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 באוניברסיטת חיפה     

 

 (.)מגדל ראשי, ליד המוזאון לאודיטוריום הכט בכניסה והרשמה נסותתכה  08:30-09:00

 וראש ביה"ס לטיפול באמצעות  , פרופ׳ פייסל עזאיזהדיקן הפקולטה: ברכות ודברי פתיחה  09:00-09:15

  .כוכבית אלפנט , ד״ראמנויות

 תרפיה במוסיקה. -: "האם טיפולים באמנויות מוכנים לאקטיביזם חברתי?"הרצאת אורח   09:15-10:15

Prof. Brynjulf Stige (music therapy): Are the Arts Therapies Prepared for Social Activism?  

 לאקטיביזם חברתי: דוגמאות מהשטח: הקשר בין טיפול באמנויות פאנל 10:15-12:00

יצירת מרחב פנימי להתמודדות עם קונפליקטים  :״בתוכי יש מקום״)תנועה ריקוד והקשבה(  ניצן ג׳וי גורדון

 דרך טיפול באמנויות.

 ״אל תדאגי, בסוף יבוא שלום״: תיאור טיפול עם ילדה ערבייה ומטפלת יהודיה. -)אמנות( רינת רייזנר

אני קיים״  סוף העולםב)מוסיקה( פרוייקט לאנשים עם מוגבלויות ״ כוכבית אלפנטוד״ר  רינה שטדלר

 .htrnoaoRtnoit Aanoit picitraP הפרוייקט נוצר מתוך

 בכניסה לאודיטוריום הכט ויצירה אישית במרחב. )בתמיכת קרן שלם( פוסטריםסשן , הפסקת צהריים 12:00-13:15

  לאמנויותמשכן ב  -  סדנאות 13:30-15:00

 )מוסיקה ותנועה(  וסמיה נאסר  רשי פרידו ,אבן-רועי בר: ״בטוקדה דינמית״ :1סדנא  

 ניצן ג׳וי גורדון )תנועה, ריקוד והקשבה( : ״שותפויות בלב הסערה״ :2סדנא  

 ליאורה סוטו )אמנות( ": )עבודה עם חימר ובדים( מהי זהות ישראלית, ומי האויב? האויב שלי" :3סדנא  

מיכל ד״ר בובראוגלו ו רינה , צלקות ואבדנים:שברים ,זהב, למצוא משמעות בסדקיםבתיקון שברים  -״קינטסוגי״ :4סדנא 

 בת אור )אמנות( 

ערן נתן : ומשחק( ״ )עבודה בקול, תנועהלמצוא את הקול שלי בעולם: קולו של היחיד מול קולה של הקבוצה״ :5סדנא 

 )דרמה( 

 מרגלית )תנועה( -מירב טל ד״ר: ״ובפעולה ממעגלי האיום למען שינוי חברתיבתנועה אל ״ :6סדנא 

 גדעון זהבי )דרמה( ": TVD המשחקיות כסוכן שינוי -בתהליכים קבוצתיים 'האחר'החופש לגלם את ״ :7סדנא 

תאטרון של קבוצת פליטים ממתקן חולות,  ,"תאטרון מחוקק חולות״קטעים נבחרים מתוך   15:15-16:45
  אודיטוריום הכט  .חן אלון ואבי מוגרבי ״רשמזמין את הקהל לפעולה. פרוייקט בהנחייתו של ד

 
הרשמה ביום האירוע  יש להרשם מראש, מספר המקומות מוגבל.. צהריים(ב כיבוד)כולל  ש״ח 100 :דמי השתתפות

 על בסיס מקום פנוי בלבד.
 /http://catrc.haifa.ac.il הרשמה ותשלום מאובטח באמצעות כרטיס אשראי באתר

 catrc@univ.haifa.ac.il:  ושאלות נא לפנות לפרטים .ואישור תשלום הזמנה זובהצגת  חניה חינםה

 
 ואקטיביזם חברתי טיפול באמנויות

 באודיטוריום הכט 27.10.2016יום עיון בתאריך 
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