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ומרתק  מפרה  עשיר,  מקצועי  לעולם  דלת  ופותח  וייחודי  מרתק  הינו  זה  קורס 
ומסמיך לעסוק בתנועה טיפולית ממוקדת התמכרויות. הקורס מתבסס על קורסי 
לעבודה  ייחודיים  כלים  ומקנה  בוינגייט  האקדמית  במכללה  הטיפולית  התנועה 
מצב  משקפת  גוף  שתנועת  היסוד  הנחת  על  מבוסס  הקורס  תנועתית.  טיפולית 
פיזי ומצב מנטאלי של אדם. לכן בטיפול תנועתי על פי השיטה הייחודית הנלמדת 
בעזרת  ורגשיים  מנטאליים  והיבטים  גוף  שלד  תפקודי  על  להשפיע  ניתן  בקורס, 
יישומיים טיפוליים המבוססים  יילמדו מגוון רחב של תרגילי תנועה  תנועה. בקורס 
התנועה  מישורי  בכל  הגוף  שלד  מפרקי  כל  את  המפעילים  טבעית,  מוטוריקה  על 
האפשריים ולכן השיטה הייחודית חודרת מערכות גוף-נפש-רגש ומתאימה לכל גיל 
כלי  היא  12 הצעדים. התנועה הטיפולית  כל תכני הקורס משולבים בעבודת  ונפש. 
אחרים,  טיפוליים  לפרמטרים  בניגוד  טיפולית  ולהתנסות  לשינוי  הניתן  גלוי  טיפולי 

שאינם גלויים ולכן אינם זמינים להתנסות.



 

מרכז הקורס: 
בנושא  אפ  סטרט  מאמרי  סדרת  חיבר  תנועתי;  ובטיפול  בהוראה  רב  ניסיון  בעל  הוא  קום  גרשון 
בפורטל  טיפולית  תנועה  של  הייעוצי  הפורום  את  מנהל  ה-21;  במאה  הטיפולית  התנועה  יישומי 

הרפואי ״דוקטורס״.

דודו רווח                      
מטעם  לתנועה  ומורה  מטפל  בקרימינולוגיה(.  )התמחות  ההתנהגות  במדעי  ראשון  תואר  בעל 
גיין-שיין-אוקופרסורה,  טווינה,  בשיאצו,  17 שנים, מטפל  מזה  ליוגה  ומורה  וינגייט, תלמיד  מכללת 
פוקוסינג )עם התמחות בטראומה(, מדריך שיטת 12 הצעדים לטיפול בהתמכרויות. עסק בתחום 
הכשרת  במסגרת  כיום  מרצה  כן  וכמו  נוספות  ובמסגרות  איזון  בכפר  שנים   10 מזה  ההתמכרויות 
מטפלים במכללת טאותרפיה. תלמידו של גרשון קום, אבי מזרחי ודודי מלכא, רכש את השכלתו 

בארה״ב, הודו, קוסטה-ריקה, אנגליה וישראל.

ימים ושעות הקורס:
 יום חמישי, 16:30-9:00

בשלוחת המכללה, המרכז לתאוטרפיה - קהילת ונציה 8 תל אביב

מונחה  תירגול  טיפוליים,  תנועה  תרגילי  של  מעשי  לימוד  הכוללות:  שעות   180 הלימודים:  תוכנית 
הטיפולית  והמהות  מטרות  התנועה,  ניתוח  בנושא  תיאורטיים  ושיעורים  הנלמד  החומר  להפנמת 
של כל תרגיל ותרגיל. לאורך שנת הלימודים התלמידים יחשפו לתאוריות קלאסיות ותאוריות בנות 
ועוד, אשר  רייך, בולבי, אסף רולף בן-שחר  וויליאם  יונג, סטנלי קלמן,  זמנינו מעבודתם של פרויד, 
התמכרויות  של  שונים  מקרים  עם  והעבודה  בכלל  גופני  התנועתי  הטיפול  להבנת  צוהר  פותחות 
עם  בעבודה  דיאדי  וויסות  עצמי  בוויסות  שעוסקות  תאוריות  ילמדו  התלמידים  כן  כמו  בפרט. 
כל צעד  12 הצעדים מבחינת העבודה של  לגישת  יחשפו  התמכרויות.  במהלך הקורס התלמידים 
וצעד, הקבלתם לתובנות שיטת השין-סאן-דו, ״עץ ההתמכרות״ ושימוש בתאוריות מעולם הרפואה 

הסינית והיפנית בין השאר לאבחון וטיפול במקרים של התמכרות. 
חשוב לציין שהמושג ״התמכרות״ כולל את כל סוגי ההתמכרות-אלכוהול, סמים, אוכל, רגשות, מין, 
הימורים ודפוסי התנהגות. מאחר שלכולם מכנה אחד משותף.הקורס מתאפיין בהגשה מעשית של 
כלי עבודה תנועתיים מעשיים  לומדי הקורס מצוידים בעוד  לימודים  יום  כך שבסוף  חומר הלימוד 
שיווק  בנושא  כלים  יינתנו  כן  כמו  קבוצתית.  והנחייה  גישות  מספר  פי  על  אבחון  בתנועה,  לטיפול 

מקצועי ויחסי מטפל מטופל. 
ההכשרה היא מקיפה וכוללת בנוסף להתמקדות בטיפול בהתמכרויות, גם הבנה עמוקה וכלים רבים 

לדרכי טיפול בפתולוגיות פיזיות, אורטופדיות, נפשיות ורגשיות.

תנאי קבלה: הקורס מיועד למטפלים משיטות אחרות )משלימות וקונבנציונאליות( וכן לאנשי חינוך 
והוראה ולמנחים קבוצתיים. 12 שנות לימוד לפחות, קורות חיים, ראיון אישי. 

דמי רישום: 290 ש"ח

דמי השתתפות: 5,950 ש"ח

דמי השתתפות בקורס מבנה גוף האדם ותפקודו: 2,000 ש"ח

 תעודה: לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת ״מטפל בתנועה טיפולית ממוקדת התמכרויות״
מטעם Medi Win - בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בוינגייט.

לפרטים נוספים: גרשון קום  -  054-4665678, דודו רווח - 050-8543340
ornite@wincol.ac.il :מתן מזרחי - 054-6331307, אורנית


