
המרכז הקליני הבין–תחומי

יום חמישי, כ"ט בתשרי תשע"ה, 23 באוקטובר 2014
אודיטוריום הכט, אוניברסיטת חיפה

התכנסות וכיבוד קל   09:00-08:30

דברי פתיחה, פרופ' רבקה יהב, ראש המרכז הקליני הבין–תחומי, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,     09:15-09:00
אוניברסיטת חיפה

חשיבות המשחק בהתפתחות האנושית - גב' אמיליה פרוני, פסיכולוגית קלינית, מדריכה בביה"ס    10:00-09:15
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן.

בין משחקיות חזרתית לבין משחקיות יצירתית - מר שמואל גרזי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי   10:45-10:00
מנחה, מורה ומדריך בביה"ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה.

הפסקה   11:00-10:45

טיפול במשחק: חרדה בחדר - בין Game ל–Play - ד"ר רוני אלפנדרי, עו"ס קליני, התוכנית     11:45-11:00
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.

שיחה ושיח במשחק דמיוני–חברתי בין ילדים - ד"ר רחל יפעת, ראש החוג להפרעות בתקשורת,   12:30-11:45
אוניברסיטת חיפה.

לשחק מחוץ לקופסה - עיצוב סביבות משחק לצורך עידוד השתתפות במשחק -   13:15-12:30
ד"ר עינת גל, גב' מיכל וייסמן–ניצן, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה.  

הפסקת צהריים  14:00-13:15

חכמת המשחק התנועתי בילדות  - ד"ר אסנת עטון–עיני, מרצה ומרכזת תחום התפתחות הילד,   14:30-14:00
החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה.  

המשחק בטיפול באמצעות אמנויות, צוות ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות   16:00-14:30

ד"ר דני יניב, ראש המגמה לטיפול באמצעות פסיכודרמה/דרמה-תרפיה    

ד''ר דקלה כרם, ראש המגמה לטיפול באמצעות מוסיקה  

ד"ר דפנה רגב, ראש המגמה לטיפול באמנות חזותית  

ד"ר אילנה אליקים, מטפלת בפסיכודרמה ודרמה תרפיה  

הפסקה  16:15-16:00

סדנאות )בהרשמה מראש(   17:45-16:15

התנסות חווייתית במשחקים מגן חובה ומעלה - לפיתוח כישורי שפה ואוריינות, גב' רותי ריינר, קלינאית   .1
תקשורת, מנהלת המכון להפרעות בתקשורת, שפה ודיבור, המרכז הקליני הבין–תחומי )חדר 726, בניין ראשי(.

משחק בגיל הרך לפיתוח שפה ותקשורת, גב' מריסה הרטסטון, קלינאית תקשורת, המכון להפרעות בתקשורת,   .2
שפה ודיבור, המרכז הקליני הבין–תחומי )חדר 724, בניין ראשי(

מה שם המשחק? משחק ככלי לפיתוח מיומנויות מוטוריות, תחושתיות וקוגניטיביות, גב' סאוסן מזאווי חביב,   .3
מרפאה בעיסוק, מנהלת המכון לריפוי בעיסוק, המרכז הקליני הבין–תחומי )חדר 723, בניין ראשי(. 

טיפול באמצעות ארגז החול, גב' בלה שפיטלני, מטפלת באמצעות יצירה והבעה )חדר 722, בניין ראשי(.   .4

5.   גם וגם - משחק הצלילים, ד"ר דקלה כרם, ראש המגמה לטיפול באמצעות מוסיקה, ביה"ס לטיפול באמנויות, 
אוניברסיטת חיפה )חדר 322, המשכן לאמנויות(.

פסיכודרמה, ד"ר דני יניב, ראש המגמה לטיפול באמצעות פסיכודרמה-דרמה תרפיה, ביה"ס לטיפול באמנויות,    .6
אוניברסיטת חיפה )קומה מינוס 1, המשכן לאמנויות(.

משחק ומשחקיות בפסיכותרפיה בילדים, גב' סמדר אבירם רוגל, פסיכולוגית קלינית, המרכז הקליני הבין–תחומי   .7
)חדר 719, בניין ראשי(.

המשחק כאפשרות לתנועה במרחב האישי והבין אישי, גב' גלית זנה–שטרנפלד, מטפלת בתנועה    .8
ופסיכותרפיסטית, ביה"ס לטיפול באמנויות, אוניברסיטת חיפה )חדר 718 בניין ראשי(. 

₪210 בהרשמה מוקדמת )עד 19 באוקטובר 2014(

 ₪250 )החל מה–20 באוקטובר 2014(

icc@univ.haifa.ac.il    04-8288622/3 :'לפרטים והרשמה: המרכז הקליני הבין–תחומי,  אוניברסיטת חיפה טל

חנייה באוניברסיטת חיפה על בסיס מקום פנוי מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

מצורף טופס הרשמה )יש לציין את שם הסדנה בה הינכם מעוניינים להשתתף(


