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הכנס הדו-שנתי של האיגוד הישראלי לתראפיה ע”י יצירה והבעה

ם” בי 2015“כלים שלו 22-23 פברואר,  מלון ניר עציון, 

"כמו כלים שלובים 
אני ואת ביחד מתמלאים 

עד קו הלב. 
שנינו עכשיו בקו אחד, 

יחד זורמים מיד ליד 
פעם אני ופעם את..."

כמו בשירו של אהוד מנור, אנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס ולהיפתח לחיבורים ולשילובים השונים. ביחד נקשיב וניתן במה לקשר בין המדיות, לכוחה של התרפיה 
באמצעות אמנויות: לקול, לצבע, לתנועה, למילה ולמשחק ולרוח המתחדשת ומשתנה. הכנס עשיר בסדנאות והרצאות הנעות מהמעגל האישי של המטפל האינדיבידואל 
אל עבר המעגל הרב תרבותי ולעבר החיבור בין גוף לרוח, בין מזרח למערב, בין אמנות ופילוסופיה, בין המילה הכתובה והדימוי הויזואלי, בין צירופים שמעצימים את 

הסיפור הטיפולי.
את הרצאת הפתיחה תיתן פרופ' נועה הס-כהן, מטפלת באמנות ומטפלת משפחתית, חוקרת מוח וראש תכנית המאסטר באוניברסיטת אליינט הבין לאומית באלהמברה, 

קליפורניה, ארה"ב.
אות עמית כבוד יה"ת ינתן בערב יום ראשון לפרופ' אדיר כהן, פרופ' דורית אמיר, פרופ' ויויאן מרקו, ד"ר חוה סקלס, גב' יעל ברקאי, פרופ' מולי להד, גב' עופרה ברונו, 

וד"ר עיניה ארצי, ממייסדי התכניות לטיפול באמנויות בישראל.
הכנס מיועד למטפלים באמנויות, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, פסיכוטרפיסטים וסטודנטים. 

נשמח לראותכם בכנס
יו"ר הכנס: גב' גליה שכטר                              יועצת: גב' חנה שרברין 

ועדת היגוי: ד"ר משה בן סימון, ד"ר רונן ברגר, גב' טובי גולד, גב' יהודית טל-טואף, ד"ר מיקי ירום, גב' מאיה לב ארי, ד"ר דיתה פדרמן, גב' מירב ריידס-אהרוני 

יו"ר ועדה מדעית: ד"ר מיקי ירום, ד"ר משה בן סימון
ועדה מדעית: ד"ר רונן ברגר, ד"ר אפרת הוס, ד"ר חוה וייס, גדעון זהבי, ד"ר עדנה ניסימוב, ד"ר עפרה קמר, גב' יפעת שלם-צפרי



הכנס הדו-שנתי של האיגוד הישראלי לתראפיה ע”י יצירה והבעה

ם” בי 2015“כלים שלו 22-23 פברואר,  מלון ניר עציון, 

22.2.2015 ן  תוכנית הכנס - יום ראשו
התכנסות הרשמה וכיבוד  09:00 – 10:00

טקס פתיחה   10:00 – 10:30
ריטואל פתיחה בתנועה ובמוזיקה, לחגוג את השילובים.   

גלילה אורן טבצניקוב-דרמה טרפיסתית, נועם טבצניקוב- נגינה.     
ברכות- גב' עדנה לשם, יו"ר י.ה.ת   

הרצאות מליאה   10:30 – 12:30
יו"ר: חנה שרברין                                                      אולם יפה נוף    

  Hope for the Future:  Reconsolidation, Changing the Hold of Traumatic   
      Memories    

פרופ' נועה הס כהן   
מודל 'תנועה וקשב לחיים', מטראומה ולחץ לחוסן וויסות- הלכה למעשה    

ד"ר מירב טל-מרגלית   

הפסקה  12:30 – 13:00

ארוחת צהריים  13:00 – 14:00

קבלת חדרים  וסיור בדוכנים   14:00 - 14:30

הרצאות סדנאות  14:30 - 16:00

מושב א' - מטראומה אל חוסן נפשי           אולם יפה נוף הרצאות  
יו"ר: ד"ר משה בן סימון                                          

