
 

 חברות הועדה האקדמית המלווה
 יו"ר הועדה: סגן יו"ר יה"ת - אחראית על הפיתוח המקצועי ביה"ת

 
 ד"ר דפנה רגב - מרצה בכירה ויו"ר וועדת הדוקטורט, ביה"ס לטיפול באמצעות

 אמנויות, אוניברסיטת חיפה.
 

 דר' ענת הלר -מרצה בכירה ומדריכה במסלול לתואר שני בתוכנית להכשרת מטפלים
 בדרמה ובאומנות במכללת תל חי. מטפלת ובובנאית. ממיסדות הסטודיו הפתוח

 "הגשר לקשר" בבי"ח זיו צפת. מלמדת ומפתחת את הגישה הפנומנולוגית כמהות
  לטיפול מבוסס אומנויות.

 
 ד"ר עפרה קמר - ראש המכון לטיפול באמנויות מכללת דוד ילין מרצה ומדריכה במכון.

 
 ד"ר שרית בר זקן - ביבליותרפיסטית, פוסט דוקטורנטית במכון מופ"ת, מרצה, מדריכה
 בכירה ורכזת עבודה מעשית במחלקה ללמודי תואר שני ביבליותרפיה, מכללת סמינר
 הקיבוצים. מרצה במכללת דוד ילין ובמכללת ספיר. חברת מערכת בכתב עת לטיפול

 באומנויות 'בין המילים'.
 

 ד"ר נעמי ויץ- מטפלת בתנועה ומחול, דוקטורנטית, מטפלת קוגניטיבית התנהגותית
 באמצעות תנועה ואומנויות, מדריכה ומרצה במערכת החינוך ובמכון פסגות בחסות

 האוניברסיטה הפתוחה. עומדת בראש מגמה להכשרת מטפלים פרא רפואיים בגישת
 CBT במכון פסגות.

 
 ד"ר נחמה יהודה - מטפלת במוסיקה. לימדה במכללת לוינסקי, בתכנית להכשרת

 מטפלים במוסיקה, ועמדה בראש התכנית במשך חמש שנים. משנת 2004 ועד היום
 - מרצה ומדריכה באוניברסיטת בר אילן, במחלקה למוסיקה בתכנית למטפלים

 במוסיקה ועובדת בקליניקה פרטית.
 

 ד״ר גיאנא חליפה - מטפלת באמצעות אומנות חזותית, חוקרת תחום הטיפול באומנות
 ושילוב מיינדפולנס בשדה החינוכי בחברה הערבית. וותק של 10 שנות עבודה

 במסגרות רווחה וחינוך. מדריכה מוסמכת ביהת. בעלת קלינקה פרטית. מדריכה
 סטודנטיות לתואר שני. עובדת כמומחית תחום טיפול באומניות במתיא כפרכנא,

 וכמדריכה בשילוב תלמידים עם הפרעות נפשיות ( קוד 57) בחינוך הרגיל במתי״א
 כפר כנא.



 
 

 ד"ר דפנה מרקמן סימנס - מטפלת באמנות ואמנית. עוסקת בפסיכותרפיה באמצעות
 אמנות, בהדרכת מטפלים באמנויות ובהוראה.

  מרצה וסגנית לראש התכנית לטיפול באמצעות אמנות באוניברסיטת בר-אילן.
 ב-2013  יצא לאור ספרה: כשהחסוי הופך לגלוי   – פסיכותרפיה באמצעות אמנות,

 הוצאת רסלינג.
  ד"ר אורית סוניה ויסמן -

 ד"ר אורית סוניה ויסמן, מטפלת בתנועה ומחול, אנליטיקאית יונגיאנית ובלשנית.
 עומדת בראש התוכנית לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול במכללה לחינוך ע"ש דויד

 ילין. עמדה בראש חטיבת הטיפול בתנועה ומחול ב י.ה.ת. בשנים: 2012-2015. בעלת
 ניסיון רב בעבודה עם אוכלוסיות שונות. מדריכה מטפלים באמנויות השונות, אשר

 משולבים בעבודה במסגרות טיפוליות מגוונות, כולל הדרכה על הדרכה.
 חוקרת ומרצה בכנסים שונים בארץ ובעולם. בעלת קליניקה פרטית בעין כרם,

 ירושלים.
 
 
 


