
 

  !  תשע"ט  חדש בשנה"ל                                 

 שיקום הוליסטי                                            

 תיאטרוןו מנויותואיקום באמצעות שלשנתית -ה דו הכשרתכנית               

  עם צרכים מיוחדים  קבוצות אוכלוסייהלעבודה עם                       

 נשים עם מגבלותעם א שיקומיתר מדריכים לעבודה יהכשל למטרה לה שמה התוכנית

, להעלות את רמת המקצועיות של צוותי שיקום העובדים עם מנויות ויצירהואבאמצעות 

להנחיל ידע וכלים יישומיים לעבודה השיקומית  קבוצות אוכלוסייה מגוונות בקהילה,

ככלי המרכזי להתפתחות האישית ולקידום באמצעות אומנויות  – להשתלבות בקהילה

 מטרות השיקום של מקבלי השירות.

ושיקום  , טיפול עובדי חינוךל ,שחקניםלמנים בתחומים שונים וואל מיועדת התוכנית

 אומנויותם ומורים מתחומי המדריכיל העובדים עם אנשים עם מגבלות, תבקהילוליזמים 

ולעבוד יה הוליסטית שיקומית יראב בגישההמעוניינים להרחיב את הכשרתם  השונים

, מועדונים ומסגרות במערכות החינוך הבלתי פורמלי )חינוך משלים, מתנ"סים, עיריות

 משקמות(.

 

כניות ושפיתחו תמקצועי של יזמים -מבוססת על ניסיון רבבתוכנית גישת ההכשרה 

, עמותת אלווין מעשהאמנות דרך  –: עמותת א.ד. מ. באמצעות אומנויותשיקום מובילות 

  .מייסדי עמותת "כנפיים "ותיאטרון "נא לגעת", ישראל

מנות בקהילה ופיתוח יזמות והתמחויות בהדרכת א מאפשריםבתוכנית הלימודים 

כולל ) בריאות הגוף בתחומי קבוצות אוכלוסייהלמעורבות יצירתית בקהילה עם מגוון 

לקויות וקשיי )כולל , חינוך מיוחד בריאות הנפש ,דיאליזה(ופרקינסון  ,פגיעות מוטוריות

 ( יהיודימנצ)אלצהיימר וזקנה  , מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם(למידה

 מפגש היכרות עם התכנית הייחודית במכללה                                   

15/7/18  

  09:30-1630יום ראשון 

 אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר

דהאן ליולנד  
secmr@wincol.ac.il 
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 הזמנה  

 מפגש היכרות עם תכנית ייחודית במכללה                   

 שיקום הוליסטי                                       

15/7/18  

  09:30-1630יום ראשון 

עם   ייחודי וחדשניהתכנית להכשרת  מטפלים בתנועה ואמנויות מקיימת שיתוף פעולה 
נפשי בתהליך –מכללה . הפעילות משלבת את הממד הרגשי בהמרכז לספורט שיקומי 

 . שיקום הוליסטית מתוך תפיסה של יוהשיקום המוטורי באמצעות אמנו

יצרו יחד עם  וביצירות שהמשתקמיםתוכלו  לצפות בתהליך  15/7/18במפגש ההיכרות ב
הווה סימן ותיעוד מהתערוכה  תחומית.-אמנית רב צדרבויםהסטארים בהנחיית ד"ר נורית 

סטודנטים  הלומדים  ')לסיום שנת עבודה אותה הגדרנו כ 'אמנותא' ) על משקל חברותא
ועה המגיעים לפעילות קבחקרו יחד עם קבוצת משתקמים.  –יצרו  –במסלול טיפול עבדו 

ככלי המרכזי על האמנות התבססה במרכז השיקום בספורט. הפעילות היצירתית 
שיתוף העקרונות המלווים את התכנית הם  להתפתחות אישית ולקידום מטרות השיקום.

