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 טיפול שטח ובריאות קבוצתית בתנאי קיצון
 שעות  288היקף התוכנית:  

 

 
 
 

 מה זה טיפול שטח?  
הובלה מוגנת של תהליך נפשי והתפתחותי מבוסס התמודדות בשטח. משנת   הוא  אנו    1993טיפול שטח 

בין השנים   הרצף.  נוער מקצה  טיפול פעולה במדבר עבור קבוצות של  טיפול   2009-2015מובילים  ביצענו 
המדבר סיפקו לנו   פעולה זה בשרותי המבחן לנוער ולמבוגרים. אוכלוסיות קיצון אלו, יחד עם תנאי הקיצון של

בארץ   עתידיות  ומגמות  וקהילתיות  קבוצתיות  פרטניות,  השפעות  פתוח,  ושטח  עיר  יחסי  על  רבות  תובנות 
 ובעולם. חלק ממגמות אלו מתממש מול עינינו. 

 
 למה פתחנו את התוכנית? למה תנאי קיצון?  

המסת קרחונים, השמדת    אנו עדים לתהליך מואץ של שינויי אקלים ובעקבותיהם תופעות של  2000משנת  
זיהום אוקיינוסים, גלי הגירה כפויה של פליטים, מחסור במים, תאונות גרעיניות, מלחמות כלכליות  יערות, 

 ועוד.  
לבדה חווינו בעוצמה גוברת שיטפונות באירופה ובהודו, גלי חום וקור בצפון אמריקה, שריפות   2021בשנת  

זיהום הים, בצו רת במזרח התיכון ומעל לכל מגיפה כלל עולמית המשנה סדרי  יער פראיות ברחבי העולם, 
 עולם חברתיים וכלכליים.  

אנו חולקים תחושה כי מצבור האסונות הוא רצף מתגבר לקראת העומד לבוא בשנים הבאות. היכן אני מוצא  
 את מקומי כמטפל בהקשרים אלו? 

 
 אנו רוצים לשאול אותך: 

 ול התנאים המשתנים? האם כמטפל אתה חש ביטחון במקצוע שלך מ •
 האם כמטפל אתה מוצא את מקומך בשינוי מערכתי זה?  •
היחיד   • של  הנפשי  החוסן  על  הגלובליים  השינויים  של  השלכות  מול  לעמוד  צפויים  אנו  לדעתך  האם 

 והקהילה?  
מטפל בשטח, בניית המרחב הטיפולי  -האם לדעתך ניסיון צבור של טיפול קבוצתי בשטח, יחסי מטופל •

 אות קבוצתית בשטח יוכלו לספק לך נקודות מבט חדשות על עבודתך?בשטח, וברי
 לדעתך, מה מבין הנושאים הבאים עשוי לתרום למקצועיות שלך כמטפל?  •

 הבנת התמודדות וקבוצתיות בחשיפה לשטח.   .1
 התבוננות בשינוי אקלים והתמוטטות מערכות. .2
 תרבותית בזירות אסון הומניטאריות.  -התערבות בין .3
 הכרת התמודדות עם שוני מרחבי קיצוני שאינו מבחירה.  .4
 הכרת קהילת נשים בהשתנות.   .5
 הכרת כניסה מרצון להסגר קיצוני.  .6
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 השפעות של מקום על רווחה ובריאות.   .7
 חקירה אמנותית של מצבי ורטיגו וזיכרון.    .8
 השתתפות בקבוצת דיון התנסותית בשטח.  .9

 הנך מוזמן/ת להגיש מועמדות לתוכנית   –פריטים   4אם ענית בחיוב על לפחות 
 

   מתאמת ארגונית:
 rivkaze@openu.ac.il  0523430767רבקה  

 
 

  מהות התוכנית:
 במרחבים שונים חשיפה עיונית והתנסותית של זירות התמודדות וטיפול 

 
  תחום:

 מרחבים וקהלים טיפוליים בשינוי  
 

   מטרת התוכנית:
 תחומי למטפל   -פיתוח מקצועי באמצעות הקניית מבט רב

 
   תעודה:

 בוגר/ת התוכנית לטיפול שטח ובריאות קבוצתית בתנאי קיצון מטעם סמינר הקיבוצים והמכון ללימודי שטח 
 

 מרצים ומנחים: 
 אמן, חוקר תנועה והתנהגות במרחב. מנהל מו''פ במכון ללימודי שטח.   – MPHדוד מיכאלי  .1
 אקולוג, מומחה למערכות מידע גיאוגרפי ושינויים סביבתיים, מנכ''ל תמה.  – ישראל טאובר .2
- מנהל אירועי אסון, מומחה לפעולה הומניטארית, ראש מסלול עו''ס טראומה במכללת תל  –   ד''ר עינב לוי .3

