
התכנסות במיקרופונים פתוחים בהנחיית מר טל גלבוע, פעיל חברתי8:10-8:00

ברכות פרופ' יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל8:20-8:10

המרחב בו פועלת קבוצה ד"ר אופירה הוניג8:30-8:20

המרחב בו פועל המנחה ד"ר עידית טבת סיטרין8:35-8:30

אי-לכידות: ההנחה הבסיסית הרביעית והשתקפותה בתהליכים קבוצתיים9:35-8:35
וחברתיים כיום ד"ר חיים ויינברג

הפסקה פעילה "נא לפתוח מיקרופונים", בהנחיית טל גלבוע9:40-9:35

"פנימי חיצוני, מתחת ומעל, בין האישי והקולקטיבי גב׳ בשמת מלכה10:00-9:45

"ארמונות חול לשניים" שיחה בין מר עידו רז וד"ר מיכה קטן "התמונה והמבט" יוצגו 10:20-10:00
צילומים מההפגנות בבלפור.

הפסקה ״ZOOMקפה״10:45-10:20

מר איציק ויינגרטן ישוחח על תיאטרון וישתף אותנו במסע החברתי בהנהגתה של נולה צ'לטון  11:30-10:45
לקריית שמונה דרך המפגש עם קבוצות שונות בחברה הישראלית - מתדיינת  גב' שלומית רינת

"אמני הימלטות" גיא בן נר יציג את סרטו "אמני ההימלטות״ העוסק במפגש בין האמן, 12:00-11:30
המורה וקבוצה של פליטים במתקן הכליאה חולות  כדרך ליצירה של תמונה מנטלית חדשה 

מתדיין ד"ר מיכה קטן

ד"ר אופירה הוניג ראשת המחלקה לטיפול באמנות במדרשה – פקולטה לאמנויות, מרצה בכירה, מדריכה, 
מייסדת התכנית לפסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית באמצעות אמנות חברה במעבדת המחקר: חומרי אמנות 

וחומרי הנפש.

ד"ר עידית טבת סיטרין תרפיסטית באמנות, מטפלת קבוצתית, מרצה ומדריכה בכירה במדרשה – פקולטה 

לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל חברה במעבדת המחקר: חומרי אמנות וחומרי הנפש

ד"ר חיים וינברג פסיכולוג קליני ואנליטיקאי קבוצתי. שימש כיו"ר האגודה הישראלית והאגודה הצפון 
קליפורנית לטיפול קבוצתי. ניהל תכנית דוקטורט שממוקדת בטיפול קבוצתי. כתב ספרים ומאמרים רבים בנושא. 

גב׳ בשמת מלכה תרפיסטית באמנות, מטפלת קבוצתית ומנחת קבוצות, מרצה ומדריכה בכיר במדרשה – 

פקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל חברה במעבדת המחקר: חומרי אמנות וחומרי הנפש

ד"ר מיכה קטן פסיכותרפיסט באמנות, מנחה דינמיקה קבוצתית, מרצה ומדריך בכיר במדרשה – פקולטה 

לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל חבר במעבדת המחקר: חומרי אמנות וחומרי הנפש

גב' שלומית רינת פסיכותרפיסטית באמנות, מדריכת קבוצות סטודיו, מרצה ומדריכה בכירה במדרשה – 

פקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל, חברה במעבדת המחקר : חומרי אמנות וחומרי הנפש 

מר איציק ויינגרטן שחקן, במאי, סופר, פזמונאי, מחזאי ישראלי, מנהל בית הספר לאמניות הבמה מכללת 
סמינר הקיבוצים

גיא בן נר אמן, פעיל חברתי, דקאן המדרשה לאמנות בית ברל

עידו רז אמן ומעצב פנים

לינק, מאמר וקישור לסרט ישלחו לנרשמים

להרשמה <<<

ִריַע לַיְּקוּם?" "ַהִאם ַאְרִהיב לְַהפְ
"Do I dare Disturb the universe?"

 1930 ט.ס.אליוט,   

יום עיון על מרחבים ׁשֹוִנים ּוְמַׁשִּנים בטיפול קבוצתי

יום שני, 14.12.2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1lZdsfZuR42s5iDkLVjY9qFBvBxNaREZapNEmSziC7HC1TA/viewform

