
תוכנית יום העיון

״ִלְחיֹות ְּכֵדי ְלַסֵּפר״)גבריאל גרסיה מארקס(
נרטיבים של זיכרון, נרטיבים של החלמה

יום העיון השנתי של המגמה לביבליותרפיה

יום שלישי, כ"א אדר תש"ף, 17 במרץ 2020
9:00-15:00, אודיטוריום מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה

החוג לייעוץ והתפתחות האדם
והמחלקה ללימודי המשך

הכניסה בתשלום. יש להירשם מראש |  80 ש"ח בהרשמה מוקדמת.
 100 ש״ח לנרשמים במקום | מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

״ִלְחיֹות ְּכֵדי ְלַסֵּפר״)גבריאל גרסיה מארקס(
נרטיבים של זיכרון, נרטיבים של החלמה

יום העיון השנתי של המגמה לביבליותרפיה

יום שלישי, כ"א אדר תש"ף, 17 במרץ 2020
9:00-15:00, אודיטוריום מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה

היום פתוח 

גם למועמדים 

ולמתעניינים 

בלימודי מ.א. 

בביבליותרפיה

להרשמה ליום העיון לחץ כאן

|  התכנסות, הרשמה וכיבוד קל 09:15 – 09:00

|  דברי ברכה: 09:30 – 09:15
פרופ' חנן אלכסנדר, דיקן הפקולטה לחינוך

פרופ' מירי שרף, ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם
ד"ר דנה אמיר, ראש המגמה לביבליותרפיה

מושב א' - "ִאִּתי החיים משחק הרבה": מושב חגיגי לכבוד ספרו של דויד גרוסמן 11:15 – 09:30
אמנות החיים ואמנות המשחק בספר "ִאִּתי החיים משחק הרבה" - ד"ר דנה אמיר

הקליפה הדקה של כדור הארץ - פרופ' גבריאל צורן
עכשיו בשניים - ד"ר דנה אמיר משוחחת עם דויד גרוסמן

| הפסקת קפה קצרה 11:30 – 11:15

מושב ב'  - על קריאה, כתיבה וזיכרון  13:00 – 11:30
מנחה: ד"ר נגה בן-ששון

הכתיבה היא גשר: כתיבת הניצולים, קריאת הדורות הבאים - ד"ר עדי דוכין 
מתדיינת - פרופ' הדס ויסמן

שאלות מן הקהל

| הפסקת צהרים 14:00 – 13:00

מושב ג' - "ִׁשיר ֶׁשָׁשְרָּת ִלי ַּפַעם": אחרית דבר מוזיקלית 15:00 – 14:00
הילה כהן אלעזר, מוזיקאית ופסיכואנליטיקאית, התפרסמה כמי שהלחינה ושרה שירים 

מתוך ספרו של דויד גרוסמן "נופל מחוץ לזמן". אלבום הבכורה שלה יצא ב-2016.

ערן ַויץ, המנהל המוזיקלי של ההופעה, גיטריסט מוביל, מלחין ומפיק מוזיקלי.

המופע המשותף כולל שירים של דויד גרוסמן, תרצה אתר, רחל שפירא, לאה גולדברג, 
הילה כהן-אלעזר ודנה אמיר, וכן ביצועים חדשים לשירים ישראלים אהובים.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVJ52E0Y5Z1Nr9EF8wHJZE9HbmShWBJ6xs0RjpmsKivia3g/viewform?usp=sf_link

