
 

 

 מרחב יצירתי לנפש: 

  יה"ת הכנס הדו שנתי של

 האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל

 בשיתוף מוסדות ההכשרה לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות

 מציאות פנימית פוגשת מציאות חיצונית  14.2.2023-13

 

אמנויות כנס יה"ת הוא אירוע המתקיים אחת לשנתיים למטרת מפגש בין מטפלות* באמצעות 

מרחבי הארץ ולצורך יצירת מרחב לימודי וחווייתי משותף של הפרקטיקה והמחקר העכשוויים 

  המתקיימים כיום בישראל ובעולם.

הכנס הבא יתמקד במפגש בין מציאות פנימית ומציאות חיצונית בהקשרים השונים בהם מתקיים 

נפשית -ית, במציאות התוךהטיפול באמצעות אמנויות. יחד, נעסוק במציאות החברתית והאיש

אישית, במציאות הסימבולית והקונקרטית, במציאות הפיזית והוירטואלית. נבדוק את -והבין

המרחבים בהם המציאות מתרחשת, וכיצד היא נחווית בשלבי התפתחות הנפש ובמצבי חיים שונים. 

בחיבור ביניהן,  נתבונן בתפקיד המטפלת באמצעות אמנויות בהנכחה ובשינוי של מציאויות שונות,

 ובכוח הייחודי הגלום באמנויות למגע במציאויות אלו.    

מטפלות באמצעות אמנויות מכל התחומים אשר עוסקות בקשר בין מציאות פנימית וחיצונית 

 ביצירה, בטיפול, בתיאוריה ובמחקר מוזמנות להגיש הצעה. 

להנחיות המדויקות והקפידו אנא שימו לב על גבי הטופס המצורף מטה,  את ההצעות יש להגיש

על ידי שתי שופטות שונות ובלתי תלויות מהוועדה  שיפוט אנונימילמלא אחריהן. ההצעות יעברו 

שיעמדו  ההצעותהמדעית של הכנס, הכוללת נציגות מכל תכניות ההכשרה בארץ. יבחרו 

ת בלבד בסטנדרטים האקדמיים המתאימים. ניתן להגיש יותר מהצעה אחת, אך תיבחר הצעה אח

לתת ייצוג לכל אופנויות האמנות: לכל מציגה )למעט חריגים, בהתאם לצרכי הכנס(. ייעשה ניסיון 

תנועה, פסיכודרמה, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, מוסיקה ואמנות חזותית, בהתאם להצעות 

 שיוגשו. 

 

 

יה"ת   . את ההצעה יש לשלוח למייל של15.7.22הגשת ההצעות לכנס תתאפשר עד ליום 

yahatlimudim@gmail.com  .אנא שימו לב שקיבלתן אישור  לעדי ברדה רכזת הקורסים והכנס

שההצעה התקבלה עם מספר ההצעה. רק הצעות שיוגשו בהתאם להנחיות ויגיעו עד לתאריך 

  .2022ההגשה, יישלחו לשיפוט. ההודעה על בחירת ההצעות תינתן עד סוף חודש ספטמבר, 

תחומיים יפורסמו בנפרד בקרוב, מתוך רצון -וכה ולאירועי פרפורמנס רבקולות קוראים לתער

 לייחד מקום מרכזי לאמנויות בכנס הבא עלינו לטובה.  

 



 

 

הם בהתנדבות  וההשתתפות באירועי האמנותההרצאה  ,כפי שנהוג בכנסים אקדמיים, ההנחיה

יו כמו שאר המרצות והאמניות המציגות ירשמו לכנס וישלמו על ,המנחותוללא תשלום. 

שתישלח  חוברת התקצירים , לרבותיפורסמו בכל פרסומי הכנס. ההרצאות והסדנאות המשתתפות

המציגות בכנס יוכלו לבחור להסכים להקלטת ההרצאה על מנת  למשתתפות סמוך למועד הכנס.

 לתרום את השימוש בה למאגר ההרצאות של אקדמיה"ת. 

תיאור טיפול, פאנל, פוסטר, סדנה קצרה, סדנה הרצאה תאורטית, אפשרויות ההגשה השונות: 

 מפורטות בטבלה. – ארוכה

 yahatlimudim@gmail.comאו במייל  7980-547-054  נשמח לענות על כל שאלה

 *המסמך מנוסח בלשון נקבה אך פונה לכל המגדרים.

 

 

 

 

 

 

  בברכה,

 ואמאני מוסא לחיו"ר הכנס ד"ר אילנה 

   דה אקדמית פרופ' עינת מטצליו"ר וע

 יו"ר ועדה מארגנת אפרת ורדי

 יו"ר ועדת אמנויות ליאור שור

    תמי ירמיהו  יו"ר יה"ת
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