
חפש

 סדנת עיסוי תינוקות לאבות
עיסוי תינוקות לאבות -חדש 

5.2-החל מ, בצהרים' ו ימי

 קורסי הכנה ללידה קרובים
 קורסי הכנה ללידה

8.1.10 -בוקר ' ימי ו
24.1.10 -ערב ' ימי א
9.2.10 -ערב ' ימי ג

 הריון ולידה -סדנת העשרה 
, הכנה ללידה בשיטת ימימה

, מיילדות, למדריכות הכנה ללידה
.למרץ 11-מ מפגשים 3. דולות

 נפלאות המגע-עיסוי תינוקות 
סדנת עיסוי תינוקות

10.2-החל מ -בבוקר ' ימי ד

תרפיה באומנות -צילומי הריון 
בהריון כטיפול באומנות צילום נשים

בעיצומם  ש ל  לימ ודי  תוא ר  רא שו ן  בקולנוע ,  22רק  בת  ,    התח לתי  ב גי ל  צעיר   יח סי תצלמת  הרי וןאת  דרכי   בתו ר  
. והרבה לפני שחשבתי להרות בעצמי

חשתי  מהופנטת ,  למן  הפעם  ה ראשונה  שי צא  ל י  להב יט  מקרו ב  בב טן  ההר יוני ת  ש ל  א חת  מחברותי  ללי מו דים
לגעת  ולח וש ,  הייתי  מו קס מת  ולא  יכולתי   ל הפס יק   להביט  ב ה.  וכאילו  ממו גנט ת  לבטן  העגולה  וה מלאה   ה זו

כחלק מפר ויקט ג מר  , בקשתי א ת ר שו תה  של חברתי לצלם את  הבטן  שלה  מק רוב, בעגלגלות  המ ושל מת  הז ו ולכן
שאז  עו ד  לא   ה יה   כל   כך  ,  צילומי  הר יון זו  הייתה   ב עצם   ה נגיעה   ה ראשו נה  שלי   ב תחום  .  בסדנת  ציל ומי  סטי לס

.מקובל ומוכר לכל אישה הרה, נפוץ

הרגע  ב ו  כל ,  תחושת  מל או ת,  היה  מעין  כמיהה  לאיזושהי  תח וש ת  ס יפ וק  טוטאלית,  הריון  ב שבילי ,  לאורך  השני ם
אני  חו שבת  כי   מ אז  ומ תמי ד  תליתי  תקוו ת  מ או ד  גד ולות  .  הנקודה  בה  ה כו ל  מ קבל   משמעו ת,  הדברים  מתאר גני ם

נולדת  הי צירה ה קסו מה  ו המ ופ לאה מכל והמ ימוש המוחלט  בי ותר  ש ל ,  כרגע ב ו  הח יפ וש  מס תיי ם, בתקופת ההריו ן
ראיתי  את  הה רי ון  כתקו פת  שיא  בה   ה אהבה   ממלאת  ותחושת  החיבור  והביחד  הינם  הט הורים  .  האישה  מתרחש

. העובר שיצ מח  ב בטני יהיה  מעי ן  ישו ת שתמלא א ותי ו תאפשר  ל י  להעניק  לה  ללא מע צור ים , בפנטזיה של י. ביותר
מישהו שיהיה נוכח גם , מישהו ש ייתן משמעו ת לק יומי, מישהו שייתן  משמעות לבליל הרגשות והתחושות שב תוכי

. שהייתי, מישהו שיהווה את ההוכחה שיצרתי משהו, לאחר מותי
לצלם  נשים  בהר יון כשהתחלתי  ,  רגשנית  ללא  תקנה  ומ ה  שהיה  לי  ק שה  כל  כך-זו  היתה  עב ורי   פנטזי ה  רומנטית

שאולי  ל א  כולן  מ רגישות  ב תקופה  זו   את ,  שאולי  לא  כולן  מרגי שו ת  ככ ה,  הייתה  ההב נה  הפתאומי ת  שלי ,  כמקצוע
שאולי  ל א  כולן   מתמלא ות  באהבת  אין   ק ץ  לנו כח   החוויה  ושאולי   ל א  כולן  ,  תכלית  ה מי צו י  ה אולטימטיבית  שלה ן

.נשיות ונחשקות, מלאות ומסופקות, מרגישות על ידי הבטן העגולה

פתא ום  כ שהפ נטזיה  הי י תה  ק רו בה .  רק  כאשר   הרי תי  בעצ מי   ה תחל תי  לפתע  לשמ וע  בתו כי  קולו ת  נו ספ ים 
מה  אם  התינוק   הגדל  ב י  יערער  את  אה בתו  ה גד ולה  של "  –כמו  ,  ניקרו  בי  מח שבות  חדשות  ו טור דני ות,  למימוש

