
”בית הספר העברי הראשון ללוחמי אור“ הנו מרכז טיפולי שעובד בשיטת ”שתי

חרבות“. החל משנת 2005 המרכז מטפל בילדים ונוער המתמודדים עם קשת רחבה

של קשיי למידה ותפקוד, כגון: קשיים מוטוריים, קשיי קשב וריכוז, לקויות למידה,

קשיים רגשיים, הפרעות התנהגות וקשיים חברתיים.

״שתי חרבות״ היא שיטת טיפול המשתייכת לענף שיטות הגוף-נפש ומשיקה

לפסיכותרפיה גופנית וטיפול בתנועה. אנו עוסקים בתקשורת סמלית עם הגוף

באמצעות אומנויות לחימה, ודרך שימוש בגוף, בשפת הדו-קרב ובמשחק התפקידים

אנו יוצרים הן שינוי התנהגותי נראה לעין והן שינוי פנימי מהותי וחיזוק הבסיסים

הרגשיים שילוו את הילד/הנער לאורך כל חייו.

מורה הדרך/המטפל בלוחמי האור מגלם שתי דמויות לסירוגין:

דמות המטפל - המכיל, האמפתי, המתייחס לרגש ונפש.

ודמות המאסטר - הדורש, המחנך, המתייחס להתנהגות ותפקוד.

דרך העולם הארכיטיפי של דמיון, מיתולוגיה, ואגדות, המאסטר מגייס את התלמיד

לצאת למסע הגיבור הפרטי שלו, ושם מאתגר אותו ומביא אותו להתעלות. במקביל,

דמות המטפל תומכת מהצד, מכוונת ומתקפת את החוויה הקשה ונותנת עוגן לעיבוד

רגשי. ב'מרחב ביניים' זה מורה הדרך משחק יחד עם הילד משחק תפקידים שבו הם

מגלמים דמויות שמשתנות יחד עם העלילה, משחק שמאפשר למידה ומקל על

התמודדות עם הקשיים המובנים בחוויה של הילד.

במשך העשור האחרון המרכז מכשיר מטפלים בשיטת "שתי חרבות" וכיום אנחנו

ממשיכים להציע מסלול לימודים מרתק וחווייתי שמשלב לימוד תיאורטי של

אלמנטים מגישות פסיכולוגיות, יחד עם רציונל תיאורטי המבוסס על עקרונות "משחק

האימון" ו"הספר הירוק" (עמית לבני ואמיר שרירא, מפתחי השיטה) אשר פותחו

והשתכללו אצלנו במרכז במשך מעל עשור והניבו אלפי הצלחות טיפוליות ואף

רשימות המתנה ארוכות של ילדים ונוער שממתינים לטיפול. 

קורס הכשרת מטפלים בשיטת ״שתי
חרבות״ מאת בית לוחמי האור

אודות המרכז ושיטת הטיפול

אנחנו זקוקים למטפלים ומאמנים מוכשרים נוספים!
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מסלול הלימודים עוסק בהכשרת הגוף והנפש של המטפל לצורך הפעלת "משחק

האימון ההתפתחותי".

כל תלמיד יעבור אצלנו אבחון סנסומוטורי ויקבל תרגול ביתי מדויק עבורו, לדוגמה:

אם למשל יש למטפל רגישות טקטילית (מגע שטחי על פני העור) אשר מעוררת בו

מתח ודריכות בעת קירבה פיסית או יוצרת אצלו הימנעות ממגע, יהיה עליו לעבור

תהליך דה-סנסיטיזציה (הפחתת רגישות) על מנת להצליח בלימודי שיטת הטיפול.

מטפל אשר יתקשה בקואורדינציה יצטרך לתרגל יכולות אלו במסגרת הקורס ובזמנו

החופשי. מבחינה זו הסטודנט עובר תהליך טיפולי בעל מאפיינים דומים לתהליך

שהילדים עוברים.

בנוסף, כל תלמיד יעבור הכשרה בסיסית במגוון טכניקות ומוטיבים מאומנויות לחימה

שונות, כמו ווינג צ'ון, קונג-פו, אייקידו, קרטה, היאבקות, סיסטמה (אין צורך בידע

מוקדם או ניסיון באומנות לחימה). טכניקות אלו נבחרו בקפידה בשל ערכן החוויתי

והתפקודי ואנו נלמד כיצד ליישם אותן במרחב הטיפולי. המטרה שלנו היא ללמד את

אומנות המשחק והתקשורת ולא ללמד אומנות לחימה.

הנושא של משחקיות יהיה שזור במהלך המסלול. נלמד לשחק ולהעיר את

המשחקיות שבנו, נחווה וניזכר באיכויות הרבות הגלומות במשחק, נלמד לנוע בין

מרחב הביניים של המשחק לעולם האמיתי: רגע אחד נהיה גיבור, רגע אחר נבל. נהיה

המאסטר, השוטה, נהיה סייפים ברמה עולמית אבל גם טרולים וגנבים, ואז נחזור

להיות מי שאנחנו, אבל כמה צעדים קרוב יותר, מלווים את מסע הגיבור של ילדים

הזקוקים למורה דרך, ילדים שיהיה לנו את הכבוד ללוות בתהליך התפתחותם

המאתגר והמרגש.

