
  | מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית ברישום מוקדם  
לטופס הרשמה 

 כתב  העת מפגש יוצא לאור ע"י עמותת "אפשר" ומפרסם מאמרים בנושאים: ילדים ובני נוער בסיכון; אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים; טיפול בפרט ובמשפחה; 
חינוך וטיפול בקהילה ובמסגרות חוץ�ביתיות; רב�תרבותיות; גישור ודיאלוג; אלימות; לחץ, משבר וטראומה; הדרכת עובדים; חינוך לערכים; חינוך בלתי�פורמלי. 

����������mgilat@efshar.org.il :למידע נוסף

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

הזמנה ליום עיון והשקת גיליון מיוחד של כתב העת ”מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית” 

icc@univ.haifa.ac.il 04�8288622/3 :לפרטים: המרכז הקליני הבין�תחומי טלפון
המרכז הקליני הבין-תחומי � חדשנות ויזמות � גשר בין האקדמיה לקהילה. אבחון, ייעוץ, טיפול והדרכה בתחומי פסיכותרפיה, הפרעות בתקשורת, 

ריפוי בעיסוק ואודיולוגיה

זיכרונות ילדות מוקדמים: 
נרטיבים מעצבים בדיאלוג בין תאוריה, טיפול ויישום 

  יום חמישי, ז' באדר, תשע"ח                                                                                  
  22 בפברואר 2018

אולם ספדיה (בניין רב�תכליתי), אוניברסיטת חיפה

התכנסות וכיבוד קל    10:00-09:30
ברכות     10:15-10:00

פרופ' רבקה יהב,  ראש המרכז הקליני הבין–תחומי וראש תכנית לימודי פסיכותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
פרופ' רבקה איזיקוביץ', החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה ועורכת ראשית של כתב העת "מפגש" 

מר בנימין גדליהו, מנכ"ל עמותת "אפשר"   
מנחה יום העיון: ד"ר אביהו שושנה, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה 

מושב ראשון   12:30-10:15
אימתי מתחילים זיכרונותיו של אדם?   10:30-10:15

ד"ר אמיתי המנחם, המכללה האקדמית בית ברל ועורך-אורח של הגיליון המיוחד   
פסיכותרפיה עם זיכרונות ילדות בתקופת הזקנה:  אתגר כפול למטפל ולמטופל   11:00-10:30

ד"ר אילה אליהו, אוניברסיטת בר-אילן ומכון אדלר   
הזיכרון הקולקטיבי וכיצד הוא צף בקבוצה הטיפולית   11:30-11:00

חני בירן, מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו והמכון לאנליזה קבוצתית   
רב–שיח: קסמם של זיכרונות הילדות   מנחה: גדעון שובל, פסיכולוג קליני   12:30-11:30

זיכרונות ילדות בטיפול ביבליותרפי - ד"ר מיכל שמחון, מכללת דוד ילין   
זיכרונות ילדות — תמונה אחת שווה אלף מילים - גדעון שובל   

מזיכרון לחלום  — זיכרונות ילדות כנותני השראה להתפתחות - ד"ר הדס זאבי סלע, המכללה האקדמית בית ברל   
הפסקה וכיבוד קל    13:10-12:30

מושב שני     14:40-13:10

דמיון ומשחקיות ככלי התמודדות במצבי אין מוצא   13:40-13:10
פרופ' מולי להד, מכללת תל חי ומרכז משאבים, קריית שמונה    

ודורי רובינשטיין, מרכז משאבים, קריית שמונה   

צלילים מספרים — תרפיה במוזיקה וזיכרונות ילדות   14:10-13:40
פרופ' דורית אמיר, אוניברסיטת בר-אילן   

מבט מסכם: ברחבת הריקודים של זיכרונות הילדות: צעדים של שימור ושינוי במחול העצמי   14:40-14:10
פרופ' גיסי שריג, מכון אדלר   

לטופס הרשמה

״אפשר״מפגש

mgilat@efshar.org.il
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