מה  א ם  במ הלך   ההריון .  אלא  אר גי ש  ר יק ה  מתוכן,  מה  אם  אני   לא  א חווה  מ לאות  וס יפ וק.  או  ש לי  אליו ,  בעלי  אל י
לפתע  הצמידו ת הז ו  שלי  ." המתאר ה כול כ ך  מוכרים ל יאאבד  את  הג מי שו ת והקל ילות ש לי  ו את  קווי ,  אשמין  מאו ד

מתוך .  הרגשתי  חנו קה ,  ושל  העו בר   שגדל  בתוכי  הח לה   לה כביד   עלי  ו במ קו ם  להרגיש  מלא ת  אה בה   ומסופקת
.השתנתה אצלי לפתע זווית ההסתכלות על ההריון, התחושות החדשות שהחלו למלא אותי

 
בה  השתמש תי  פעמים  ,  נטעו  בי  את  הא מונה  כי   המצ למה ,  הרהורים  אלו  שהחלו   מ קננ ים  בי  בעק בו ת  ה רי וני   ש לי

בחיפושי אחר ד רך  , בעל י כול ות  תרפ ויט יות אד ירו ת, הנה בעצם כ לי  ר ב  עוצ מה , אינספור בעב ודתי עם נ שי ם  הר ות
  לתוא ר תרפיה  באומ נותלימודי  .  כבתקופת  ההריון ,  לנסות  ו לאפשר   את  עי בוד  התהלי ך  הרגיש  והמורכב  כל  כך

. רק השלימו וחידדו את כיווני המחשבה שלי, שני שלמדתי

בטיפול  בנשים  בהרי ון  היינו .  התקופה  ההר יונית ה ינה  תקופה  רגישה ב ה  יש  צורך  בזה יר ות  בעת  מתן  טי פו ל  רג שי
, בשל  הק שיים,  רוצים  כי  י הי ה  זה  תהלי ך  טיפ ולי  שיח זק  את  ההריו ניות  ויעצ ים  את  כוחות  ה התמ וד דות  שלה ן

. השינויים והרגישויות שהאישה ההרה חווה

, הצילום  ב מהלך  ההריוןאני  מא מי נה  ביכולתו  של   ,  לאור  המ ודעו ת  הרבה  שיש  כ יו ם  לתיעו ד  מ צולם   של   ה הר יו ן
ולו  בשל ,  ללא  מא מץ  להיות  מ וב נת,  לחקור  ולהתמק ד  בעצ מה  ו בג ופ ה,  וחופש  לאישה  ההרה'  רשות'להעניק  מ עין  

טיפול  באמנ ות  בכ לל  והטיפול  ב אמצ עות  צ ילום  הריון אופיו  הבלתי   א מצע י  של  .  היות  כלי   זה  בלתי  א מצ עי
. מחזקת ומעצימה, ההרה חוויה ייחודית מאפשר לאישה, בפרט

כיוון ,  הוא י כו ל ליצור  די מו יי ם ו סמ לים ע שירים  במש מעו ת וברגש.  צילום מ הווה  צורה  יח ידה  ב מי נה  של  בי טוי  חזותי
או  ה כתובה   ו באמצעו תה  אפשר   להרגיש  ו להב יע  את ,  ששפת  התמונות  אי נה   מוגבל ת  על  יד י  המיל ה  המדוברת

באמצעות   התמ ו נות  אפ שר  לח וו ת  ולה תנסו ת  ולתת  צור ה  ו משמעות .  העולם  הח יצ וני  וה פנימי  ב דר ך  י יח וד ית
המאפשר  לאי שה  להג יע  לכדי  התבוננות  והבנ ה  ,  מדובר  בכלי  טי פו לי  בלתי  פולשני.  למצבים  ואף  ל סייע   בעיב ודם

.בהתאם לקצב ולמקום האישי בו היא מצויה, עמוקים יותר

מתחולל ,  מפגש  צילו מי  עם  אישה  הרה  מב יא   לכך  ש במהלך  כ שעתיי ם  של  השימוש  בצ ילום   ככ לי  תרפויט י
', אם  וילד'אשר  תו רם  ל חי זוק   הקשר  ,  אקספרסיבי  ו בעל  הי בט  תרפויטי,  משהו  שהופ ך  את  המפגש  הזה  למכיל 

שלא  מ דב רים  "מכין  ללי דה   ונו גע  ב נוש אי ם  ',  אני  הא ימ א'ל'  אני  ה אי שה 'מחבר  ב ין   ה,  נוגע  בנ ושא  דימוי  ה גו ף
.בצורה בלתי ורבאלית, אבל כן עוסקים בהם דרך החוויה, "עליהם

צרו קשר שונות ומעניינות מאמרים וכתבות חנות לאחר לידה פעילויות בהריון אודות אמא אדמה דף הבית
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מהווה  דרך  לעבודה  על  דימוי  הגו ף ,  'צילום  נשים  בהריון  כטיפול  ב אמנ ות'  -המודל  הטיפולי  אשר  פי תחתי  
חיבו ר  לי לדות  ,  הכנה  לעתי ד,  שחר ור   ו הר גע ה  מפ חד ים  העולים  בתקו פת  הה רי ון,  חיבור   גוף  ונפש ,  ההרי ונ י