שואלים אותנו הרבה אם גם נשים יכולות לטפל בשיטה הזאת, הרי מדובר בלוחמים

ומלחמות, חרבות ומפלצות, תכנים אשר אינם נתפסים כתכנים נשיים. ובכן, אל לכן

להירתע נשים לוחמות. לאורך השנים הכשרנו לא מעט מטפלות לוחמות אשר יישמו

ועדיין מיישמות את שיטת "שתי חרבות" בהצלחה רבה.

דמות הלוחמת הינה דמות מרתקת וציורית ואינה חופפת לדמות הלוחם כי אם עולה

עליה בדרכים רבות. אין כל מגבלה מגדרית בהפעלתה של שיטת "שתי חרבות" או

משחק האימון. ככל שיטת טיפול, גם שיטת "שתי חרבות" מתעצבת באופן סופי מתוך

אינטגרציה עם אישיותו של המטפל הספציפי המפעיל אותה. 

אודות מסלול הלימוד וההכשרה
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מידי יום מגיעות אלינו פניות חדשות ממשפחות שמבקשות את עזרתנו בטיפול

בילדיהם. וכל יום אנחנו נאלצים לבקש מהם לחכות עד שיתפנה מקום. יש משפחות

שמחכות שנה ויותר עד שמתפנה מקום עבורן. אנחנו רוצים להכשיר עוד מטפלים

בשיטה ייחודית זאת, כדי שנוכל לתת מענה רחב יותר לקהל הסבלני.

אנחנו רוצים לגדול כגוף. אנחנו מחפשים עוד אנשים – מטפלים - לוחמים – סקרנים,

יצירתיים, רגישים, שאוהבים לנוע, להילחם , אנשים שעדיין מאמינים בקסמים ואגדות,

שאוהבים לשחק. אנחנו רוצים לארח כנסים בתחום הטיפול, לפתח עוד רעיונות יחד

עם מוחות חדשים, ובעיקר להפיץ את האור. 

מאמנים שיעברו את ההכשרה בהצלחה יקבלו תעודת הכשרה של בית לוחמי האור

ויוכלו לטפל בשיטת שתי חרבות באופן עצמאי. השאיפה שלנו היא שגם אחרי

ההשתלמות, תלמידים המעוניינים בכך יהפכו לחלק מהגוף הזה – החל מהדרכה

ממושכת, עזרה בהשתלבות במסגרות, השתתפות בימי השתלמות, ואפילו סטאז'

אצלינו במרכז (למתאימים בלבד)

חזון הקורס

אמיר שרירא – פסיכותרפיסט, מטפל נוירו-התפתחותי תפקודי, מפתח שיטת שתי

חרבות ומנכ"ל מרכז לוחמי האור.

עמית לבני – מטפל בשיטת אלבאום, מטפל נוירו-התפתחותי תפקודי ומייסד שיטת

שתי חרבות.

עדי גוב ארי – מורה לאיקידו, אמן תנועה , נפח חרבות ומומחה למסורות הלוחמים

העתיקות.

ניצן שרירא – ד"ר לפסיכולוגיה קלינית בגישה היונגיאנית.

אייל נאור – פסיכותרפיסט גופני, מטפל נוירו-התפתחותי תפקודי, מדריך הורים

ומטפל בשיטת "שתי חרבות" – מנהלו המקצועי של מרכז לוחמי האור.

יואב חודין – מטפל נוירו-התפתחותי תפקודי ומטפל בכיר בשיטת שתי חרבות.

מפתח "המקצב הפנימי".

צוות המרצים ויועצי הקורס
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'הספר הירוק' - רציונל שיטת 'שתי חרבות'.

נקודת מבט נוירו-התפתחותית.

יחסי מטפל מטופל.

יחסי מאסטר תלמיד.

התחלת פרקטיקום.

עבודה עם הורים.

במהלך השנה יתקיימו שתי סדנאות העמקה הכוללות לינה ביער הלוחמים בחוות

חפציבה. הסדנאות יתמקדו בלימוד תנועה עם חרב כבדה ובשימוש בחץ וקשת

בתוך מרחב טיפולי.

השנה כוללת 38 מפגשי לימוד בני 5 שעות (6.7 ש"א). ושתי סדנאות העמקה. כל

מפגש לימוד כולל בחלקו הראשון לימוד עיוני ובחלקו השני תרגול מעשי חוויתי

בשיטת 'שתי חרבות'.

 הקורסים אשר ילמדו בהשתלמות:

סה"כ ש"א לשנה א' 295 (כולל סדנאות העמקה).

סטודנט שעמד בדרישות הלימוד והשלים את כל חובותיו יקבל תעודת מתרגל

(practitioner) בשיטת 'שתי חרבות'. 

יתכנו שינויים במבנה הקורסים.

