
יום ב׳,  19.12.2022  בשעה 08:30 
אולם אורן, במכללה האקדמית בית ברל

הכניסה ליום העיון חופשית
ומותנית בהרשמה מראש

המחלקה לטיפול באמנות בשיתוף מעבדת המחקר "חומרי אמנות וחומרי נפש"
במכללה האקדמית בית ברל

יום העיון השנתי תשפ"ג

התכנסות: קפה, כיבוד, הרשמה וחלוקת ערכות יצירה אישיות9:00-8:30

חומרי אמנות וחומרי נפש 9:10-9:00
ד"ר אופירה הוניג

מרחב ראשון:9:10
חומרים וחומרי גוף נוזליים כמטפורה

ֶהָחלָב ַהְמַטֵהר ַהָּדם ַהְּמַטֵּמא9:45-9:15
גב' איה פלדמן

על נוזלי הגוף כמטפורה למצבים נפשיים

ַחּיֶיָך ִּבי 10:15-9:45
מיה גרונר-שמאי 

טכניקת יומן אמנות עם אימהות שאיבדו את תינוקן ב'לידה שקטה'

תרפיה באמנות10:30-10:15
אינטגרציה בין פסיכואנאליזה וחומרים

שיחה עם הקהל

מרחב שני :10:30
 נזילות ביצירותיה של אניסה אשקר

הגב' שלומית רינת בשיחה עם האמנית אניסה אשקר11:00-10:30
על השימוש בחומרים נוזליים- קפה, חלב, צבע ומגע עם גוף, ביצירותיה

התדיינות סביב שאלות מהקהל11:15-11:00

הפסקה11:45-11:15
)במהלך ההפסקה יאספו צילומי עבודות מהקהל(

מרחב שלישי: 11:45
נוזליות ועיסתיות בטיפול באמנות

"תנו לנו קצת מהנוזל הנוזל הזה" 12:30-11:45
ד"ר אילנה לח וגב' שבי מדזיני

על חומרים נוזליים וריריים בטיפול באמנות

התדיינות סביב שאלות מהקהל12:45-12:30

הצגת עבודות הקהל, דיון וסיכום13:15-12:45
הגב' שלומית רינת מארחת לדיון מסכם את פאנל המרצות

גב' איה פלדמן, גב' שבי מדזיני, ד"ר אילנה לח, גב' מיה גרונר שמאי וד"ר אופירה הוניג

גב' שלומית רינת פסיכותרפיסטית באמנות, מדריכה בכירה )יה"ת(, מרצה בכירה וחוקרת במעבדת 
המחקר "חומרי אמנות וחומרי נפש" המחלקה לטיפול באמנות המכללה האקדמית בית ברל, בעלת 

קליניקה בתל-אביב.

ד"ר אופירה הוניג פסיכותרפיסטית באמנות, מדריכה בכירה)יה"ת(, מרצה בכירה, חוקרת במעבדת 
המחקר "חומרי אמנות וחומרי נפש" המחלקה לטיפול באמנות המכללה האקדמית בית ברל, מייסדת 

התכנית לפסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית באמצעות אמנות/תאטרון פלייבק, מדריכה בתכנית 
פסיכותרפיה דו לאומית במכון טנטור בירושלים, בעלת קליניקה במבשרת ירושלים.

גב' איה פלדמן פסיכותרפיסטית באמנות, מדריכה בכירה)יה"ת(, מרצה בכירה וחוקרת במעבדת 
המחקר "חומרי אמנות וחומרי נפש" המחלקה לטיפול באמנות המכללה האקדמית בית ברל, מדריכה 

בוויניקוט, בעלת קליניקה בכפר סבא.

 גב' מיה גרונר-שמאי דוקטורנטית בבר אילן, מטפלת באמנות, מרצה בחברה ואמנויות 
.ASA - מכללת אונו

ד"ר אילנה לח מטפלת באמנות, מדריכה בכירה )יה"ת(, מרצה בכירה בבית הספר לחברה ואמנויות 
הקריה האקדמית אונו, אנליטיקאית יונגיאנית חברת המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש 

אריך נוימן, בעלת קליניקה בירושלים.  

גב' שבי מדזיני מטפלת באמנות, פסיכותרפיסטית, מדריכה בכירה )יה"ת(,  מרצה בכירה בבית 
הספר לחברה ואמנויות הקריה האקדמית אונו, בעלת קליניקה במודיעין. 

גב' אניסה אשקר אמנית רב תחומית מיצג, מיצב, צילום וציור. בוגרת המדרשה לאמנות בית ברל, 
מציגה בארץ ובחו"ל. חיה ועובדת בעכו ובתל אביב.

להרשמה <<<

מצבים נזילים
על חומרים נוזליים ומצבים נפשיים

מנחה גב' שלומית רינת
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https://forms.gle/f7ZpPYkxViQBoTVFA

