
   

מציעה הבנה פסיכותרפית הצבע 

ופרקטיקה מעמיקה וייחודית של 

נפש האדם והטיפול בה. 

 הגישהרעיונותיה העיקריים של 

נשענים על תאוריות 

פסיכודינאמיות, אקזיסטנציאליות, 

תאוריית הגשטאלט ויסודות מבחן 

 הרורשאך. 

 

דגש מרכזי הינו על חיפוש הדרך לקיום 

האופן בו איזון תקין ומתאים לאדם, בין 

הוא מתנהל עם רגשותיו, לבין השימוש 

כלי "במנגנונים של תפיסה וחשיבה. 

העבודה" של הטיפול נרחבים, וכוללים 

בעיקרם תהליכי יצירה בצבע ובחומר, 

וכן משחקים, מניפולציות במתמטיקה 

ובגאומטריה ועוד. התהליך מכוון לגילוי 

רחבת גרעיני הכוחות של המטופלים. לו

רת" "חודעי טיפול אלה, אמצהעבודה ב

 דרך המעטפות ההגנתיות השונות

ו"נוגעת" בשכבות העמוקות ביותר של 

 החווייתיות הגופנית. 

  CPS -טיפול בהתאם ליסודות  הה

אפשרי עם מטופלים בטווח רחב ביותר 

גישה עוקפת של קשיים וגילאים. ה

שעלולות  מגבלות של שימוש בשפה

לנבוע מלקויות שונות או מחשש 

תבוננות פנימית, מגרה ומעוררת מה

פעולתם של מנגנוני חקר, סקרנות 

 וחדוות הגילוי.  

 

הלמידה מתקיימת באמצעות 

מערכים משולבים של הרצאות 

תאורטיות מלוות בהצגות של 

דוגמאות ממקרים טיפוליים, 

 ובהתנסות מעשית בכל מפגש. 

המפגשים מזמנים את המתנסה 

 רגשי, אשר-לתהליך למידה חווייתי

מקביל להווייה הטיפולית הנרקמת 

אופן  בגישה. באמצעות הטיפול

הלמידה הייחודי מעצים תהליכי 

 צמיחה והתפתחות אצל הלומדים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 קהל היעד:

אנשי טיפול מתחומי הפסיכולוגיה, 

 הפסיכיאטריה, טיפול באמנות

עבודה סוציאלית ותחומי  ובהבעה,

 טיפול אחרים

 

 :הבסיסית תכנית הלימודים

 שלב א' – א'שנה 

 שלב ב' – ב'שנה 

 

לבוגרי התוכנית הבסיסית מוצעת 

תוכנית למתקדמים המתרכזת 

 בלמידה מתוך הצגות מקרה

 

 מועדי הלימודים:

 03:90-03:90ג' ימי 

  אחת לשבועיים

 

                                               סמסטר א':

8.3.06 – 01.00.01 

 מסטר ב':ס

03.8.06 – 30.9.06 

          ראשי פרקים לשנה הראשונה

התאורטיים וההתנסויות תכני הלימודים 

הכרות ובהבנת בשנה הראשונה יעסקו ב

חודיות שלה: יאבני היסוד של הגישה ובי

מונחה, עם התמקדות טיפול בשדה 

ועבודה  בתהליכים על פני התוכן,

מושגי במרחב הלא מילולי בהתאם ל

של ו מאפייניה יומחש הגישה.וד של היס

פסיכותרפית הצבע כגישה התפתחותית 

תהליכי חישה המערבת  ,שכבתית

 תוך אלהכל ותפיסה, רגש וחשיבה. 

 וצורה העמקה בציר המרכזי של צבע

, ומיקומו המרכזי של הביטוי בטיפול

  האפקטיבי. 

 

    יואב פישרהקורס הינו בהנחיית 

 מדריךבכיר, פסיכולוג קליני 

        יקהטפסיכותרפיה ובפסיכודיאגנוסב

 

 

 

 

 : דמי השתתפות

               לשנת לימודים  1000₪

 תשלומים מראש( 8)עד 

 

 מותנית הלימודים לתוכנית הקבלה

 אישי ובראיון ההרשמה טופס במילוי

 

הלימודים יתקיימו במרכז פסיכותרפית 

  גבעת שמואל 38 הצבע, הזיתים

 

 

 

 

 

 

 לפרטים

  051-3331003 ירות:מזכ

 09-3333566  :  הודעות

  colorpsych@gmail.comדוא"ל:       

 www.colorpsy.co.il   אתר:      

 


