תכנית ההכשרה למטפלות ומטפלים ב( DvT -שלב א')
"מרחב המשחק"  -המכון הישראלי לטרנספורמציות התפתחותיות
 120ש"ש ,שנה אקדמית שלמה.
 ,DvT- Developmental Transformationsהמוכר גם כ"טרנספורמציות התפתחותיות" ,הוא מודל טיפול ייחודי בו
מטפל.ת ומטופל.ת נפגשים באלתור מתמיד בתנועה ובדרמה בתוך מרחב דמיוני דרמטי הקרוי גם "מרחב המשחק".
המודל ,שפותח על ידי ד"ר דיוויד רייד ג'ונסון ( )David R. Johnson, PhDועמיתיו בסוף שנות השבעים של המאה
הקודמת ,נמצא בנקודת ההשקה שבין הדרמה תרפיה והטיפול בתנועה ,והוא משמש לטיפול במגוון רחב של אוכלוסיות.
מודל ה DvT -משלב משחקיות ומפגש בלתי אמצעי עם המטופלים.ות ,מדגיש ביטוי רגשי ,תנועתי ,דרמטי ומילולי
ומקדם נוכחות הולכת וגדלה בקשר הטיפולי ובחוויה האישית.
"מרחב המשחק" – המכון הישראלי לטרנספורמציות התפתחותיות הוא אחד מבין חמישה-עשר מכונים פעילים בעולם
להכשרה במודל ה  DvTומורשה להעניק את התעודה האמריקאית בתחום.
בשנה"ל הקרובה ,יפתח מחזור של קורס ההכשרה שנבנה בקפידה ,במטרה להשיג התנסות חווייתית עשירה ,הדרכה
קלינית מעמיקה ולמידה עיונית ומעשית של המודל .צוות 'מרחב המשחק' ישראל ינחו את משתתפי.ות התכנית במהלך
השנה ,בלמידת דרכים לטיפול פרטני וקבוצתי בגישת מודל ה.DvT-

מטרות:
מטרת התוכנית היא להקנות בסיס עיוני ומעשי במודל ה  ,DvTשיאפשר למשתתפות.ים לחוות רמות הולכות וגוברות
של נוכחות ,גמישות ,משחקיות ,טרנספורמציה וחופש במפגש הטיפולי ובחיים בכלל.
תהליך ההכשרה והלימוד של מודל ה DvTהינו אישי וסובייקטיבי ,בו כל אחד.ת מהמשתתפים מוזמנ.ת לחקור ולגלות
את האפשרות לבוא לידי ביטוי במלואן.ם תוך שימוש במודל ה DvTככלי טיפולי גמיש ומזמין.

מתוך כך ,תכנית ההכשרה שמה דגש על ההתפתחות האישית לצד ההתפתחות המקצועית ומציעה מפגשים עם מגוון
מנחים ומנחות.
במהלך השנה נשלב בין למידה מעמיקה של יסודות ה  ,DvTהתנסות ותרגול חווייתי של הטיפול הקבוצתי והפרטני,
לבין מרכיב של הדרכה ושילוב המודל בפרקטיקה המקצועית .בסיום השנה יהנו המשתתפות.ים מהבנה רחבה של
המודל דרך הסתכלות ייחודית על הקשר הטיפולי ,ומהסמכה לטפל ב  DvTתחת הדרכה.
עם השלמת מטלות שלב א' יקבלו משתתפי.ות תכנית ההכשרה תעודת סיום שלב א' מטעם המכון הישראלי ותעודה
מקבילה מטעם המכון האמריקאי לטרנספורמציות התפתחותיות.

קהל היעד:
תכנית ההכשרה מיועדת למטפלים.ות וסטודנטים מכל תחומי הטיפול הרגשי המבקשים להרחיב את הדרכים ליצירת
מפגש טיפולי אותנטי ומחולל שינוי.

נושאי לימוד מרכזיים:
מפגשי ההכשרה ,המתקיימים אחת לשבועיים ,כוללים סמינר בו נלמד את יסודותיו התיאורטיים והקליניים של המודל.
דרך למידה התנסותית חוויתית נתרגל פרספקטיבות וטכניקות התערבות ב DvT -ברמה המעשית .החל מאמצע
השנה תתווסף הדרכה קבוצתית להטמעת הנלמד בעבודה הטיפולית.
בנוסף ,יתלווה לתהליך הלימודי מרכיב רפלקטיבי שיתמקד בהתפתחות ובשינוי האישי של המשתתפות.ים.
שנת הלימודים מחולקת לשלושה אשכולות לימוד -הטיפול הקבוצתי ,הטיפול הפרטני ותפקידם הייחודי של המטפל.ת
ב :DvT
• הטיפול הקבוצתי :נלמד את הנחות היסוד ומושגיו התיאורטיים של מודל ה  ,DvTשלבי הקבוצה הטיפולית ,התאמת
רמת המשחק לקבוצה על פי חמשת ממדי המשחק ,חשיבות ריבוי הקולות בקבוצה ומתן מקום משחקי לקולות אלו.
נחקור את התפתחות הדינמיקה הקבוצתית דרך עדשת ה DvTונתרגל הנחיה קבוצתית והנחיה בשניים (.)co-leading

