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קורס ליצנות רפואית-טיפולית
תוכנית לימודים מתקדמת ומורחבת הכוללת:
קורס יסוד בליצנות רפואית -הכשרה טיפולית
מפגשי הכשרה והשתלמויות מקצועיות נוספות
העשרה מיוחדת בתחומי :יוגה צחוק ,מספרי סיפורים,
פסיכולוגיה חיובית ,ליצנות מקצועית לארועים ועוד.
התנסות מקצועית (סטאז') ,שיבוץ בבתי חולים
ומרכזי טיפול ברחבי הארץ במסגרת "משפחת שמחת הלב".

משך תוכנית הלימודים המתקדמים לליצנות רפואית טיפולית 224 :ש"א

יועצים מקצועיים של "שמחת הלב":
ד"ר דינה אייזן  -מומחית ברפואת משפחה ,מפתחת שיטת "סינפסות"
פרופ' אבנר זיו  -מרצה בפסיכולוגיה והומור אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר שלמה אריאל  -ראש המכון לטיפול במשחק
ד"ר אריק שטיינברגר  -יו"ר איגוד רופאי השיניים לילדים
ד"ר גבי גולן -פסיכולוג קליני ,בי"ח תל השומר
ד"ר יעקב קליין  -פסיכולוג חברתי ויועץ ארגוני
אלימלך יפה  -המכון לאומנויות המכירה והתקשורת
דינה אור  -סטנדאפיסטית וקומיקאית
שירלי משה  -יועצת תקשורת ואינטרנט
רוצים לראות ליצן רפואי בפעולה? לחצו על הלינק:
ליצנות רפואית בשמחת הלב  -סרטון מיוחד !
ליצנות רפואית ,ערוץ 10
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המשך קורס ליצנות רפואית-טיפולית
נושאים:
תפקיד הליצן בבניית קשר תרפויטי ומרפא.
בניית מופע וארגון אירועים.
ערכי אהבה שמחה ורגישות לזולת ,כחלק בלתי נפרד מאורח החיים.
מקומה ומהותה של התנהגות חיובית ותומכת חיים ,ברווחת החברה וטובתה.
הומור וצחוק-תבלין לחיים מאושרים.

מטרות:
לתת למשתתפים הבנה תיאורטית ומעשית של העקרונות הבסיסיים של ליצנות רפואית-טיפולית.
לתת למשתתפים הבנה תיאורטית ומעשית של עקרונות הליצנות להופעות ואירועים.
רכישת כלים ישומיים לחיים מתוך שמחה פנימית ()Inner Hppiness
להבין את מקומה של הפסיכולוגיה החיובית בחיים האישיים והמקצועיים.
הקניית מקצוע  /עיסוק ככלי להתפתחות אישית ויכולת טיפולית.
הכשרה מעשית להופעה לפני קהל.

אומנויות הבמה
משחקי תיאטרון ודרמה לשחרור הגוף והדמיון גילוי תפקידי בחיים כניסה לתפקיד
הליצן :גילוי הליצן בתוכי ,פיתוח תפקיד הליצן ,הליצן בהקשרים שונים ,איפור ,לבוש וסגנון
עבודה עם אביזרים פיסול בלונים גימיקים של קוסמות ניתוח אלמנטים של הליצן.

מודלים תקשורתיים
חשיבה דרך הרגשות ,פיתוח רגישויות למצבים שונים.
הומור כדרך חיים  -לפיתוח היצירתיות ,ההקשבה ,יכולת ההכלה והרגישות לזולת.

שיטת עבודה

הקורס מבוסס על אומנויות הבמה ,תרפיה
באומנויות ,ומודלים תקשורתיים.
הקורס כולל מפגשי התנסות קבוצתיים
בבתי חולים והופעות לפני קהל.

ציודים:

במהלך הקורס עומדים לרשות הסטודנטים
ציודים לתרגול ואימון ,בהתאם לתכנים
הנלמדים .בנוסף ,לכל סטודנט תינתן
"ערכת ליצן" אישית.
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המשך קורס ליצנות רפואית-טיפולית
מיקום ותאריכים:
תל אביב:

תל אביב:

בימי שלישי
16:15-21:00
החל מ15/11/2016 -

בימי רביעי
16:15-21:00
החל מ4/1/2017 -

ירושלים:

ירושלים:

בימי שלישי
16:30-21:15
החל מ22/11/2016 -

חיפה:

בימי שישי
9:00-13:45
החל מ2/12/2016 -

בימי שני
16:30-21:15
החל מ2/1/2017 -

רחובות:

בימי שני
בין השעות 16:30-21:15
החל מ12/12/2016 -

שעות:
 .1לימודי קורס היסוד מתקיימים אחת לשבוע ,למשך  20מפגשים.
כל מפגש למשך  6ש"א .סה"כ  120ש"א.
 .2הכשרות והשתלמויות נוספות נערכות לאחר סיום הקורס.
סה"כ  104ש"א.

