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היצירה  -לב הטיפול
בואו להכיר את התיאוריות והמודלים האחרונים בטיפול
מבוסס אמנויות...
כנס בהנחיית המטפלים והמורים המובילים בארץ
מחווה ליציאת שני הספרים החדשניים
יום שישי 26.6.2015 ,במכללה האקדמית לחברה ואמנויות ,נתניה
ניהול אקדמי – ד"ר רונן ברגר

כנס ייחודי זה יציג את התיאוריות ,הקונספטים והמודלים החדשניים בטיפול ובהדרכה
מבוססי אמנויות שראו אור בשנה האחרונה בשני הספרים החדשים "היצירה לב הטיפול"
ו"להתבונן ביצירה – לראות את הנפש" .הכנס יכלול הרצאות וסדנאות שבהם הכותבים
בספר ,מורים בכירים לטיפול באמנויות בישראל ,יוצרי ומפתחי התיאוריות והמודלים יציגו
וילמדו אותם בעצמם.
הכנס יערוך היכרות עם גישות ,מודלים להערכה ולהתערבות בכל המדיומים של הטיפול
באמנויות שמתאימים ליישום עם אוכלוסיות שונות ולמטרות טיפוליות מגוונות.
הכנס ,כמו הספרים ,יציג את התפיסה כי המשחק והיצירה הם אלמנטים מרפאים כשלעצמם
ומהווים את לב הטיפול באמנויות .הוא יציג את המודלים מהלכה למעשה ואת יישומיהם עם
אוכלוסיות שונות.
הזדמנות ייחודית להרחיב את ארגז הכלים ,ללמוד ,להתפתח ,ליהנות ולהתמקצע...

על הספרים:
הספר "היצירה לב הטיפול" מציג תיאוריות ומודלים חדשים בטיפול מבוסס אמנויות.
הספר "להתבונן ביצירה – לראות את הנפש" מציג מודלים וגישות להערכה ()assessment
ולהדרכה ( )supervisionמבוססי אמנויות.
שני הספרים מציגים את התיאוריה ,הגישות והמודלים חדשים ,פרי יצירתם ופיתוחם של
מטפלים ישראלים בכירים .בעריכת ד"ר רונן ברגר ובהוצאת "אח" 2014 ,ו .2015

לוח זמנים
 9:00התכנסות ורישום
 9:25דברי פתיחה
 10:30-9:30הרצאות מליאה במקביל ולבחירה
 10:30הפסקה קצרה להתארגנות בחדרי הסדנאות
 13:45-10:45סדנאות במקביל ולבחירה
 14:00סיום במליאה

תכנית הכנס:
* תקצירי ההרצאות והסדנאות ,ומידע על המציגים ניתן למצוא בחוברת התקצירים.
הרצאות במקביל ולבחירה (:)10:30-9:30
הרצאה  :1פותחים דלת – היכרות עם מודל ששת המפתחות ,לאבחון והערכה בטיפול
מבוסס אמנויות
ד"ר סוזאנה פנדזיק
הרצאה  :2לגלם דמויות רבות – לדבר בשפות מגוונות :היכרות עם מודל להדרכה
מבוססת אמנויות ()Creative Supervision
ד"ר רונן ברגר
סדנאות במקביל ולבחירה (:)13:45-10:45
סדנה  :1הציור המשותף – מודל להערכת יחסי הורה-ילד באמצעות ציור
בהנחיית תמי גברון
סדנה  :2תנועה וקשב לחיים ( - )*STREAMמודל בטיפול בתנועה ,מטראומה ולחץ לחוסן
וויסות
בהנחיית ד"ר מירב טל-מרגלית

סדנה  :3דמיון ביצירה :מודל לטיפול קצר מועד במבוגרים שחוו טראומה המשלב
תצלומי ילדות ,דמיון מודרך ואמנות פלסטית
בהנחיית ד"ר דליה מאיר
סדנה  :4העצמי הנוכח בגופו  -מודל הערכה מבוסס תנועה
בהנחיית מילכה ליאון
סדנה  :5ציר ה'סתם -צורה'
מפה להערכה וטיפול באמצעות שלושת מרכיבי תהליך היצירה :חומרים ,ביטויים
ותוצרים בגישת פסיכותרפית הצבע
בהנחיית דינה כהן-אור ויואב פישר
סדנה  :6ציור משותף בפגישה ראשונה  -מודל הערכה לא מילולי בטיפול באמנות
חזותית
בהנחיית יוני שור
סדנה ִ :7לילַ ה ( – )Leelahמשחק כשלעצמו :מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה
בהנחיית דוב בלום-יזדי
סדנה  :8ביקור בחדר החושך :מפגש בין פוטותרפיה ,טיפול באמנות ופסיכולוגיה יונגיאנית

בהנחיית ד"ר בריג'יט אנור ומירי סיגלר אליה
סדנה  :9פותחים דלת – הכרות עם מודל ששת המפתחות לאבחון והערכה בטיפול
מבוסס אמנויות
בהנחיית גלילה טבצניקוב אורן

עלויות ורישום:
מחיר רגיל₪ 170 :

מחיר מוזל₪140 :

* המחיר המוזל ניתן לחברי יהת ,לחברי האיגוד לפסיכודרמה ,איגוד הטבע-תרפיה איגוד תיאטרון
הפלייבק בישראל ,לסטודנטים ולבוגרי המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
* ההרשמה באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף ומשלוח המחאה בדואר
* ההרשמה מראש ובמשלוח צ'ק  -לא ניתן להירשם ביום הכנס
* מספר המקומות בכנס ובסדנאות מוגבל – אנא הקדימו להירשם להבטחת מקומכם

עוד:
* פרטים נוספים בדוא"ל  artastherapy4@gmail.comובאתרwww.naturetherapy.org.il :
* חוברת תקצירים וטופס רישום ניתן למצוא באתרwww.naturetherapy.org.il :
* הספרים "היצירה לב הטיפול" ו"להתבונן ביצירה –לראות את הנפש" יימכרו בכנס ב  40%הנחה
* טופס רישום  -מצורף

בברכת Art as Therapy
ד"ר רונן ברגר והמציגים בכנס...

היצירה  -לב הטיפול
טופס רישום לכנס
 26.6.2015במכללה האקדמית לחברה ואמנויות
שם משפחה_______________ :

שם פרטי_________________ :

כתובת_____________________________________________ :
טל' נייד____________________________________________ :
דוא"ל______________________________________________ :
מוסד השכלה בטיפול באמנות______________________________ :
שם הארגון שבו אני חבר (המקנה הנחה ברישום)_____-___________ :

ברצוני להשתתף בסדנה (דרג לפי עדיפות):
______________________________ .1
______________________________ .2
______________________________ .3

 אין צורך ברישום מוקדם להרצאות

את ההמחאה ע"ש המרכז לטבע-תרפיה יש לשלוח למרכז לטבע תרפיה
ר"ח לוין קיפניס  ,3/3ת"א .מיקוד6962644 :

