
הכשרת מטפל הנינג׳ה
כישורי אילתור תיאטרלי למטפלים/ות

 בהנחיית ד"ר עשהאל רומנלי

המרחב הפוטנציאלי
גאה להציג

״אפשר לגלות יותר על אדם בשעה של משחק, מאשר בשנה של שיחה.״    אפלטון
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מיהו מטפל הנינג׳ה?
מטפל הנינג׳ה, כמו הנינג׳ה היפאני המקורי,
נועז ומוכן להשתמש בכל חלקי העצמי שלו,

יחד עם מה שעולה בכאן ועכשיו הטיפולי,
בכדי למקסם גדילה, הבנה, משחקיות והנאה
במפגש הקליני. מטפלי הנינג׳ה הינם גמישים,
פתוחים, חשופים ונועזים בעבודתם הקלינית.

 

בכדי להיות מטפל נינג׳ה צריך להיות אומן
אילתור. יכולת אילתור וספונטניות היא

עמדה טיפולית המוכחת כיעילה בעבודה עם 
אוכלוסיות שונות ומשתלבת עם מודלים
טיפוליים מגוונים. יכולת זו ניתנת ללמידה

וחיזוק על ידי שילוב של תרגול מעשי והבנה
תאורטית.

הכשרת מטפל הנינג׳ה מיועדת לקלינאים/ות
ממגוון גישות, המעוניינים להעשיר את ארגז
הכלים והעמדה הטיפולית שלהן. ההכשרה

מבוססת על מחקר פורץ דרך של שש שנים על
השפעות כישורי אילתור על מטפלים

באוניברסיטה העברית.
המחקר מצא כי הכשרה  זו תורמת לשיפור

בנוכחות הטיפולית, גמישות מחשבתית, שיתוף
פעולה עם הלקוח, נוכחות טיפולית, תעוזה

והנאה בטיפול, ללא קשר לגישה הטיפולית של
המטפל. מאז הכשרות אלה הועברו למאות

קלינאים בהצלחה רבה באירופה, ארה״ב,
ומגוון של מוסדות אקדמיים וקליניים בישראל.

ההכשרה עצמה בנויה על פי מודל הלמידה
החוויתית. מחד, מרכיב תיאורטי מעמיק

ואינטגרטיבי המאחד בין גישות פסיכותרפיותיות
ואומנות האילתור התיאטרלי. מאידך, ישנו דגש
רב על תרגול מעשי של כשורי אילתור בזוגות
ובקבוצות קטנות. דרך תרגול זה המשתתפים
יוכלו ללמוד כיצד לזהות ולייצר רגעי מפגש

משמעותיים בשעה הטיפולית וליצור יחד עם
הלקוח חוויה מגדלת ומשמעותית. 

ההכשרה כוללת גם מאמרים, סרטונים
ומשאבים אחרים העוזרים למשתתפים להפנים

כישורים אלה ליישום מיידי.

 

 

הכשרת מטפלי נינג'ה



בהכשרה תלמדו
מושגים פסיכותרפוייטים שיעזרו לכם

לשלב כישורי אילתור בארגז הכלים שלנו
בצורה מקצועית ומכבדת.

איזו סוג מאלתר את/ה? הכרה אנטימית
עם סגנון האילתור הקליני שלך.

מטפל הנינג׳ה – המשגה מהפכנית
וחדשנית לאילתור קליני.

לקחת בעלות על ה״צל״ - איך להביא את
עצמך בצורה יותר אותנטית למפגש?
איך למקסם ולהנות מטעויות דרך

חשיפה עצמית.
שלושת סוגי החשיבה במפגש הקליני.

כיצד לקבל ולחסום את ההצעות
הרגשיות של הפונים שלך.

איך להעיז לדבר ישירות ב׳שידור חי׳
ולהניע את הטיפול קדימה.

איך לשחק עם הסטטוס שלך כמטפל/ת
במהלך המפגש בכדי העלאת

האימפקאט הטיפולי.
איך להעצים את הנוכחות והכריזמה

הטיפולית שלך.
ועוד ועוד...

אורך ההכשרה
הכשרת הנינג'ה גמישה ויכולה להיות מותאמת

לצרכי המשתתפים ו/או המוסד: הרצאת מבוא של
שעתיים (פרונטלי או בזום), הכשרה של חצי יום או

יום שלם, אינטנסיב של שלושה ימים או קורס
אקדמי מלא (סמסטריאלי/שנתי). 

אין צורך בידע מוקדם במשחק, אילתור או
תיאטרון.

סיליבוס וחומרי קריאה ינתנו בנפרד.

אוכלוסיית היעד
מטפלים/ות קליניים/יות: עו״סים/ות,

פסיכולוגים/ות, מטפלים/ות זוגיים ומשפחתייים,
פסיכותרפיסטים/ות, מטפלות/ים באומנויות,
יועצות/ים חינוכיים, מאמנים/ות, והעוסקים

במקצועות העזרה.

https://www.potentialstate.co.il/ninja-therapist


ד״ר עשהאל רומנלי, מפתח הכשרת מטפל
הנינג׳ה, הוא המייסד ומנהל את מכון המרחב

הפוטנציאלי להעשרת יחסים, העוזר
לאנשים לייצר קשרים אותנטיים בכדי

להרגיש חופשי. 
ד״ר רומנלי הוא עו״ס קליני, מטפל ומדריך
זוגי ומשפחתי מוסמך, איש אילתור, מרצה

ומנחה סדנאות בארץ ובעולם. כמו כן,
עשהאל הוא גם המנהל האומנותי של
תאטרון הפלייבק אור חוזר בירושלים. 
כבר מעל לעשרים שנה שד״ר רומנלי

מתמחה בהכשרת אנשי מקצוע בכישורי
אילתור, תקשורת ויצירה.

הוא מפרסם מאמרים באופן תדיר בנושאים
psychologyשל העשרת יחסים בבלוג ב

Today, בפודקסט ובערוץ היוטוב של המרחב

הפוטנציאלי.

על המנחה

 

 

הפלייר נכתב בלשון זכר, אך כמובן מתייחס לשני המינים.

http://www.potentialstate.co.il/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-other-side-relationships
https://open.spotify.com/show/2Z6xnOpBznX7Y9Tf5VMx2z
https://www.youtube.com/c/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99
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