
טופס רישום לכנס “כשהרוח מצטרפת לטיפול:
גישות אלטרנטיביות בייעוץ, בחינוך ובטיפול“

*שם משפחה:                                *שם פרטי:                               

תואר:                                            )פרופ’, דר’, מר/גב’, אחר( 

*ת. זהות:                                      מוסד/ארגון:                              

*כתובת:                                        *עיר:                                        

*מיקוד:                                         *טל’:                                       

*נייד:                                           

כתובת דוא”ל:                                                                               

* שדות חובה

דמי רישום לכנס:

₪ 50 ברישום מוקדם עד לתאריך 15.12.13 

₪ 65 ברישום החל מתאריך 16.12.13 

₪ 40 בוגרי המכללה 

רישום ביום הכנס על בסיס מקום פנוי בלבד.

ביום הכנס ניתן לשלם בהמחאה או במזומן בלבד. 

אישור השתתפות יינתן ביום הכנס.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

     ויזה        דיינרס        ישראכרט        אמריקן אקספרס

מספר כרטיס אשראי:             /              /              /            

תוקף הכרטיס:              /               

חתימה:                               תאריך:         /         /       

הרשמה באמצעות כרטיס אשראי:
משלוח טופס הרשמה למדור שכר לימוד ותשלומים  «

לפקס: 04-6423557  
ברישום טלפוני: 6423442, 6423510, 6423511, 04-6423669  «

בימים: א’-ה’ בין השעות: 08:30-12:30, 14:00-16:00  
www.yvc.ac.il/Educ :ברישום באתר הכנס  «

תשלום באמצעות המחאה:
   מצורפת המחאה לפקודת: “המכללה האקדמית עמק יזרעאל”, 

לכתובת: המכללה האקדמית עמק יזרעאל, מדור שכר לימוד ותשלומים, 
ד.נ. עמק יזרעאל 1930600. 

יום רביעי, טו’ בטבת תשע”ד

18.12.2013
בין השעות 13:30-19:15

מרכז תקשורת, בניין 1, אודיטוריום 1221
בקמפוס האקדמית עמק יזרעאל

החוג לחינוך
והתכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי

שמחים להזמינך לכנס

כשהרוח 
מצטרפת לטיפול

גישות אלטרנטיביות בייעוץ, 
בחינוך ובטיפול



תוכנית הכנס

התכנסות, רישום וכיבוד קל  13:30-14:00

ברכות:  14:00-14:20

פרופ’ אריאלה לבנשטיין, נשיאת האקדמית עמק יזרעאל.  

פרופ’ אדיר כהן, ראש החוג לחינוך וראש התכנית  
לתואר שני בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל.  

דר’ אורה פלג, מרכזת אקדמית של התכנית לתואר  
שני בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל.  

“מחשבות ללא חושב” – הבודהה. חינוך ללא מחנך;  14:20-15:15
טיפול ללא מטפל - ההדדיות המוחלטת של יחסי  

מורה-תלמיד/מטפל - מטופל בראייה הבודהיסטית  
של התהוות הגומלין.  

פרופ’ יעקב רז, המחלקה ללימודי מזרח אסיה,  
אוניברסיטת תל אביב.  

הפסקה וכיבוד  15:15-15:45

הגישה הדיאלקטית בטיפול, דר’ משה אלמגור,  15:45-17:15
מרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה. פרופסור אורח,  

באוניברסיטאות Kent State and Yeshiva ארה”ב.  
מנהל שותף מרכז מפנה, חיפה.  

נקודת מבט רוחנית על עולם הילדות לאור מדע  
.M.A ,הרוח האנתרופוסופי, גב’ נורית רוזנגרטן  

טיפול והנחיית קבוצות, טיפול משפחתי וזוגי, מטפלת   
בשיטת ‘כלים שלובים’ ומנהלת מכללת ‘כלים שלובים’.    

