
 

 

 
 

 ""מפגשים בסלון בפרויקטחטיבת הביבליותרפיה שמחה לסכם שנה של פעילות 
 

 בה התקיימו מפגשים לקהילת הביבליותרפיסטים, מפגשים( 12שנה של פעילות גדושה )
אנשי השדה  -את המפגשים העברתם אתם . במטרה להעמיק את הזהות המקצועית ותחושת השייכות

 .דלים של עבודה ותיאורי מקרהבחיבור לתיאוריות, כלים, מו והשטח
 

  תודה לכל מי שלקח חלק בהעברת המפגשים

 5/21  לטפל בשפה זרה -שפת אם  -ובה צירינסקי אה. 

 6/21    זהות המטפל -לגעת במילים  -ד"ר דליה שטרנברג. 

 7/21   תקיעות ותקווה בעבודה עם ילדים על הרצף האוטיסטי -איתי סבח. 

 8/21    ובדנים בחייו של אדם מבוגר החירטיבית כמסייעת בהתמודדות עם אעבודה נ -נועה טראו 
 .בצל מחלת האלצהיימר

 9/21   עיבוד חוויות אובדן הריון בשלבים מוקדמים  -אמא ספרי לי סיפור  -אילת בינשטוק ענבר
 .תאימהועל תפיסת העצמי של  כמשפיעה

  10/21 בגיל  של מותו הקרב של בן זוג החיים בצילו  - "כמו כלים שלובים" - מן -טלי רובוביץ
 .המוות לאורם של החיים הזיקנה

 12/21   קבוצת נשים נכות צה"ל -"עכשיו תורי"  -ענת רוטשילד. 

 1/2   גשר שחיבר בין תעוזה, מבוכה ויציאה לאור -משחק הממלכות  - ד"ר אורית אבן שושן. 

 2/22  30יפור חיים של אישה בת על תהליך ליווי כתיבת ס -"ילדה עם כוחות" - חלי טל שלם. 

 3/22   של אמא לבן בוגר מתמודד נפשית -אוטואתנוגרפיה  -ד"ר רותי לוי. 

 6/22  דרך סיפורים קדומים ועכשוויים -   סדנת קריאה וכתיבה  - חלי טל שלם. 
 

 ת"כל הקלטות המפגשים נמצאים באתר יה
https://www.yahat.org/template/default.aspx?PageId=26 

 
 ...תודה גם לכל מי שלקח חלק בהשתתפות במפגשים

 .אילת בינשטוק, לאה חייקין ונועה טראו -ובעיקר תודה ל"קבוצת החשיבה" של חטיבת הביבליותרפיה 
 

 מרכזת ומעדכנת עבור החטיבה את מאגר הביבליותרפיההזדמנות להגיד גם תודה ענקית לנועה טראו, ש
  - ת"הנמצא גם הוא באתר יה

%D7%A8%20%D7%A2%Dhttps://www.yahat.org/download/files/%D7%9E%D7%90%D7%92
7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99_1.pdf 

 
 ..תודה לכן על הזמן, הנכונות והמקצועיות שאתן יוצקות לתפקיד, והכל בהתנדבות

 
 בתקופה זו פרויקט "מפגשים בסלון" יוצא לחופשת קיץ

 וישוב בשנה הבאה עם תכנית שנתית למפגשים
מפגשים בסלון )ניתן  בפרויקטם, ולקחת חלק לכ להעלות תכנים המשמעותיים זה הזמן לקרוא לכולכם

  .למען העמקת הזהות ותחושת השייכות לחטיבה ולדיסיפלינה, לפנות אלי בפרטי(
 

 

 

 ד"ר יפית איתן –בברכה 

 יו"ר חטיבת הביבליותרפיה

https://www.yahat.org/template/default.aspx?PageId=26
https://www.yahat.org/download/files/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99_1.pdf
https://www.yahat.org/download/files/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99_1.pdf
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