
 כפורץ דרך למיומנויות חברתיות בילדים ובני נוער  -הצבע 

   הצבעמסע אל הרעות בגישת פסיכותרפית 

 

יועצות חינוכיות, עובדות  עובדות עם בני נוער וילדים בקבוצה,אשר  מורות וגננות חינוך רגיל וחנ"מ קהל היעד:

 סוציאליות, מרפאות בעיסוק, תרפיסטיות באמנות.  

 קריאת המאמר: הסליים בראי פסיכותרפית הצבע, השתתפות בסדנת היכרות וריאיון קבלה. דרישות קדם:

 שעות אקדמיות 4מפגשים בני  7 –שעות אקדמיות  28 היקף הקורס:

 03.6, 20.5., 6.5, 15.4, 1.4, 18.3, 4.3ימי ב' אחת לשבועיים: זמנים ותאריכים: 

 עידןבהעצמי והצמיחה האישית בתקופת הילדות והנערות. תחושת השייכות לחברת השווים מבססת את הביטחון 

את היכולת ליצור וזקוקים לשפר ונוער נשאבים אל העולם הוירטואלי  ילדים והרשתות החברתיות יםהדיגיטלי המסכים

 עם בני גילם. חברתי קשר 

ליצירה פרטנית וקבוצתית המבנות 'תנאים של חיבה'  CPS-היכרות עם דרכי גישת ה הקורס מזמין את המשתתפים ל

( הינה CPS)  Color Psychotherapyפסיכותרפית הצבע המקדמים יצירת ולניהול קשרים בין אישיים ותוך אישיים.

מציעה תפיסה אינטגרטיבית רעננה ודרכי הבעה פסיכופיזיות ייחודיות ה הפסיכותרפיה בהבעה ויצירהגישה בשדה 

רעיונותיו של הפסיכיאטר יות, הביטוי והתקשורת התוך והבין אישית. היא מבוססת על לטיפוח החיונ

 פסיכולוגית הגשטאלט, מבחן הרורשאך ועוד., ג'ורג' שטרןאיוהפסיכואנליטיק

   יכולת ליצור ולשמר קשרים בקרב ילדים ונוער.המקדמות  CPSעם דרכי  היכרות חוייתית ומושגית ת הקורס:וטרמ

הכנה של צבע  בקבוצה באמצעות משחקים בצבע נוזל,  הצגת עצמידרכים ל והכרה בעצמי: , זיהויהכרות תכני הלימוד:

 )מזיגה של חומרים שונים לצורך הכנת הצבע וגילוי 'הפתעות' הנוצרות מכך(.  Pouringבטכניקת ה

 שמן וקירועים. -ופיתוח דמות ורקע בגיריכתם וצורה  באמצעות פיתוח רגישות לגבולות של עצמי ושל הזולת

המשלבים אקראיות  ממד ובתלת ממד-בקוים בדו משחקי יצירה –פיתוח זרימה של תקשורת בין אישית ותוך אישית 

 .בינינו הדומה והשונהעל ביני לבין האחר  גשרהמשמשים כ חיבור סיפוריםהבקעת דימויים ו . ושליטה

אישי, משחק -התנסות חוויתית בחקר חושי ורגשי בדגש על הקשבה לדיאלוג התוך אישי והבין דרכי הוראה ולמידה:

אישי, צילום, שימוש במדיה דיגיטלית לצורך למידה של -אישי והבין-תוך ה יםבדברברמת הפרט והקבוצה,  ויצירה

 התנהלות ברשת, שיח סיפורים, קריאה, עבודת סיום, משוב והערכה.

ניתן להגישו לגמולים באופן  לשנת שבתון. גמול השתלמותלו ", "עוז לתמורהל"אופק חדש אישור הקורס נמצא בתהליך

 אישי.

 מרצה במכללת לווינסקי ובפס"גות מדריכה, מטפלת בביבליותרפיה ופסיכותרפית הצבע, –אור-המנחות : ד"ר דינה כהן

 משרד החינוך.

מנהלת מרכז טיפול באמנויות  ילדים ונוער.ב בפסיכותרפיהמומחית ומדריכה מטפלת בהבעה ויצירה,   - בתיה פת

  מרצה באוניברסיטת חיפה.במשרד החינוך ביבנה, 


