אוניברסיטת בר אילן,
הפקולטה למדעי החברה
המחלקה לפסיכולוגיה

נוהלי רישום

מדינת ישראל
משרד החינוך
שפ”י -שירות פסיכולוגי ייעוצי

מחיר הכנס
 50שח
מחיר רגיל
 30שח
גמלאים ,סטודנטים
המעוניינים להירשם לכנס מתבקשים לשלוח
את ההמחאה לפקודת אוניברסיטת בר-אילן
לכתובת:
גב’ מתן עינב
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן 52900
לבירורים ניתן לפנות לגב’ מתן עינב
בטלפון03-5317944 :
או בדו”אל einavmatan@gmail.com
ניתן להירשם עד 21.4.09
לא ניתן יהיה להירשם ביום הכנס

הזמנה
לערב עיון ופתיחת תערוכה בנושא:

תיקון עולם

יצירתיות נוכח איום קיומי
ציורי ילדים משדרות ומעכו

2008-2006
פתיחת התערוכה וערב העיון יתקיימו
ביום חמישי כ”ט בניסן תשס”ט23.4.2009 .

בין השעות21.45 - 17.30 :
באודיטוריום של המחלקה לפסיכולוגיה
(בנין  ,)902אוניברסיטת בר-אילן

מ

אז פרוץ מלחמת לבנון
השנייה ועד היום ,עמותת
אשלים מיסודה של ג׳וינט
ישראל ובתמיכתם של ממשלת
ישראל והפדרציה של ניו-יורק,
ושפ”י  -משרד החינוך ,בתמיכת
הקהילות היהודיות של אמריקה,
מעניקים טיפול לילדי צפון הארץ בעקבות נזקי המלחמה
ולילדי שדרות ועוטף עזה בעקבות ירי הקסאמים המתמשך.
בתערוכה מוצגות כ 100-עבודות שנעשו על ידי ילדים יהודים
וערבים בגני ילדים בגילאי  . 6-4העבודות נעשו במהלך עבודה
יצירתית טיפולית שנעשתה בצפון הארץ בעכו ובשדרות
ועוטף עזה בין השנים .2009 - 2006
בתערוכה מוצגות עבודות של ילדי גן בדרכי התערבות
שונות ,בהתאם לצרכי האוכלוסייה בשטח .החל מציורי ”עזרה
ראשונה” להפגת חרדה ועד לעבודה מתמשכת למשך שנה*.
העבודות בתערוכה נותנות ביטוי חזותי לקולות המאיימים,
לפחדים ,לכעסים ולאיום על מרחב המחיה שחשו הילדים.
ניתן לראות את השינוי שבעקבות הטיפול היצירתי
ומשמעות העיתוי שבו הוא נעשה.
יש קשר בין עבודות הילדים ועבודות אמנות שנעשו במצבים
של איום קיומי .הקשר ניכר בצבעים בדימויים ,ברמת
האינטנסיביות ובדינמיות .ציורי ”צבע אדום” או ”בית-טיל”
של ילדי הגן מדברים באותה שפה כמו ”הזעקה” של מונק.
התערוכה מהווה תעודה היסטורית חשובה להכרת היצירה
בהשפעת איום קיומי והבנת משמעותה ותפקידו של הטיפול
בבניית האיזון מחדש.
נעה טל ,אוצרת התערוכה.
* העבודה הטיפולית עם הילדים ,המוצגת בתערוכה ,נעשתה
בהנחית הגב׳ דנה שלמון ,תרפסיתית באמנות ומנחת קבוצות.

תכנית הכנס
 18.00-17.30התכנסות וכיבוד קל
 18.30-18.00ברכות
פרופסור מרים פאוסט :ראש המחלקה
לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר פלורה מור :ראש תחום בכיר
להתערובויות בחינוך-אשלים ג׳וינט ישראל
גב’ יוכי סימנטוב :מנהלת היחידה להתמודדות
עם מצבי לחץ שפ”י ,משרד החינוך
 19.15-18.30ד”ר אטי ברנט :אוניברסיטת בר-אילן
“תיקון עולם”  -יצירתיות כהרחבת
המרחב הפנימי נוכח איום קיומי
 20.00-19.15ד”ר גדעון עפרת :ירושלים
“המקרה של שרלוטה”
 20.30-20.00נעה טל :אוצרת התערוכה
דימויים חזותיים לפחדים וקולות מאימים
בציורי הילדים בתערוכה ובאמנות
 21.00-20.30דנה שלמון :תרפיסטית באמנות,
אשלים -ג׳וינט ישראל
מתקיעות ליצירתיות  -מחוסר איזון קיומי
לאיזון וגמישות פנימית (הצגת מקרה)
 21.30-21.00מר אבי שרוף :פסיכולוג קליני בכיר,
אוניברסיטת תל-אביב ,וחיפה,פסיכולוג ראשי
לשעבר בי”ח נס-ציונה
ניתוח פסיכו דינאמי של ציורי הילדים
משדרות ועכו
 21.45-21.30ד”ר שי חן-גל :פסיכולוג קליני ,אשלים  -שפ”י:
הילדות המובטחת :סיכום ודיון