 
"מיתוסים וטראומה" – היבטים סמליים בטיפול בטראומת-ילדות   

יהודית לויזון    
"אמבט אלכימאי": שילוב התיאוריה היונגיאנית בטיפול באמצעות אמנות    

בתפיסות המטפלות באמנות בישראל   
אלונה גרנות, ד"ר דפנה רגב, ד"ר שרון שניר   

טיפול ממוקד 'משמעות' – על המחקר והפרקטיקה של שימוש    
בכלים קוגניטיביים ואקזיסטנציאליים בטיפול בילדים   

ד"ר יעל שרון   

מושב ב' - דיאדות במרחב הטיפולי            אולם אורן אלון הרצאות  
יו"ר: חגית האוזר                                                                            

טיפול הורה ילד באמנות בגיל טרום התבגרות   
ד"ר דפנה מרקמן    

משמעותה של האמנות הפלאסטית ככלי מרפא בטיפול הדיאדי   
גלית שפירא   

"הבובה"- הרצאה משותפת למטפלת ומטופלת   
חוה שומר ומטופלת   

באולמות מקבילים סדנאות  
"קלידוסקופ של סיפורים": מתוך משעוללים - בית לילדים בגיל הרך והוריהם           

תימור וייל-גולן, ג'ודי רשף, ד"ר דניה מלניק             אולם ברוש   
STST - Satir Transformational שבילים של צמיחה: שילוב של פסיכודרמה עם   

Systemic Therapy  לקידום מודעות עצמית וצמיחה של המטפל                             
אולם אשחר אילנה רזי בן מאיר         
אפשר לבטא, כדאי להביע ורצוי להיכנס לפעולה: מפגש בין טיפול זוגי ממוקד רגש   

)emotional focused couple therapy E.F.T( ודרמה תרפיה                              
אולם בוסתן מיכל שור, ורדה בלונדר        

קונפליקטים תוך אישיים ובין אישיים                                 
ניר רז          אולם ארז   

הפסקת קפה ומאפה  16:00 – 16:30



הכנס הדו-שנתי של האיגוד הישראלי לתראפיה ע”י יצירה והבעה

ם” בי 2015“כלים שלו 22-23 פברואר,  מלון ניר עציון, 

22.2.2015 ן  תוכנית הכנס - יום ראשו
באולמות מקבילים סדנאות  

רוצה לשחק אתי? משחק מראה והתקשרות   
ד"ר רינת פניגר-שאל       אולם ברוש   

ִליָלה )Leelah( – משחק כשלעצמו - מודל בלתי מכוון    
לטיפול בדרמה   

דוב בלום-יזדי, שלומית מנדל         אולם ארז   
מחוויה לתובנה: הדרכה מבוססת יצירה                                   

אולם אשחר תמי גברון          
קול השירה )סדנא ארוכה עד 19:30(                                   

אולם בוסתן ד"ר שלומית ברסלר, ד"ר דקלה כרם       
 

הפסקה  18:00 - 18:15

הרצאות/ סדנאות  18:15 – 19:45

מושב א' - שינוי וצמיחה בין תרבויות               אולם יפה נוף הרצאות  
יו"ר:  ד"ר עפרה קמר          

שילוב ]והתנגשות[ בין תרבויות   
נתי דורון   

נרטיבים בין אדם לכלבו   
אייל איבנצקי   

לארוג AEDP אל תוך חדר הטיפול בתנועה, הבעה ויצירה, כמאיץ וכמצפן    
לקידום והעצמת תהליכי שינוי וצמיחה   

סיגל בחט   

הרצאות/ סדנאות  16:30 – 18:00

מושב א' - כלים שלובים- פסיכותרפיה בראי הטיפול באמנויות        אולם יפה נוף הרצאות  
יו"ר:  ד"ר אפרת הוס                                                                 