 .חווייתית במגוון חומרים המעוררים את הממדים הגופניים ורגשים פעולה ועידוד ליצירה
המשתקמים מדווחים על שינוי בתפיסה עצמית, העלאת ביטחון עצמי בגוף ובתנועתו ,שיפור 

 ביכולת הקשבה והבעת רגשות המשפיעים על כל תחומי החיים למרות הפגיעה המוטורית.

בהנהלת  תכנית זו הינה מסגרת לימודית ייחודית במסלול להכשרת מטפלים במכללת וינגייט
, המאפשרת לסטז'רים ולמשתקמים לחוות ולהתנסות בתהליך אמנותי, ד"ר היילי רוזנבלום 

ביצירה, בלימוד ובהתפתחות אישית בהנחת יסוד שהעיסוק ביצירה על כל המשתמע הוא 
תהליך מרפא ומשקם. האוכלוסייה מגיעה לשיקום פגיעות שונות, במרכז לספורט שיקומי 

 לנכים, אשר מנוהל על ידי בתשי בן עוזיאל.

ני של המפגש יאיר את המקום של ריקוד ומחול כלי ודרך לשיקום הוליסטי . קבוצת חלקו הש
רקדנים ידועה מארה"ב המגיעה לישראל כל שנה להופיע בפני אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

וקבוצת תציג ריקודים מתוך התכנית הייחודית שלהם   

THE CONCERT OF DANCE WITH MEKOLAH DANCE TEAM OF 
HOUSTON, TEXAS 

 



וקבוצת  " גלגלי תמר"  מא"ילן חיפה  ירקדו מתוך תכנית ההופעות שלהם.               

 

 כשווים-כולנו שונים, אך כולנו משתלבים למרקם אחד

להקת הריקודים על כיסאות גלגלים "הורה איל"ן חיפה", הראשונה מסוגה בארץ והוותיקה 
שנים בעקבות רעיון שהביא לארץ מגרמניה המורה לספורט מקריית  30מכולן, הוקמה לפני 
הרעיון התבסס על בני זוג רוקדים ללא מוגבלויות המצטוותים   ביאליק נוגה רוזנטל.

באיל"ן חיפה מרקידה את   ים על כיסאות גלגלים.עם מוגבלות היושב לרקדנים
 וקלסיים.  מרגריטה פוליאקוב, שגם יוצרת כוראוגרפיה לריקודים סלונים  הקבוצה

קבוצת במסגרת זו הרכב קטן וייחודי על טהרת הרקדנים ה"יושבים", " שנה, פועל 20מזה  
הרקדנים   רני.הרכב זה נפגש אחת לשבוע ומתרגל בטכניקת המחול המודרקדני תמר"; 

תמר סרוקה סטודנטית שנה ג בתכנית מופיעים בריקודים מודרניים על פי כוראוגרפיה של 
   .להכשרת מטפלים בתנועה במכללה האקדמית בוינגייט

הלהקה על שלל הרכביה, כולל סולו וזוגות, מופיעה דרך קבע בפסטיבלי כרמיאל והרצליה וכן 
 וקבלת השונה , כולל "סל תרבות" בבתי ספר..במיזמים המנחילים את מושגי הנגישות 

  תחושה נפלאה של שוויון .  הריקוד מאפשר לנו, הרקדנים, מלבד שיפור היכולת הפיזית ,

 

 יועצת אקדמית : ד"ר עופרה וולטר                  ר היילי רוזנבלום "כנית : דוראש הת

 רוזוב    -קהילה: טליה בנדל קשרי אקדמיה                                    

                 ועדינה טל  פדווה  רינהד"ר נורית צדרבוים,  תיאטרון : אמנות וכזו תחום היר

         

 

 מפגש היכרות עם התכנית הייחודית במכללה                   

15/7/18  

  09:30-12:00יום ראשון 

 אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר

 ליולנד דהאן
secmr@wincol.ac.il 
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