בעזרת ,  בהתאם  לעולמה  הא ישי,  נושאים  נוס פי ם  אשר  עשויים  לעלות  מ צד  כל  אישה  ה רי וני ת,  ולאמהות  וכ ן
. הדהוד ועיבוד, שיקוף

יוצאת  מתוך  האמ ונה  כי  הא ישה  עצמה ה יא   זו  שי וד עת מה  נכון  עב ורה ו אי ן היא  זקוקה  אלא ל זמן , שיטת  טיפ ול  זו
. כדי לעבד את החוויה הייחודית של תקופת ההריון, ולשיקוף

יכול  להי ות   גם   תהלי ך  המחזק  את ,  "לדורות  הבאי ם"פרט  למזכ רת  הנח מד ה  שה וא  מות יר  ,  צילום  נשים  בהריו ן
הנו  האפ שרו ת  להתמ קד   בהריון  וב מה  ,  צילום  במהלך  ההר יון הייחודיות  ש ל  .  האישה  ההר ה  מבחינה  רגשית

, להתמקד  ולהב יט  מזו ויות  שונות,  במהלך  מפ גש  טיפולי,  או  יצ ירה ,  בדומה  לשיחה ,  הצילום  מא פש ר.  שעולה  ממ נו
דברים  שאו לי  אחר ת  ל א  הי ו  מגיעים  למ ודע  ומאפש רים  שי חה   פ תוח ה  .  על  מה  שנג לה  ועו לה  על  פ ני  השטח

.עליהם
על מ נת לה עצי ם , לעיבוד  חוו יה  ייחוד ית ומורכ בת  זו,  לקחת  לעצ מה  את הזמן ו המ קום,  אישה  הר ה אני  מזמ ינה  כל 

.עצמה ולהכין את הקרקע לקליטת הפעוט העתיד לקחת חלק בחייה
, בברכת הריון שליו ולידה טובה ובריאה

תרפיסטית באמנות, צלמת הריון –נטלי בן ישראל : הקליקו לדף של הכותבת
. נטלי בן ישראלל ש הינו מודל טיפול מקורי, 'צילום נשים בהריון כטיפול באמנות'המודל הטיפולי של 
.כל הזכויות שמורות
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מוות| לידה| אפידורל| דמיון מודרך| יולדות, מוצרי תינוקות| תינוקות| כדור פיזיו| מנשאים| כריות הנקה| הריון ולידה| רפואה משלימה| יוגה נשית| דולה| מרתון הכנה ללידה

עובר| יוגה בהריון| אפי נו| בעריסה

עיסוי| אופנת הריון| הנקה| רפואה אלטרנטיבית| יוגה לנשים בהריון| קורס הכנה ללידה| הריון ולידה| עוצמת הרכות| פינוקי בוקר| הכנה ללידה| שיאצו בהריון| חוויה מתקנת

חדרי טיפולים להשכרה| יוגה מדיטציה| סדנת החייאה| ליווי התפתחותי| בייבי יוגה| תינוקות

החלפת קישורים| קידום אתרים| פרטי, קורס פרטני| עורכי דין| כושר| ספורט | אלופירסט| יוגה| רפלקסולוגיה| ספא| סיפור חיים| סיפור לידה| צילום הריון| דולות| בייבי לינק

| מרצים| חוקרים פרטיים| רשלנות רפואית

מדריכות הכנה| הכנה ללידה עמק חפר| חשיבות הכנה ללידה| הודעות| מודעות | מבנה הקורס -הכנה ללידה | לידת בית| מיילדת| מטפלים| מצלמה| צימרים| פוליגרף| רסקיו

זכויות נשים בהריון| בלש| פורום הריון ולידה| דיאטה בהריון| דיאטנית קלינית| ללידה

מנשא לופי| מנשא יאמו| פופים| קרניו סקראל| רחם| ימימה| סיפורי לידה| אפיזיוטומיה| לידה מוקדמת| רופאת נשים| מוסיכיף| 3אומגה | דם טבורי| טבורית | לימודי דולה

| דלפין פלוס| אפי נו דלפין| מנשא שרון דרור

שמן| ארומתרפיה| עיסוי בהריון| כאבים| כאב | רפואה משולבת| חזיות הנקה| צלוליט| דיקור סיני| שוברי מתנה| ינג'קואצ| מעגלי הקשבה| פרסום באתר| נטורופתית| מוסיקה

לידת עכוז| תינוקות | VBAC | בניית אתרים

איזי טנס| טארוט| יוגה לפיצקים| תרפיה| טווינה| ללדת בבית| ללדת באהבה| לידה פרטית| עיסוי תינוקות לאבות| ווטסו| סרטי לידה| בייבי שיר| ברית מילה| דולות בשרון

| 10' ניוזלטר פבר| טקס לידה| אולטרה סאונד

צילום הריון כתרפיה| רייקי
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