זהירות! ראיה חלקית! ההנחה המתעתעת שאנו "רואים" את האחר   
ד"ר דפנה מוריה                                     

שילוב מושגים מעולם הפסיכותרפיה ובדיקתם בטיפול באמצעות אמנות –   
תפיסותיהם של מטפלים ומטופלים באמצעות אמנות חזותית ביחס    

לשתיקה בטיפול   
ד"ר דפנה רגב, הדס קורט, הילה חיסדאי וד"ר שרון שניר    

הגוף ככלי טיפולי בפסיכותרפיה   
מייטרי שחם    

מושב ב'  - CBT ושילובו בטיפול בהבעה ויצירה             אולם אורן אלון הרצאות  
יו"ר: גדעון זהבי         

  CBT טיפול בחרדה בשילוב טיפול בתנועה, מיידפלנס ו   
דנה מאור    

המקום שבו C.B.T  ו D.M.T  נפגשים    
)האם יכולה המחשבה לעבור טיפול באמצעות תנועה?(   

ענת יריב, ד"ר מירית שני סלע   
טיפול המשלב מרכיבים של DBT עם עבודה מותאמת בטיפול בתנועה   

נעמי וייץ שכטר   



הכנס הדו-שנתי של האיגוד הישראלי לתראפיה ע”י יצירה והבעה

ם” בי 2015“כלים שלו 22-23 פברואר,  מלון ניר עציון, 

22.2.2015 ן  תוכנית הכנס - יום ראשו
באולמות מקבילים סדנאות  

להבין את הרגש: על הטיפול באומנות ללקויי שמיעה                                 
למא ח'ורי                     אולם ברוש   

לנוע עם הדימוי דרך קולאג' ופילוסופית ההתמקדות                                      
אולם אשחר  ציונה פרנקל          
"דמיון פעיל" בשילוב אמנויות                                                                                            
קרני ישי         אולם אורן   

סדנת "דיוקן עצמי" – הפרט והקבוצה כ"כלים שלובים":    
סדנת מוסיקה ואומנות                 

שרית תקומי ואבי מזור         אולם ארז    
 

ארוחת ערב  19:30 – 20:30

פעילות חברתית  21:00 – 21:30
טקס הענקת אות "עמית כבוד" – מנחה עדנה לשם, יו"ר י.ה.ת   

אות הכבוד בערב זה יינתן לפרופ' אדיר כהן, פרופ' דורית אמיר, פרופ' ויויאן מרקו,   
ד"ר חוה סקלס, גב' יעל ברקאי, פרופ' מולי להד, גב' עופרה ברונו, וד"ר עיניה ארצי    

 
מופע  'באה אליי'   

המופע עוסק ביחסים הדואליים והאמביוולנטיים הקיימים לעתים קרובות בין המטפל   
באומנות לבין האומן שקיים בתוכו, בין המטפל למטופל ובינינו לבין עצמינו- במרחבים   
השונים בהם אנו מתקיימים. על במה אחת יפגשו וישתלבו מספר מטפלים שהם גם   

אומנים - מופיעים בתחומיי האומנות השונים.   
במאי: גדעון זהבי – מטפל בדרמה   

משתתפים: שירלי זמיר אלבז – זמרת ויוצרת, מטפלת במוסיקה, קטיה אופיר –   
שחקנית, מטפלת בדרמה ופיזיותרפיסטית, דנה ליזר הירש – אומנית אלתור בתנועה   

ובקול, מטפלת בדרמה.   

מסיבת ריקודים   21:30

תערוכות מתמשכות - לאורך כל הכנס

תערוכת וידאו – אולם אלה
יושבת ראש ואוצרת ראשית – גליה שכטר

מבט על העולם / משחק וילדות – וידאו ארט. מילים – גליה שכטר, לחן ושירה גלית פלורנץ  
עכשו הביטי בי / מחזוריות-מילים  וציורים–  וידאוארט. גליה שכטר, לחן מוסיקה ושירה גלית  

פלורנץ  
בשעה שבע בבוקר – המטפלת והיוצרת – שירה ואמנות פלסטית, וידאוארט. גליה שכטר.  