,)Mindfulness( פסיכותרפיה מבוססת קשיבות  
דר’ אלון רז, פסיכולוג קליני, מרצה במכללת עמק   

יזרעאל ועמית הוראה באוניברסיטת חיפה ומרכז  
אקדמי של מרכז “שילוב” - גוף נפש רוח.  

הפסקה  17:15-17:30

סדנאות  17:30-19:15

“החינוך אינו יכול לעסוק בהקניית ערכים,  כי אם רק בהכשרת האדם לרכישת ערכים”

הרשמה לסדנאות
ההרשמה לסדנאות נקבעת על בסיס מקום פנוי. על מנת שנוכל להיענות 

לבקשותיכם, אנא סמנו שלוש סדנאות לפי סדר העדיפות )כש-1 מציין את 
הסדנא המועדפת ביותר ואחריו 2 ו-3(, מבין העדיפויות תבחר סדנא אחת.

שם הסדנאעדיפות

ארבעת הטמפרמנטים ככלי חינוכי וטיפולי על פי גישתו
של ד”ר ר. שטיינר.

גב’ נורית רוזנגרטן A.M. טיפול והנחיית קבוצות, טיפול משפחתי וזוגי, 
מטפלת בשיטת ‘כלים שלובים’ ומנהלת מכללת ‘כלים שלובים’.

החינוך כמעשה רוחני.
מר יוסי ברקוביץ, עו”ס קליני, בוגר בית הספר לפסיכותרפיה, מטפל 

פרטני, זוגי ומשפחתי באוריינטציה רוחנית, מקים ומנהל את בית 
הספר “עמית” לחינוך מיוחד.

חינוך לאור הרפואה הסינית: חמשת האלמנטים.
גב’ דבורית לוסקי,  בוגרת מכללת רידמן, מטפלת ברפואה סינית, 

פסיכותרפיה הוליסטית, מעבירה סדנאות ומטפלת בקליניקה פרטית 
ובמרכז הרפואי בני ציון במחלקות הקרדיולוגית והכירורגית.

עקרונות אוניברסליים מהפילוסופיה הבודהיסטית
והטמעתם בחינוך.

דר’ ניר פלג, עוסק בפיתוח תכניות לימוד והעברת סדנאות למורים 
במסגרת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, בישראל, ארה”ב וסינגפור.

)focusing( מה יודע הגוף? גישת התמקדות
ככלי להעצמת תהליכי ריפוי ושינוי.

גב’ ליאת ירדני שמיר, מנחה מוסמכת להתמקדות, ומטפלת בגישת 
האקומי. גליה טיאנו רונן, פסיכולוגית קלינית מומחית, מוסמכת 

לפסיכותרפיה מוכוונת התמקדות.

בטן לב ראש - מהלך למידה אחד מן החוויה אל המופשט.
חינוך וולדורף בתיכון.

גב’ טלי צחור, מורה בבית הספר האנתרופוסופי התיכוני בהרדוף.

טיפול שיאצו כאמצעי להפחתת אלימות בבתי ספר.
תיאור מקרה והתנסות.

מר גור קריינדלר, מדקר סיני העובד במרפאה פרטית ובמרכז הרפואי 
בני ציון במחלקות הקרדיולוגית והכירורגית.

כשהמודל הבודהיסטי RAIN פוגש אח החצנת הבעיה מהטיפול 
הנרטיבי - שיטות להתמודדות עם קשיי חיינו.

גב’ חביבה פורטל, תואר שני בייעוץ וע”ס ,מטפלת משפחתית 
ומדריכת מטפלים מוסמכת , מומחית בטיפול נרטיבי, מרצה ומדריכת 
פרקטיקום בתכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל.

למידע נוסף ניתן לפנות לדר’ צחי ארנון, יו”ר הכנס,
בדוא”ל: zahia@yvc.ac.il או לגב’ שירי ברגר, רכזת הכנס, 

shirib@yvc.ac.il :בטלפון: 04-6423513 ובדוא”ל

פרופ' ישעיהו ליבוביץ


