
          

 
   מטפלים להכשרת תוכנית ה

  WT בשיטת במים רגשי בטיפול

 

 
 

 הקדמה 
 

 החיים, מרכז  את המים  היוו הדורות לאורך חיים.  הם  המים  -ומניע מטהר מרפא, כוח מהווים  המים   האנושות משחר

 האדם. של חייו  במעגל המים של חשיבותם  את הדגישו  אלה כל -במקווה הטבילה במעין, הכביסה הבאר, סביב המפגש

water-  במים  רגשי )טיפול WT שיטת .לגוף גם  כמו לנפש  יעיל תרפויטי מרחבל המים  הפכו תהאחרונו בשנים 

therapy) ציפה בטכניקות שימוש   נעשה בשיטה למים". הטיפול ספת את "להכניס מזמינה חדשנית, פסיכותרפיה הינה 

  ממקום  הרגשיים  קשייו עם  מפגש  של  עמוק תהליך לחוות למטופל שמאפשר מה שונים,  והנעה החזקה סוגי בשילוב

 החיים  סוף ליווי שכול, מחלה, טראומה, דכאון, חרדה, חיים, משברי כגון: מגוונים  רגשיים  למצבים  מיועד ומוכל. בטוח

  משיחה מורכב המיימי, התרפויטי המרחב בתוך כולו מתבצע הטיפולי  המפגש  והתפתחות. צמיחה לטיפולי גם  כמו

 טיפול בין לנוע יכולו מודולרי הטיפולי הפרוטוקול ומבוגרים, נוער לילדים, מיועד הטיפול  ועדינה. שקטה גופנית ועבודה

 .מתמשכים  תהליכים  ועד מועד קצר

 

 מפעילות נפש", עד  "מים  הספר מחברות בתחום, רבות שנים  עוסקות ארנוב, ויעל שטיין אוסי השיטה מפתחות

 .  במים" רגשי לטיפול "המרכז בעלות במים. הרגשי הטיפול  בתחום  מחקרים  ומקיימות מים  קליניקות

 

 

 



          
 

 לטיפול רגשי במים?  WTלמה ללמוד את שיטת 
 
 

 .WT בשיטת מטפלים  להכשרת עולמית ברמה דרך ופורצת חדשנית ייחודית תוכנית •
 חי.  תל מכללת במסגרת ונלמדים  האקדמיה ע"י מוכרים  לימודים  •
 מחקרית. שנבדק פרוטוקול מבוססת ומעמיקה מקיפה הכשרה •
 רוח.  -נפש  -גוף בתחומי המטפל את המכשירה אינטגרטיבית תוכנית •
 הטיפולי.  העבודה בשוק להשתלב והזדמנות פרקטיקום  הכוללים  מעשיים, לימודים  •

 

 הלימודים ומיקום המסלול היקף
 

  ,טבעון בקרית ויתקיימ הלימודים  ,/1014 – ה  חמישי ביום  לוחי הלימודים  ,סמסטרים  בשני אקדמיות שעות 270

 : הקרובה  לשנה תאריכים  .15:30 עד  9:00 שעות:ה בין

1) 14/10/21  

2) 21/10/21  

3) 28/10/21  

4) 4/11/21  

5) 11/11/21  

6) 18/11/21  

7) 25/1/21  

8) 9/12/21  

9) 16/12/21  

10) 23/12/21  

11) 30/12/21  

12) 6/1/22  

13) 13/1/22  

41) 20/1/22  

סמסטר חופשת   

15) 3/3/22  

16) 10/3/22  

17) 24/3/22  

18) 31/3/22  

19) 7/4/22  

20) 14/4/22  

21) 28/4/22  

22) 12/5/22  

23) 26/5/22  

24) 2/6/22  

26) 16/6/22  

27) 23/6/22  

28 )30/6/22  

יים במועדים בעדכון מראש *יתכנו שינו  

 



          
 

 

 התוכנית? את  ללמוד מתאים למי
 

 

  קלינאיות בעיסוק, ריפוי פיזיותרפיה, ייעוץ, חינוך, סוציאלית, עבודה פסיכולוגיה, מתחומים: רלוונטי ראשון תואר בעלי

 נפש. גוף מטפלי תנועה, / דרמה באומנות/ מטפלים  תקשורת.