טבע תרפיה בבניאס – עבודה פרטנית בטבע תרפיה. ד"ר רונן ברגר.  
מבעד למדבר – טבע תרפיה עם קבוצת מבוגרים במכתש רמון. ד"ר רונן ברגר.  

מקום בטוח – טבע תרפיה לטיפול בילדים שחוו משבר. ד"ר רונן ברגר.  
מה הכיסא שלך? – הסרט מתעד תערוכה באגודת איל"ן סניף רחובות. דנה בירן.  

היטהרות – פוטותרפיה. יונית שלום.   
"חלומות פז מלאי רז" פוטותרפיה – הצילום כחלום-  היבטים פסיכודינמיים. דר' ענת בוצר   

תימנים בהוליבוד- פוטותרפיה אתנוויזואלית. ד"ר ענת בוצר.  
ג'ק לאקאן מסיר את הפרוכת מהכורוגרפית פינה באוש. ד"ר ענת בוצר.  

 

תערוכות - לובי אולם יפה נוף
אוצרת יהודית טל-טואף

"דמעות של גואש" יהודית ארד, מטפלת באמנות עם התמחות בהפרעות אכילה, מכון "אגם"  
"מה הכסא שלך?" דנה בירן, פוטותרפיסטית ומנחת קבוצות.  

"מעשה בחול" יהודית טל-טואף, תרפיה באמנות, פסיכותרפיסטית.  
"מעברים - תמונות מספרות" יונית שלום, פוטותרפיסטית, מטפלת בעזרת צילום.   



הכנס הדו-שנתי של האיגוד הישראלי לתראפיה ע”י יצירה והבעה

ם” בי 2015“כלים שלו 22-23 פברואר,  מלון ניר עציון, 

23.2.2015 תוכנית הכנס - יום שני 
סדנאות בוקר  06:00 – 07:30

אולם אשחר באולמות מקבילים       סדנאות  
"המסע" לטיפול באמנות   

רונית רביב   
פעילות בוקר נוספת תיקבע בהמשך   

ארוחת בוקר ופינוי חדרים   07:30 – 09:00

הרצאות מליאה  09:00 – 10:30
יו"ר: ד"ר עדנה ניסימוב                אולם יפה נוף    

כותנת הפסים של התיאוריה כ"כלים שלובים" בטיפול באמנות   
ד"ר אפרת הוס   

"כוחה של יצירה בעבודת התקווה", התמודדות עם מחלה, אובדנים וטראומה   
תמר חזות, אלסה שגב   

הפסקת קפה ומאפה  10:30 – 11:00

הרצאות/ סדנאות  11:00 – 13:00

מושב א' - הדרכת הורים הרצאות   
יו"ר: מאיה לב ארי                 אולם יפה נוף    

   
שילוב אמנות חזותית במסגרת הדרכת הורים   

ליאת שמרי זאבי, ד"ר דפנה רגב, ד"ר שרון שניר   
המסע המוסיקלי של הורים להחזרת התקשורת "הטבעית" עם ילדם הצעיר   

טלי גוטפריד   
כשפלאי הנפש פוגשים בפלאי הטכנולוגיה: הדרכת הורים בסקייפ   

ד"ר מיקי עופר-ירום    

מושב ב' - מגדר אמונה ואמנות הרצאות  
יו"ר: ד"ר ירון זיו              אולם אורן אלון   

"כשאמנות ואמונה נפגשים"   
שירה פרידמן רייך, מעין אהרוני   
מטפל חילוני עם המגזר החרדי   

ד"ר ירון זיו   
כלים שלובים- גוף ונפש כפי שהם באים לידי ביטוי בנרטיבים ודימויים    

ויזואליים נשיים   
ד"ר רותי הרפז   

באולמות מקבילים סדנאות 

החימר כצינור תרפויטי בתהליך החימום  בפסיכודרמה   
אולם אשחר ד"ר אפרת קדם-טהר, נטע גולדמן        

נוכחות חיה – לחולל גלי חיים                                  
אולם בוסתן אירית זיו רון, ד"ר נועה גולן משעל       

"דמיון ביצירה": היכרות עם דימוי הגשר דרך דמיון מודרך,    
אמנות פלסטית ועיבודם המילולי                      

