
 

 

 ציור: טלי גילן

 

 לב הטיפול -היצירה 
 הכנס החמישי

 

 11-11.7.11חמישי שישי 

 הקריה האקדמית אונו -המכללה האקדמית לחברה ואמנויות 

 , נתניה01רח' האורזים 

 

 

ללמוד מהמורים הבכירים את התיאוריות והמודלים האחרונים 

  בעולם הטיפול באמנויות

 

 חדשים *מחווה לשמונה ספרים

 

 הפעם נארחגם  נקיים כנס נוסף.הקודמים הכנסים להצלחת בהמשך 

חדשניות, שיוצגו וילמדו על ידי מפתחי התיאוריות והמודלים,  הרצאות וסדנאות

  מטפלים ומורים בכירים בעולם הטיפול באמנויות.

הזדמנות לחוות וללמוד תחום  -גדולה" קבוצה ה"ב יותופעילוטקסים נשלב 

 . יישומיחדש ו

 ניהול אקדמי: ד"ר רונן ברגר

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13LMSomVzEHI_8zTQva-qFAmCkUmhszQH/view
https://drive.google.com/file/d/13LMSomVzEHI_8zTQva-qFAmCkUmhszQH/view


 

 

 ציור: טלי גילן

 :ניםמלוח ז ו הכנס תכנית

  11.7.11חמישי 

 התכנסות ורישום  :::14

 טקס ופעילות פתיחה בשילוב אמנויות  :14:4

 ולבחירה  הרצאות מליאה במקביל :::11:11-10

 אבי הדריל | שנות טיפו 01מבט רפלקטיבי מתוך  –עי ובחזרה מהאישי למקצו  :0הרצאה 

|  תהליך טיפולי מבוסס אמנויותת ייוהבנ , הערכהמושגים חדשים להתבוננות: 2הרצאה 

 ד"ר רונן ברגר

 ומכירת ספרים חדשים בהנחההפסקה  10:11-:::10

  ולבחירהדנאות במקביל ס 10:11-11:11

 בהנחה  שיםמכירת ספרים חדהפסקה ו 11:11-11:41

 סדנאות במקביל ולבחירה 41::11:41-1

 עילות סיום במליאה פטקס ו 41::1

 

 11.7.11שישי 

 התכנסות ורישום  :1:4

 בשילוב אמנויות פתיחה ופעילות טקס  :::1

 ולבחירה  הרצאות מליאה במקביל 11::1-:1:4

 נונה אורבך|  חווית הרשות בטיפול: 3הרצאה 

 ד"ר שרון וייסווסר| וגש תודעה, סובייקטיביות ויחסים פכשידע מחקר המוח : 0הרצאה 

 מכירת ספרים חדשים בהנחה והפסקה  :4::11-1::1

 ולבחירה סדנאות במקביל  :11:4-:4::1

 ומכירת ספרים חדשים בהנחה הפסקה  :11:1-:11:4

 סדנאות במקביל ולבחירה :14:4-:11:1

 טקס ופעילות סיום במליאה :14:4



 

 

 ציור: טלי גילן

 סדנאות לבחירה

 (11:11-11:10) יחידה ראשונה - שיחמי

 ד"ר דני יניבבהנחיית זן, דרמה ואמנויות אחרות |  -להתחיל בפסגה : 0סדנה 

קלות, לעומק ומתוך הקשבה פנימית | להמציא ולכתוב סיפור ב -מנועי הסיפור : 2סדנה 

 אור-ד"ר דינה כהןבהנחיית 

 איתן שקדבהנחיית מה | הכרות עם שיטת משחקי האד  -מסענו על פני האדמה : 3סדנה 

 יעל ברקאי ומיכל בן טוביםבהנחיית מפגש בין תנועה לצבע |  -ים בתנועה גוונ: 0סדנה 

ראת מודל להתערבות גילויים חדשים לק -המרכיב הסודי של הטיפול בטבע : 5סדנה 

 לייה נאורבהנחיית תרפויטית בטבע | 

 ים.*תתקיים בחורשה סמוכה, נתארגן ונצא מהכללה יחד ברכב

ניר בהנחיית ידום תהליכים בקבוצה | פעילויות משחקיות לק -המעגל הקבוצתי  :6סדנה 

 רז

 