סה"כ משך התוכנית 224 :ש"א
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המשך קורס ליצנות רפואית-טיפולית
הכרה:
למורים בשנת שבתון  -הקורס מוכר לקרן השתלמות 4 ,ש"ש (לא לגמול).
גמול אישי למורים ואחיות -אפשרות לקבלת גמול אישי בהתאם לנהלים ולכללים המפורטים
בחוברת ההשתלמויות של משרד החינוך למורים העל -יסודיים  /מינהל הסיעוד.

תעודה:
א .למסיימי קורס היסוד ( 120ש"א) בהצלחה ,תוענק תעודה של:

בשביל ההנאה ,החוויה והכיף

"ליצנות רפואית טיפולית" .

ב.

למסיימי ההכשרות וההשתלמויות הנוספות ( 104ש"א) בהצלחה,
תוענק תעודת:
"ליצנות רפואית טיפולית  -הכשרת בכירים".

מתנה לרגל חגיגות ה 100-בשמחת הלב !
נרשמתם לקורס ליצנות רפואית במחזור חורף ?2017
אתם מקבלים מאיתנו מתנה ייחודית של קורס יוגה צחוק  -הכשרה בינלאומית !!!

* הקורס יכלול הזדמנויות להיזון  -חוזר במהלך התהליך .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.
* מתן ההטבה של קורס יוגה צחוק מתנה ,הינה בהתאם לאפשרויות הלו"ז  /צוות ההדרכה של מכללת שמחת הלב.
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משפחת שמחת הלב
השתלמויות והתנדבות

שמחת הלב
הביתוהמשפחה

ארגון "שמחת הלב" הנו ביתם של כל האומנים ,בוגרי שמחת הלב ,המשמחים
את ליבם של ילדים ומבוגרים ,חולים ובריאים כאחד .ליצנים רפואיים ,בובנאיים,
מספרי סיפורים וכדו'.
הארגון פועל ככל יכולתו  -מחד ,להפעיל וללוות את האומנים בהתנדבות
במרכזי הטיפול ובתי החולים .מאידך ,לכוון אותם להשמה כדי שיוכלו להתפרנס
מכישוריהם.

פורום

לרשות האומנים עומד פורום מקצועי באתר הבית של שמחת הלב.
הפורום משמש במה לעדכונים ,דיונים ,לבטים מקצועיים ,התייעצות עם אנשי
מקצוע ,שיתוף בחוויות וכדו' .הפורום סגור לחברים בלבד ,ומתנהל בהתאם
לתקנון הפורום.

קבלת תג
ושיבוץ
בבתי חולים
שמחת הלב
בפייסבוק

ארגון שמחת הלב שם לו כמטרת-על לעשות ככל יכולתו לשבץ את הבוגרים
להתנדבות בהתאם ליכולתם וכישוריהם.
ליצנים רפואיים אשר סיימו את קורס היסוד בהצלחה והומלצו על ידי מדריך
הקורס ככשירים לפעילות בשטח ,יקבלו "תג ליצן רפואי" ויחלו את פעילותם
ההתנדבותית .תג זה מהווה אישור לפעילות מטעם שמחת הלב.
עמוד הבית תוסס ,צבעוני ומלא חוויות מחכה לכם ברשת.
אתם מוזמנים להיכנס ,לשתף ,לספר ולהתחבר.
אחד שווה אלף חיוכים...
כי
חפשו "שמחת הלב ליצנות רפואית".

הפעילויות והחברות במשפחת "שמחת הלב" הינן ללא תשלום.
* הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

6

צופיה בשארי

השתלמויות
נוספות

האמנים בוגרי שמחת הלב לדורותיהם מוזמנים להשתלמויות מקצועיות נוספות
הנערכות מס' פעמים בשנה .עד היום נערכו כ 50-השתלמויות על ידי מנחים
ומרצים מהבכירים בארץ .ביניהם; נמרוד הראל ,דינה אור ,ד"ר דינה אייזן ,אמיר
לוסטיג ,מיכל פשין ועוד ועוד.
מטרת ההשתלמויות להעשיר ,לחדש ,להוסיף ולרענן בתחומים הנלמדים
בשמחת הלב .ההשתלמויות כוללות בין השאר ,הרצאות ממרצים בכירים,
ונטילציות ,שיתופיות ,ימי עיון ,שבתות ומפגשים חברתיים וכדו'.

