
LET'S PLAY 

 הנחייה ופרפורמנס, בטיפולמרכזי כמדיום אימפרוביזציה 

 חוויתיותחומי -כינוס בין

 במכללה האקדמית לחברה ואמנויות 7-6272.7.8ה , שישי-חמישי 

 ר רונן ברגר"ד הולובני  Art as therapyמבית היוצר

 ולהתפתח להיפגש, ליצור, לשחק, המוריםללמוד ממיטב 

 

. הנחייה ופרפורמנס, מציג את שפת האימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפולכינוס ייחודי זה 

באמצעות הכרות עם מגוון שיטות מבוססות אימפרוביזציה הוא מציג עקרונות וטכניקות 

 . הנחייה והופעה, מרכזיות בתחום ואת משמעויותיהם ויישומיהם הייחודיים בטיפול

ומוסיקה  סיפור, אטרוןית, תנועה -אמנויות ה האומנותייםייתן במה לכל המדיומים  ינוסהכ

, אלתור בתנועה, קונטקט אימפרוביזציה, נטיתתתנועה או, אטרון פלייבקיתויכלול סדנאות ב

טרנספורמציות התפתחותיות , דרמה תרפיה, רפואיתהליצנות , תיאטרון פיזי, קולמוסיקה ו

 .פסיכודרמהוב

מים בהנחיית מיטב המורים 'אאנלים וגפ, לבחירה סדנאותו הרצאות, הכינוס כולל טקסים

 2 תרב ממדי תומקצועי תאישיהתפתחות לולימוד מזמין להוא 2 בארץ והמטפלים

אפל  אביבה, (תנועה)זהרה אליאס , (ריפוי בתנועה וקול)אימור  סמדר :המנחים והמציגים

 ,(טרנספורמציות התפתחותיותטיפול בתנועה ו) עמי בן סמדר, (בקיפליתיאטרון )

 , (יבקיפלדרמה תרפיה ו)גרינברג  זהר, (תנועה אוטנטיתטיפול בתנועה ו)ברקאי  יעל

זהבי  גדעון (מוסיקה וסיפור, גשטאלט)אבי הדרי  ,(יבקיפלדרמה תרפיה ו)דניאל  יעקב

 , (טיפול במוסיקה)אלבז  זמיר שירלי, (טרנספורמציות התפתחותיותדרמה תרפיה ו)

קונטקט )צדר  עידו ,(אטרוןית)פרוכמטן  עליזה, (תנועה)נייס  איריס, (פסיכודרמה)זסקינד  טל

  ,(ליצנות רפואית)אמנון רביב , (מילה ותנועה, קול)פרץ  אלונה ,(אימפרוביזציה

דרמה תרפיה )שגב  נוי, (אימפרו עם ילדים)נשטיין ירי אבי, (יבקיפל)רומנלי  עשהאל

 (תנועה)תדמור  אילניתו (טרנספורמציות התפתחותיותו

  7272.7.8, יום חמישי, לוח זמנים

 התכנסות  00:11

 טקס פתיחה  00:41

 הרצאות מליאה במקביל  00:11

 הפסקה  00:11

 סדנאות במקביל ולבחירה   00:00-04:00

 הפסקה והתארגנות  04:00



 בק ילתור ופליסיכום בא 00:11-01:41

  6272.7.8יום שישי 

 התכנסות  0:11

 טקס פתיחה  0:41

 הרצאות במקביל  01:11-00:11

 הפסקה התארגנות לסדנאות בחדרים  00:11

 סדנאות במקביל ולבחירה   00:00-04:41

 הפסקה  04:41

 סיכום ופרידה  , איסוף –קדרה  04:00-00:41

 

 : רישום

 ₪  041 :מוזל ,₪ 001: ליוםרגיל מחיר 

 ₪  001: מוזל  ,₪ 411: מחיר רגיל ליומיים

 גונים השותפים בכנס ולסטודנטיםהארלחברי המחיר המוזל ניתן 

אלונה , ר גבי פרנק"ד, זהר גרינברג, גדעון זהבי, יעל ברקאי, סמדר בן עמי :ועדה מקצועית

 פרץ ואילנית תדמור

 : וחוברת התקצירים, התכנית המלאה -לפרטים נוספים 

erapy.org.il/index.php?option=com_content&viehttp://www.natureth

w=category&layout=blog&id=57&Itemid=34&lang=he 

 ,8577656-.75: 'טלב, הילה מיטרני - מפיקת הכנס

  gmail.comletsplay535353@ : ל"בדוא

PLAY-https://www.facebook.com/LETS-סבוק יובדף הפי

469560679907870/ 
 

 

 : בשיתוף
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