 (41-11:41::1) יחידה שנייה - חמישי

ש ורב ממדי לעבודה דרמה כמודל גמיש, נגי –"לארפ", משחק תפקידים חי   :7סדנה 

 אורי קורןבהנחיית תרפיוטית | 

נורית בהנחיית טיפולי ב'רישום מתוך התבוננות' | מודל עבודה  -רישום מאחה : 8סדנה 

 וולק

|  ורגיש תרבות בתנועהמודל לטיפול קבוצתי קצר מועד  -לנוע בין הגוונים  :9סדנה 

                  ד"ר גייל סוסקיןבהנחיית 

גלילה בהנחיית תאוריית התפתחות והתפתחות המשחק |  על הקשר בין: 01סדנה 

 טבצניקוב אורן

 יוני שורבהנחיית מודל ההערכה |  –ציור משותף בפגישה ראשונה : 00סדנה 

 



 

 

 ציור: טלי גילן

 (:4:1:-11::4)יחידה ראשונה  -שישי 

רונן בהנחיית יים בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק | חילוף חומרים נפש :02סדנה 

 קובלסקי ושושי קיסרי

ות בגישת תרפויטימוקדי הערכה כמפה להתערבויות  -צבע, צורה ומה שביניהם  :03סדנה 

 יואב פישרבהנחיית פסיכותרפית הצבע | 

בהנחיית | טיפול לחימה: אומנויות לחימה כציר משמעותי ב –אמנות  –טיפול : 00סדנה 

 הימל-יאיר אמיר

יעל ליבנה והגר בהנחיית טיפול דיאדי בשולחן המים |  -יחסים במים זורמים : 05סדנה 

 דורנאי

עבודה עם נוער בסיכון ומבוגרים | וב אמנויות למודל פסיכודרמה בשיל - CBN: 06סדנה 

 ד"ר ברכה אזולאיבהנחיית 

 

 (11::14-1::4)ה ייחידה שני - ישיש

שרה בהנחיית דל לטיפול קבוצתי בשילוב אמנויות | מו -אדם בדמות מעגל : 07סדנה 

 חודורוב

בהנחיית  תיאטרון בובות ושילוב אומנויות |הטאבו, הצל והמואר:  -מעיין הנפש  :08סדנה 

 ד"ר נטע אורן

על תהליכי התפתחות ושינוי השפעת צורת הדף  -מרחב הדף כמרחב החיים : 09סדנה 

 תמר חזותבהנחיית בטיפול | 

סדנה בתנועה ובשילוב  -כשידע מחקר המוח פוגש תודעה, סובייקטיביות ויחסים : 21סדנה 

 ד"ר שרון וייסווסרבהנחיית אמנויות | 

סמדר בן בהנחיית |  DvT, הדרכה ב  -F-D-Rמודל ה –המילים  מעבר לגבולות: 20סדנה 

 עמי וגדעון זהבי

 

 



 

 

 ציור: טלי גילן

 

 ש"ח 051מחיר מוזל: *ש"ח ;  211 -ליום עלות 

 ש"ח 251מחיר מוזל ליומיים: *ש"ח ;  331 -ליומיים  עלות

 חברי  ,חברי איגוד תיאטרון הפלייבק, חברי האיגוד לפסיכודרמהיהת,  איגוד חבריל  מחיר מוזל*

 הקריה האקדמית אונו. -רופאי חלום ולתלמידי ובוגרי המכללה האקדמית לחברה ואמנויות  יגודא

 

 לכנס לחצו כאןלהרשמה 

 לחוברת תקצירי הסדנאות לחצו כאן

  לרשימת הספרים שימכרו בכנס לחצו כאן

 

 שימו לב:

 כנסלא ניתן להירשם ביום ה, * ההרשמה מראש

  אנא הקדימו להירשם להבטחת מקומכם, * מספר המקומות מוגבל

 בהנחה שיוצגו בכנס יימכרו * הספרים 

 

  artastherapy4@gmail.com :לפרטים נוספים ושאלות

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMRNWxt_xK1HaMPUiuvuLFLJc0IHytDOKddqNTImDwKmwJrw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1iUY2wUOg_KLNtIeglWoYSZQqXaeJ_37Q/view
https://drive.google.com/file/d/1iUY2wUOg_KLNtIeglWoYSZQqXaeJ_37Q/view
https://drive.google.com/file/d/13LMSomVzEHI_8zTQva-qFAmCkUmhszQH/view
https://drive.google.com/file/d/13LMSomVzEHI_8zTQva-qFAmCkUmhszQH/view
mailto:artastherapy4@gmail.com

