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   Art-based Researchקורס מחקר מבוסס אמנות 
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 בתכנית לתואר שני לטיפול באמצעות אמנות 
 

 השכלה
  ארה"ב לסלי, אוניברסיטת ויצירה, בהבעה טיפול , (PhD) שלישי תואר
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 אמנויות  באמצעות טיפולב שני תואר קראתל בפסיכולוגיה קדם קורסי
 אביב  תל ממד, אסכולה – פנים אדריכלות הנדסאית,

 חיפה אוניברסיטת אנגלית, ובלשנות ספרות פלסטית, אמנות ראשון, תואר
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 סדנה ארוכה  2021נובמבר 
Intermodal experientials for Deep Introspections 

Expressive Therapies Summit 

Annual Conference for Creative Arts Therapies 

Atlantic City, New Jersey, USA 
 

 הרצאה  2021יולי  
 : חולי, אבדן, והנחיה ממוקדת תהליכי יצירהומוותחיים 

 "התמודדות, חוסן, ומרחבי טיפול" 
 שנתי לטיפול בהבעה ויצירה-הכנס הדו

 הרצאה  2020
 : טיפול בימי קורונהZoomאינטימיות ב

 21:00-יה"ת ב
 הרצאות מקוונות מטעם יה"ת 

 טיפול" "התמודדות, חוסן, ומרחבי  חברה בוועדה האקדמית 2020
 שנתי לטיפול בהבעה ויצירה-הכנס הדו

 הרצאה  2020
 אינטימיות בין קו לכתם 

 היצירה לב הטיפול 
 לטיפול בהבעה ויצירה 6-הכנס ה

 המכללה האקדמית לחברה ואמנויות 
 הקריה האקדמית אונו

 
 סדנה 2020

 : רפלקציה והדהוד בציור זוגירואה לך בעיניים
 היצירה לב הטיפול 

 לטיפול בהבעה ויצירה 6-הכנס ה
 המכללה האקדמית לחברה ואמנויות 

 הקריה האקדמית אונו
 

 סדנה 2020
 : סדנה קבוצתית בשילוב אמנויות לכובע שלי פינות רבות

 כנס היל"ר 
 כנס החברה הישראלית לחינוך רפואי 

 מכללת אורנים 

 הרצאה והצגת פוסטר  2019
Art as a Mediator for Intimacy: A Pilot Study 

An International Arts & Wellbeing Conference : 

‘Building Bridges’ in Applied Arts and Health,  

Education and Community 

Ironbridge - Telford, Shropshire, England 
 

 סדנה ארוכה  2019
What a wonderful world: How the expressive arts help bridge 

cultures and disciplines through clinical practice, education,  

and research 

Together with: Dr. Dina Fried, Dr. Hillary Rubesin, Dr. Yu-Ying 

Chen, and Dr. Laura Teoli 

 

An International Arts & Wellbeing Conference : 

‘Building Bridges’ in Applied Arts and Health,  
Education and Community 

Ironbridge - Telford, Shropshire, England 
 

2019 

 

 

 הרצאה וסדנה 
  : סדנה לגיבוש תפישת ההורות ג'נוגרם מחוץ לקופסא

 ממדי -ביצירת ג'נוגרם תלת  זוג  -אצל בני
 משתתפים(.  30) 

 על הורים ויחסים  –"שלומי קשור בחוט אל שלומך" 
 הכנס השנתי של האגודה הארצית לטיפול זוגי ומשפחתי

 אודיטוריום חיפה
 

 יו"ר פאנל  2019
 יחסים ומסרים במרחב במשפחתי 

 

 "מוסר ומסרים" 
 שנתי לטיפול בהבעה ויצירה-הכנס הדו

 כפר המכביה 
 

 הרצאה וסדנה  2019
 אינטימיות בציור בין בני זוג : את מראה לי

 משתתפים(  28) 
 

 "מוסר ומסרים" 
 שנתי לטיפול בהבעה ויצירה-הכנס הדו

 כפר המכביה 

 הרצאה  2019
Painting Intimacy: Art-based research of intimacy 

Enhancing Knowledge Through the Arts 

Department of Counseling & Expressive Therapies 

Lesley University, Cambridge, Massachusetts, USA 
 

 הרצאה  2018
 : יצירה ואינטימיות במרחב המינידבר אלי בגואש

 

  זוויות הסתכלות חדשות על טיפול מיני 
 איט"ם ,  האגודה לטיפול מיני כנס

 מרכז הכנסים נאות אפעל 
 

 הרצאה  2018
 אמנות ואינטימיות

Art as Therapy Conference 
 הכנס התשיעי במתכונת בינלאומית

 המרכז הימי, קיסריה   
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