
kama-oranim@oranim.ac.il לפרטים נוספים: 04-9838887 או

מחיר כרטיס בהרשמה מוקדמת )עד ל-30.4.19( - 130 ש"ח  ;  *מחיר מוזל: 100 ש"ח
מחיר כרטיס בהרשמה מאוחרת - 150 ש"ח ;  *מחיר מוזל: 120 ש"ח

*מחיר מוזל לסטודנטים ובוגרי אורנים, חברי איגוד הפלייבק, חברי איגוד יהת וחברי איגוד רופאי חלום.

יוצרים 
ביחד

שילוב אמנויות בעבודה קבוצתית 
בחינוך, בטיפול, בקהילה ובארגון

יום רביעי, 15.5.2019, ב-20:00-13:30, אולם הדומי בית 46, מכללת אורנים

התוכנית להכשרת מנחי קבוצות בשילוב אמנויות בשיתוף עם התוכנית לייעוץ ארגוני 
במרכז לקהילה, מנהיגות והשראה במכללת אורנים, מזמינות לכנס חדשני שמעניק 

גישות ומודלים יצירתיים לעבודה קבוצתית.

צוות הכנס: 
יוזמה וניהול: ד"ר רונן ברגר - המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה )ק.מ.ה(

ועדה מקצועית: דני מירז, ד"ר גייל סוסקין, ד"ר יעל בודואן, אירית ברק, אתי בן זיו

כנס רב-תחומי

הנושאים בהם יעסוק הכנס:
 • הקשר בין פיתוח יצירתיות לפיתוח ספונטנית וגמישות - משאבי התפתחות הכרחיים 

   להתמודדות מוצלחת עם אורח החיים הנוכחי, הכולל ריבוי תפקידים ומשימות, אי 
  וודאות וקצב שינויים מהיר 

 • מודלים חדשניים ויצירתיים לקידום תהליכים קבוצתיים בקהילה, בחינוך, בטיפול 
  ובארגון

 • עקרונות הלמידה החווייתית והיצירתית, בשילוב התנסויות באמנות חזותית, משחק, 
  תנועה, דרמה, ומוסיקה

 • יצירת מרחב ללמידה שיתופית, המפתחת סקרנות, מעוררת השראה, בונה תקשורת 
  וקשר בין-אישי ומרחיבה תבניות ופרספקטיבות 

תכנית הכנס:
14:00-13:30 התכנסות והרשמה 

14:45-14:00 בצבע, צליל וצורה - טקס פתיחה במליאה 
15:00-14:45 הפסקה 

16:50-15:00 מהלכה למעשה - סדנאות לבחירה 
getting together 17:30-17:00 - הפסקה פעילה

19:20-17:30 מהלכה למעשה - סדנאות לבחירה  
20:00-19:30 טקס סיום במליאה 

סדנה לבחירה, יחידה שניה 19:20-17:30 סדנה לבחירה, יחידה ראשונה 16:50-15:00

סדנה 6: הסיפור שאינו נגמר - בינוי קבוצה וקהילה 
באמצעות תיאטרון פלייבק 

בהנחיית דני מירז

סדנה 1: 'רסס את זה' - גרפיטי ושילוב אמנויות 
כמדיום לביטוי קונפליקטים ושונות 

בהנחיית ד"ר רונן ברגר
סדנה 7: מרחבים פתוחים בקבוצה – מעבודה 

תנועתית ומופשטת לדימוי, צורה ומשמעות.
סדנה המשלבת עבודה באמנות פלסטית, 

משחק ודרמה 
בהנחיית ד"ר רוניתה היימן

סדנה HEARTIVISM :2 - ליצנות וחדשנות 
חברתית כמודל עבודה להובלת תהליכי שינוי 

בקהילות וארגונים 
בהנחיית טליה וינברג

סדנה 8: מעבר למשחק - משחקי תנועה לקידום 
תהליכים בקבוצה 

בהנחיית ד"ר גייל סוסקין

סדנה 3: ממחשבה לפעולה - מושגים ומתודות 
מתחום הפסיכודרמה לקידום תהליכים בקבוצה  

בהנחיית דפנה נגלר וידנפלד
סדנה 9: מציאויות מרובות – קונספטים 

־מהגשטלט ומהשחק בצעצועים ככלים להתמו
דדות עם קונפליקטים 

בהנחיית אתי בן זיו

סדנה 4: דבר שירה - כתיבת שירה מדוברת 
)spoken word( והופעה, כמדיום לביטוי ופיתוח 

תקשורת בקבוצה 
בהנחיית דר פיקרסקי,  ה'ספוקנוער'

סדנה 10: שיתוף פעולה בין "הסתם לצורה" - 
שילוב אלמנטים מפסיכותרפיית הצבע, המשחק 

והסיפור 
בהנחיית ד"ר דינה כהן אור

סדנה 5: הסיפור המרפא – המצאת סיפורים, 
קלפים וציור לשם ביטוי קונפליקטים ופיתוח דרכי 

התמודדות מיטביות 
בהנחיית דוד בנימין

הרשמה לכנס 

קיום הכנס מותנה במספר הנרשמים
לפרטים בדבר הסדרי נגישות: negishut@oranim.ac.il עד שבוע לפני האירוע

תקצירי הסדנאות

לפרטים על התוכנית להכשרת מנחי קבוצות בגישות אינטגרטיביות ובשילוב אמנויות

לפרטים על התוכנית לייעוץ ארגוני בגישת כאוססדר

רונים!
כרטיסים אח
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