• הטיפול הפרטני :נלמד ונחווה את המאפיינים הייחודיים של המפגש הפרטני ב ; DvT-המרחב הטיפולי כמקום מפגש
הדדי אך לא סימטרי ,תהליכי העברה והעברה נגדית ,התבוננות על רבדי המשחק השונים ,טכניקות התערבות בDvT -
והתהוות "המעגלים הפנימיים" ( )Recursive Cyclesלהעלאת הנוכחות ההדדית ותמיכה בתהליכי שינוי במפגש
הפרטני.
** אשכול הטיפול הפרטני ייפתח באינטנסיב בן יומיים (ללא לינה) ,במסגרתו יקבלו המשתתפות.ים הזדמנות לחוות
מפגש של משחק פרטני עם אחד.ת מבוגרי תכנית ההכשרה.
• התפקיד הייחודי של המטפל.ת ב  :DvTנלמד את התפקיד הפעיל של המטפל כאובייקט משחק ("צעצוע שבור")
בעולמו של המטופל ,נלמד ונתרגל את הדרכים בהן המטפלת מרגישה ,מקשיבה ומגיבה ב"כאן ועכשיו" לתכנים
שעולים במשחק המשותף .נעמיק את הקשר בין התהליך האישי של המשתתפים.ות בתכנית ההכשרה לבין יישומיו
הקליניים של המודל.

מרכזות תכנית ההכשרה:
שרית שחר -MA ,דרמה תרפיה (מכללת תל חי) ,עובדת סוציאלית ,מטפלת ומדריכה המתמחה בטיפול ממוקד
טראומה ,מנחת קבוצות .בוגרת המכון הישראלי לטרנספורמציות התפתחותיות וכיום מובילה את המכון.
נועה עמנואל מזרחי -MA ,דרמה תרפיסטית (אוניברסיטת חיפה) ,בוגרת המכון הישראלי לטרנספורמציות
התפתחותיות ,מטפלת ומדריכה ,מתמחה בתרפיה וב DvT-ממוקדי טראומה.

מרצות.ים נוספות.ים (רשימה חלקית):
גדעון זהבי-MA ,

דרמה תרפיסט ,מרצה ומדריך .מייסד מכון 'מרחב המשחק' ישראל ,בוגר המכון האמריקאי

לטרנספורמציות התפתחותיות ,מרצה ומנחה בכיר ב  ,DvTבדרמה תרפיה ובתיאטרון בארץ ובעולם.
סמדר בן עמי -MA ,תרפיסטית בתנועה ודרמה ,מדריכה ומרצה .בוגרת המכון לטרנספורמציות התפתחותיות ומרצה
בכירה ב  DvTישראל .מובילה את תכנית מרח״ב בחטיבות הביניים  -משרד החינוך ,מנחה ומרצה בתחום הטיפול
והמשחקיות.

תנאי קבלה:
• הסמכה ועבודה במקצועות הטיפול.
• התנסות ראשונית במודל ה  -DvTהשתתפות בסדנא אחת לפחות.
• ראיון אישי עם מרכזות התכנית.

תעודה:
למשתתפות.ים תוענק בסיום השנה ובסיום הגשת המטלות תעודת סיום שלב א' מטעם "מרחב המשחק" ישראל
והמכון האמריקאי לטרנספורמציות התפתחותיות.

מטלות התוכנית:
• נוכחות חובה בלא פחות מ  80%משעות ההכשרה.
• כתיבת עבודה :ניתוח של מפגש פרטני ומפגש קבוצתי על פי עקרונות המודל והתבוננות רפלקטיבית על התהליך
האישי.
• ציון עובר במבחן ידע לקראת סוף לימודי השלב הראשון.

כללי:
• משך הקורס 120 :שעות אקדמיות ,בימי שישי אחת לשבועיים בין השעות .9:00-14:00
בתל אביב .שכר לימוד 8000 :ש"ח ,דמי הרשמה על סך  500ש"ח כלולים במחיר.
• שתי סדנאות פתוחות (מחוץ לתכנית) כלולות במחיר הקורס.
• דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה ע"י הנרשם.
• במקרה של הפסקת לימודים עד סוף  2022שכר הלימוד יוחזר בחלקו ( 75%בחודש הראשון ללימודים 50% ,עד סוף
 .)2022מה  1/1/2023שכר הלימוד ישולם במלואו גם במקרה של הפסקת לימודים.
• פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמות.ים
• מספר מקסימלי של נרשמות.ים14 -

מבנה התכנית ופריסת המפגשים:

* יתכנו שינויים בסדר המפגשים ,תכנם ובהנחייתם.
**במהלך השנה יערכו מספר סדנאות ממוקדות נושא או אוכלוסייה שיהיו פתוחות לקהל המטפלים הרחב.
משתתפי תכנית ההכשרה יוכלו לבחור ,ללא עלות נוספת ,שתי סדנאות פתוחות או ימי הכשרה עם מרצים אורחים
מחו"ל ,במידה והגעתם.ן תתאפשר.
*** השתתפות בסדנאות נוספות (מעבר לשתיים הראשונות) תתאפשר בתעריף מוזל כחברי.ות "מרחב המשחק"
ישראל.
**** כחלק מתכנית ההכשרה ייערכו שיחות אישיות באמצע ובסוף השנה.

לפרטים נוספים והרשמהdvt.israel@gmail.com / 077-2708493 -