 י. ח
 מומחית לניהול בתי כלא ופעילה בקרב קבוצות בשינוי, לשעבר מפקדת אגף תקון בשב''ס.  – דבי שגיא .4
 DMARSפיזיקאי, מומחה למשימות חלל אנלוגיות וחזון מאדים, מנכ''ל  – ד''ר הלל רובינשטיין  .5
 אדריכלית, חוקרת השפעות אורבניות על רווחה ובריאות, מרצה בטכניון.  – ד''ר יהוטל שפירא  .6
 סופר ואיש קולנוע, עוסק בצירי זמן ומבנים בסרטים, מרצה בבצלאל.  – פרופ' אגור שיף .7
 מנהל חינוכי, טיפולי וארגוני, מומחה לנוער בסיכון, לשעבר מנכ''ל מקווה ישראל.  –  רונן צפריר .8
 גית, חברה בצוות פיתוח גיאופארק ארץ המכתשים.  גיאולו – רותי גובזנסקי .9

 פסיכולוג קליני, מרצה על טבע ונפש במכון ללימודי שטח.  – לאון נירנבלט .10
 

 דרכי הוראה:  
 הרצאה פרונטלית או בזום  /  השתתפות בקבוצת דיון  /  למידה התנסותית בשטח 
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לימודעות ש 288  - טיפול שטח ובריאות קבוצתית בתנאי קיצון   
 ייתכנו שינויים על פי תנאי קורונה, מזג אוויר ושטח 

 

 מפגש תאריך 
 ש''א 2 -  2שיעור  ש''א 2 -  1שיעור 

16:00-17:30 17:45-19:15 

שינויי חוסן נפשי בעידן של   ישראל טאובר טיפול שטח    דוד מיכאלי  .1 25.11
 אקלים והתמוטטות מערכות

שינויי  חוסן נפשי בעידן של    ישראל טאובר טיפול שטח   דוד מיכאלי  .2 2.12
 אקלים והתמוטטות מערכות

9.12 3.  
תנועה, מרחב ובריאות   דוד מיכאלי

 קבוצתית 
 חיבור לקליניקה  – לאון נירנבלט

שינויי  חוסן נפשי בעידן של    ישראל טאובר
 אקלים והתמוטטות מערכות

תנועה, מרחב ובריאות   דוד מיכאלי  .4 16.12
 קבוצתית 

שינויי  חוסן נפשי בעידן של    ישראל טאובר
 אקלים והתמוטטות מערכות

 חיבור לקליניקה  – לאון נירנבלט
 ו-ימים  ה   -מסלול: שפת מכתש רמון    קמפוס קבוצה בשטח     .5 30-31.12

תרבותית -התערבות בין   ד''ר עינב לוי   .6 6.1
 התמודדות עם בידוד כפוי –כליאה   דבי שגיא אזורי אסון ב

תרבותית -התערבות בין    ד''ר עינב לוי   .7 13.1
 אזורי אסון ב

 התמודדות עם בידוד כפוי  –כליאה   דבי שגיא
 חיבור לקליניקה  – לאון נירנבלט

תרבותית -התערבות בין    ד''ר עינב לוי   .8 20.1
 נשים בהשתנות   דבי שגיא אזורי אסון ב

27.1 9.  
תרבותית -התערבות בין    עינב לוי  ד''ר

 אזורי אסון  ב
 חיבור לקליניקה  – לאון נירנבלט

 נשים בהשתנות    דבי שגיא

 ה-ימים  א  -מסלול: סובב מכתש רמון   קמפוס הגירה    .10 30.1-3.2

משימות חלל    ד''ר הלל רובינשטיין   .11 10.2
 תפקוד אישי וקבוצתי –אנלוגיות 

בטיחות   – מקום בית  ד''ר יהוטל שפירא 
 וחוסן בזיקות בין העיר לנוף 

משימות חלל    ד''ר הלל רובינשטיין   .12 17.2
 תפקוד אישי וקבוצתי –אנלוגיות 

בטיחות וחוסן   -   מקום בית  ד''ר יהוטל שפירא 
 בזיקות בין העיר לנוף 

24.2 13.  
משימות חלל    ד''ר הלל רובינשטיין 

  תפקוד אישי וקבוצתי –אנלוגיות 
 חיבור לקליניקה  – לאון נירנבלט

בטיחות וחוסן    - מקום בית   ד''ר יהוטל שפירא 
 בזיקות בין העיר לנוף 

משימות חלל    ד''ר הלל רובינשטיין   .14 3.3
 תפקוד אישי וקבוצתי –אנלוגיות 

בטיחות וחוסן   -   מקום בית  ד''ר יהוטל שפירא 
 בזיקות בין העיר לנוף 

 חיבור לקליניקה  – לאון נירנבלט
 ו  -ימים  ה  -מסלול: הביטט רמון    קמפוס הביטט     .15 10-11.3

 זמן   דוד מיכאלי זיכרון באמנות   פרופ' אגור שיף  .16 24.3
 זמן     דוד מיכאלי זיכרון באמנות    פרופ' אגור שיף  .17 31.3

 חלוקת תעודות יום סיום ועיבודים   .18 7.4
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