ד"ר דליה מאיר        אולם ברוש   
"כוחה של יצירה בעבודת התקווה" ובהתמודדות עם מחלה,    

אובדנים וטראומה: כלים שלובים                  
תמר חזות, אלסה שגב שהם        אולם ארז   

14:00 – 13:00      ארוחת צהריים



הכנס הדו-שנתי של האיגוד הישראלי לתראפיה ע”י יצירה והבעה

ם” בי 2015“כלים שלו 22-23 פברואר,  מלון ניר עציון, 

23.2.2015 תוכנית הכנס - יום שני 
הרצאות/ סדנאות  14:15 – 15:45

מושב א' - חינוך וטיפול- כלים שלובים?! הרצאות   
יו"ר: ד"ר מיקי ירום               אולם יפה נוף   

 
תפיסותיהן של תרפיסטיות, מדריכות ומחנכות ביחס למקומו של המטפל    

באמצעות אמנות במערכת החינוך   
ד"ר שרון שניר, ד"ר דפנה רגב, אירית בלטי, ענת גרין, הדיל דאוד, ורד קינן   

מוזיאון האמנות כמרחב טיפולי   
גליה בביוף כדורי, ליאור שור    

הבעה, צמיחה ויצירה לבני נוער ומשפחותיהם   
זאב ניימן, אורלי קלימשטיין פלד   

מושב ב' - בריאות וחולי גופני במרחב הטיפול הנפשי            אולם אורן אלון  הרצאות   
יו"ר: ד"ר חוה וייס   

המושב עד שעה 16:00    
 

עבודה עם בובת דגם אנטומי בטיפול באמנות בילדים בבית חולים   
אסנת וינפלד   

"אחים בלב"– קבוצת תמיכה לאחים שכולים   
אורנה מגידיס, יפעת עזר-כהן   

ALS המעשה הטיפולי, כלים שלובים בטיפול במצבי מחלה קשים עד שיתוק   
יעל דומני   

תהליך בשיטת ריו אביירטו לנשים עם סרטן שד בשיתוף עם אחת מתשע   
עידית גודס גרינברג   

באולמות מקבילים סדנאות  

יצירה והבעה כבסיס לקידום תהליכי פיתוח וייעוץ ארגוני   
אלון האס          אולם ארז   

ממחזוריות הפכפכה למחזוריות משלימה: מודל משולב לעבודה    
קבוצתית עם הסובלים מהפרעה בי-פולארית )מאניה-דפרסיה(   

אולם בוסתן סיגל נהור-מיכאל ויותם קוטלר-אוריין       
התבוננות בתיאטרון פלייבק טיפולי מזווית של אומנות פלסטית   

Experiences in A   
אולם אשחר רונן קובלסקי         

לנוע את הקול – לשיר את התנועה   
גילה סיני         אולם ברוש   

טכס סיום ופרידה.  16:00 – 16:30



    הרשמה     הרשמה
   מוקדמת    מאוחרת

מ- 10.1.2015 עד 9.1.2015   
₪ 1,000 	₪ 900 כנס	מלא	עם	לינה	-	למשתתף	בחדר	זוגי	-	חברי	י.ה.ת.	
₪ 1,075 	₪ 975 כנס	מלא	עם	לינה	-	למשתתף	בחדר	זוגי	-	שאינם	חברי	י.ה.ת.	
₪ 1,330 	₪ 1,230 כנס	מלא	עם	לינה	-	למשתתף	בחדר	יחיד	-	חברי	י.ה.ת.	
₪ 1,400 	₪ 1,300 כנס	מלא	עם	לינה	-	למשתתף	בחדר	יחיד	-	שאינם	חברי	י.ה.ת.	
₪ 940 	₪ 840 כנס	מלא	עם	לינה	-	למשתתף	בחדר	שלישיה	-	חברי	י.ה.ת.	וסטודנטים	