 
 ריפוי. בתהליכי המים  איכויות את ולשלב שלהם  הכלים  ארגז את להרחיב שמעוניינים   מטפלים  •
 ובעולם.  בארץ  והכרה תאוצה התופס חדשני טיפולי לתחום  להצטרף שרוצים   מטפלים  •
 ויעילה. נוספת טיפול שיטת הקיים   לקהל ולהציע המטופלים  קהל את להרחיב שמעוניינים   מטפלים  •
 חיים.  ומשנה מרגש  חוויתי, בתהליך התפתחותי אישי מים מסע לעבור  רוצים  אשר אנשים  •
 המים.  של העמוקות הריפוי יכולות אודות לחקירה ורצון ואמונה קרבה זיקה, בעלי מים, מאמיני •

 
 

 
 

 

 קורסה  נושאי
 

  setting מים, מחקרי שלהם, הרגשית והרלוונטיות המים  תכונות במים, לטפל  למה -המיימי התרפויטי המרחב •
 רגשי. בטיפול המים 

 רגשיות. תנועות השלבים, חמשת – WT בשיטת במים  הרגשי הלימוד פרוטוקול •
 המטפל.  של עצמית שמירה  , והעברה הדהוד במים, קשר  תהליכי המטפל, גוף – במים  רגשי מטפל להיות •
 נפשי. הגוף המערך  על  המים   השפעת – במים  אנושי גוף •
 במים.  לעבודה מותאמות מגע טכניקות -ומים  מגע •
 הקשרים. לבחינת ומערביות מזרחיות שונות, ותפרספקטיב מתוך רובדית התבוננות – מים  – נפש  -גוף •
 שינוי.  ליצירת טכניקות הטיפולי,  השביל הבניית  והערכה, אבחון כלי – במים  רגשי טיפול ניהול •
 שונים. מצבים  עם  ההתמודדות – ומים  רגשיים  מצבים  •
 . water below  - למים  מתחת העולם •
 האנושי.  המוח על  מים  השפעת מוח, מחקרי ,mind of state water ומים  מוח •
 רגשי. בטיפול וגבולות אתיקה •
 ומודרך.  מלווה שלם  טיפולי בתהליך התנסות – פרקטיקום  •
 מים. קליניקת להקמת הכוונה •

 

  

 התוכנית ודרישות  קבלה תנאי



          

 

 
 אישי. התאמה וראיון השכלה  על המעידות תעודות •
 אישי(  מסע או חיים  סיפור בסיס על  מועמדים  3-2 מתקבלים  תוכנית בכל •
 מעשית(.  )עבודה בפרקטיקום  השתתפות רפלקציות, כתיבת עבודות, הגשת ביבליוגרפיים, חומרים  קריאת •

 

  

 איך מתבצעים הלימודים
 

 לימוד.  בכיתת תאורטיים  יבשה ולימודי טיפולית בבריכה מים  לימודי משולב, למידה פורמט •
 למידה.  ומסע אישי מסע הכולל התנסותי, חוויתי לימוד •
 הקורס.  כל לאורך מלמדות השיטה מפתחות •
 השיעורים. לפני במייל נשלחים  קורס( וספר חוברות , מצגות ) הלימוד חומרי •
 מפגשים(. 14 של  שלם טיפולי )תהליך התנסותי בפרקטיקום  שילוב  הלימודים  במהלך •

 
 

 
 

 הקורס?  את  מלמד ימ 

 
,  wtעו"סית קלינית, פסיכותרפיסטית, מתמחה בטיפול בטראומה וחרדה, מטפלת רגשית במים בשיטת  ארנוב: יעל

 מרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל חי, מנחה ומדריכה. 
פסיכותרפיסטית גופנית, מאסטרית ומורה בכירה לתרפיות מים בארץ ובעולם, בעלת מרכז "נגיעות  שטיין:  אוסי

 רגשית במים מתמחה בליווי סוף חיים, שכול ואובדן. במים", דולה, מטפלת 
טיפול רגשי במרחב   - , מחברות הספר "מים עד נפש WTהשתיים מייסדות "המרכז לטיפול רגשי במים" ומפתחות שיטת 

 המיימי".
 
 

 
 
  

 עלויות ותעודה 
 

 ₪   350:  דמי הרשמה

 ש"ח, ניתן לפרוס לתשלומים נוחים. 16,200  עלות הקורס,

 



          
תינתן   -"המרכז לטיפול רגשי במים" -חי" ו  -מטעם: "מכללת תל WTתעודת מטפל רגשי במים בשיטת  •

 למסיימי המסלול שעמדו בכל דרישות הלימודים. )בסיום הפרקטיקום(
 

קליניות, ימי עיון, סדנאות ולימודי  הצטרפות למשפחת המים של "המרכז לטיפול רגשי במים" הכולל הדרכות  •
  המשך.

 

 והרשמה:  נוספים פרטים
 

 המרכז לטיפול רגשי במים
 04-9831962משרד: 

  Watertherapycenter@gmail.com או במייל 
 

mailto:Watertherapycenter@gmail.com

