
זום קפה מפגש חברתי למתכנסים והופעה מוסיקאלית09:00-08:30

עוצמת החומרים ד"ר אופירה הוניג09:15-09:00

אז למה אמא למה, זולגות הדמעות מעצמן? גב' איה פלדמן10:00-09:15

תגובת מטפלים באמנות לבכי בטיפול ד״ר נטע רם-ולסוב10:30-10:00
מחקר במסגרת המעבדה: "חומרי אמנות וחומרי נפש" 

הפסקה10:45-10:30

בוא נראה! מפגש מיקרי בין תחליב לנייר במצבים בהם העבר לא עבר'11:10-10:45
ד"ר מיכה קטן, התדיינות - איה פלדמן

אמנותו של המטפל כמעבדה לעיכול ועיבוד של אזורי טראומה11:30-11:15
)סטודיו והדרכה באמצעות אמנות( מעיין ספיר ומנחת הסטודיו - גב' שלומית רינת

הפסקה11:45-11:30

 כשהמתים בוכים זה סימן שהם מתחילים להחלים 12:30-11:45
מיטל קובו אמנית סאונד, מיצב, וידאו וצילום

יוצרים דמעות שיח מרצים, מטפלים ומשתתפי יום העיון11:45-12:30

בכירה,  מרצה  באמנות,  לטיפול  השני  התואר  ראשת  באמנות,  לטיפול  המחלקה  מנהלת  הוניג,  אופירה  ד"ר 
המחקר:  במעבדת  חברה  אמנות,  באמצעות  אנאליטית  קבוצתית  לפסיכותרפיה  התכנית  מייסדת  מדריכה, 

"חומרי אמנות וחומרי נפש".
גב' איה פלדמן, פסיכותרפיסטית באמנות, מרצה בתואר השני לטיפול באמנות ומדריכה בכירה, חברה במעבדת 

המחקר: "חומרי אמנות וחומרי נפש".
ד"ר נטע רם-ולסוב, פסיכותרפיסטית באמנות, מרצה בתואר השני לטיפול באמנות, חברה במעבדת המחקר: 

"חומרי אמנות וחומרי הנפש".
ד"ר מיכה קטן, פסיכותרפיסט באמנות, צלם, מרצה בתואר השני לטיפול באמנות ומדריך בכיר, חבר במעבדת 

המחקר: "חומרי אמנות וחומרי הנפש".
חברה  באמנות,  לטיפול  השני  בתואר  בכירה  ומדריכה  מרצה  באמנות,  פסיכותרפיסטית  רינת,  שלומית  גב' 

במעבדת המחקר: "חומרי אמנות וחומרי נפש".
במרפאה  המתקדמת  המעשית  ההכשרה  בשנת  באמנות,  בטיפול  שני  לתואר  סטודנטית  ספיר,  מעיין 

לבריאות הנפש.
מיטל קובו, מרצה אורחת, אמנית, מציגה תערוכה ב"גלריה כברי – גלריה שיתופית יהודית ערבית בגליל".

להרשמה <<<

יום העיון השנתי של המחלקה לטיפול באמנות 
פקולטה לאמנויות במכללה האקדמית בית ברל 

יום שישי, 19.3.21 בזום

נשמח לראותכם, הכניסה ליום העיון בהרשמה מראש.

המשתתפים מתבקשים להכין לידם ליום העיון חבילת טישו, צבעי מים ומצלמת 
ביצירה  קודם  ונסיון  ידע  מצריכה  ואינה  בחירה  היא  ליצירה  ההזמנה  נייד.  טלפון 

דמעות
בין המורגש למּוְנַכח 

אזורי הנפש המיוצגים בחומר

כלי פרסי לאיסוף דמעות. צולם באדיבות משפחת ויסמן

https://forms.gle/bxhjhm3eARBgxmRh8