לא	ניתן לא	ניתן	 כנס	מלא	עם	לינה	-	למשתתף	בחדר		שלישיה	-	שאינם	חברי	י.ה.ת.	
₪ 875 	₪ 775 כנס	מלא	ללא	לינה	-	חברי	י.ה.ת.	
₪ 950 	₪ 850 כנס	מלא	ללא	לינה	-	שאינם	חברי	י.ה.ת.	
₪ 850 	₪ 750 כנס	מלא	ללא	לינה	-	לסטודנטים	

הכנס הדו-שנתי של האיגוד הישראלי לתראפיה ע”י יצירה והבעה

ם” בי 2015“כלים שלו 22-23 פברואר,  מלון ניר עציון, 

הפקה ומזכירות הכנס: חברת "עוז הפקות"
  info@oz-pro.co.il  072-2490526 :טל: 072-2490520  פקס

דרכי הגעה:דמי השתתפות:
נוסעים	בכביש	תל-אביב	–	חיפה	הישן	כביש	מס'	4,	בכביש	7111	פונים	ימינה	לכיוון מדרום: 

מושב	ניר	עציון	וכפר	האמנים	עין	הוד,	יש	להמשיך	עם	כביש	זה	למושב. 	
)לבאים	מכביש	החוף	מס'	2	או	מכביש	מס'	6	יש	לרדת	בכיוון	זכרון	יעקב/פורדייס 	

לכביש	ת"א-חיפה	הישן	מס'	4	לכיוון	צפון(. 	
נוסעים	בכביש	חיפה–ת"א	הישן	כביש	מס'	4,	בכביש	7111	פונים	שמאלה	לכיוון מצפון: 

מושב	ניר	עציון	וכפר	האמנים	עין	הוד,	יש	להמשיך	עם	כביש	זה	למושב. 	
)לבאים	מכביש	החוף	מס'	2	יש	לעבור	במחלף	עתלית	לכביש	חיפה-ת"א	הישן	 	

מס'	4	לכיוון	דרום(. 	

תנאי הביטול:
ביטול	השתתפות	עד	1	בפברואר	2015,		החזר	בניכוי	150	₪	דמי	טיפול  

ביטול	השתתפות	לאחר	1	בפברואר	2015	,	יוחזרו	50%	מדמי	ההשתתפות.  
ביטול	השתתפות	של	72	שעות	לפני	הכנס,	לא	יוחזרו	דמי	ההשתתפות.  

למפת הגעהלהרשמה לחץ כאן

מציגים ונותני חסות:

חובה	לספק	שם	שותף	לחדר	בעת	הרשמה.	במידה	ולא	יסופק,		השיבוץ	יבוצע	אקראית	ע"י	ההפקה. 	
ההפקה	שומרת	את	הזכות	לבטל	הרשמה	של	משתתף	ללא	שותף	לחדר 	

בחדרי	שלשיה,	מיטה	שלישית	היא	ספה	נפתחת 	
מחיר	סטודנטים	הם	עבור	סטודנטים	בתחום	הטיפול	באמנויות	בלבד 	

לא	ניתן	להרשם	לחלק	מהכנס.	השתתפות	והרשמה	היא	לכנס	מלא	בלבד 	
ההרשמה	נסגרת	בתאריך	10.2.2016 	

למשלמים בצ'קים: ניתן לפרוס לשלושה תשלומים שווים:
צ'ק	ראשון	עד	15	בדצמבר			|			צ'ק	שני	עד	15	בינואר			|			צ'ק	שלישי	עד	15	בפברואר.		

למשלמים בכרטיס אשראי: 
לנרשמים	עד	30	בנובמבר	-	עד	3	תשלומים.
לנרשמים	עד	31	בדצמבר	-	עד	2	תשלומים.	
לנרשמים	לאחר	31	בדצמבר	-		תשלום	אחד.

לנרשמים בכרטיס אשראי ייגבה עמלת סליקה בסך 2.5%

לפרטים מלאים אודות הכנס באתר י.ה.ת לחץ כאן

https://oz-pro1.herokuapp.com/users/new
http://www.nir-ezion.co.il/page.asp?Pid=1&id=16&d=H
http://www.yahat.org/pages/kenes-2015.php