קורס הכשרת מטפלים בשיטת ״שתי
חרבות״ מאת בית לוחמי האור

מבנה הקורס

• נוכחות בלפחות 90% ממפגשי הקורס.

• פרקטיקום של 50 שעות טיפול, עם לפחות שלושה מטופלים שונים, לפחות אחד

מהמטופלים למשך 20 שעות. 

• הדרכה מקצועית של 20 מפגשים עם מדריך מאושר על-ידי המרכז (לא כלול

בעלות הקורס).

• מילוי דוח טיפול על כל אחד מהמטופלים של הפרקטיקום.

• עבודה מסכמת על התהליך האישי שעברתם במהלך השנה בהקשר של ההתנסות

בשיטת "שתי חרבות".

חובות הקורס
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קבוצת הדרכה: קבוצות מטפלים הנפגשת אחת לשבוע/שבועיים ודנה במקרים

טיפוליים נבחרים מתוך עבודתם של המטפלים. הקבוצה מונחית על ידי אחד

המטפלים הבכירים של המרכז.

הדרכה פרטנית: מפגש הדרכה אחד על אחד עם מטפל-מדריך מטעם המרכז.

ההדרכה המקצועית מהווה את מנוע הצמיחה העיקרי של המטפל.  

שילוב בקליניקות ומוסדות חינוכיים: עזרה במציאת מסגרות בהן ניתן לעבוד

כמטפל בשיטת 'שתי חרבות' – קליניקות הפועלות בשיטה, בתי ספר.

אימון שבועי 'במשחק האימון' (טכניקת הליבה של שיטת 'שתי חרבות') ותרגול

של טכניקות סנסו-מוטוריות תומכות התפתחות.

השתלמויות מקצועיות - במהלך השנה מועברות במרכז השתלמויות מקצועיות

בנושאים שונים מתחום הטיפול.

בתום שנת הלימוד תינתן אפשרות לסטודנטים אשר סיימו בהצלחה להצטרף

לקבוצת הדרכה ולימוד, המעניקה תמיכה מקצועית והמשך העמקה בעבודה

הטיפולית בשיטת 'שתי חרבות'. מניסיוננו למדנו עד כמה חשובים התמיכה והליווי

בתחילת הדרך ואף בהמשכה וברצוננו לספק לכל מטפל המסיים את הקורס את

התמיכה לה הוא זקוק.

דרכי תמיכה וליווי אפשריות:

סטאז'ר אשר יסיים את שנת הסטאז' במלואה יקבל תעודת מטפל מוסמך בשיטת

'שתי חרבות'.

האפשרות להשתלב לשנת סטאז' במרכז לוחמי האור תיבחן באופן פרטני בסיום

מסלול הלימודים ומותנת באישור צוות המרכז ובשום מקרה אינה מהווה הבטחה או

חלק מהשתלמות המטפלים.

ראיון אישי

ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער

תואר ראשון או לימודי תעודה בתחום החינוך/טיפול

במקרים שהסטודנט לא עומד בדרישות הסף, ניתן להגיש פנייה לוועדת חריגים

סטאז׳ בשיטת ״שתי חרבות״

תנאי קבלה לקורס
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עלות קורס שנה א׳: ₪14,000 כולל מע"מ 

פריסה אפשרית לעד 10 תשלומים, צק ראשון לתאריך 1/11/21

תשלום דמי הרשמה בסך 500 ₪ על חשבון שכר הלימוד.

(במקרה של ביטול ההרשמה דמי ההרשמה לא יחוזרו)

מועד פתיחת הקורס: יום ה' 7/10/21

אחריות וביטולים: 

במידה וכעבור חודש מתחילת ההשתלמות סטודנט יחליט לפרוש, כספו יוחזר

במלואו למעט דמי ההרשמה בסך 500 שח.

במקרה של הפסקת הלימודים באמצע שנת הלימודים יגבה תשלום על החודש

הנוכחי ועל החודש הבא אחריו.

אני מצהיר בזאת כי קראתי את הצעת ההצטרפות על כל פרטיה וכי אני מאשר אותה

ומתחייב לעמוד בתנאי הסכם ההצטרפות לקורס המטפלים בשיטת שתי חרבות. 

ולראייה באתי על החתום:

שם הסטודנט ________________      ת.ז. __________________

חתימת הסטודנט _____________

בכל שאלה, בקשה או התלבטות – אל תהססו לדבר איתנו!

אמיר שרירא – 052.333.3152

אייל נאור – 052.298.9388

Tumbokiri@gmail.com

בברכת כבוד, חמלה, עוצמה וסבלנות

צוות לוחמי האור. 

תנאי תשלום

הצהרת הסטודנט

עמוד 6 מתוך 6
קורס הכשרת מטפלים בשיטת ״שתי

חרבות״ מאת בית לוחמי האור

אמיר - 052-3333152

אייל - 052-2989388

 

www.twoswords.co.il
tumbokiri@gmail.com

 

חפציבה, חדרה

בית  הספר העברי הראשון

ללוחמי אור

סבלנותכבוד

mailto:Tumbokiri@gmail.com
mailto:tumbokiri@gmail.com

