
יום חמישי 13.01.2022

מנחה פרופ' סוזאנה פנדזיק, התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל-חי

14:30 - 15:00 - התכנסות

15:00 - 15:15 - ברכות: פרופ‘ יוסף מקורי, יו“ר הות“ת ונשיא המכללה לשעבר 
                                       פרופ' סנאית תמיר, ממלאת מקום נשיא המכללה האקדמית תל-חי
                                       פרופ' דורון לביא, דיקן הפקולטה למח"ר, המכללה האקדמית תל-חי

                                       מר יפתח בנבנשתי, מנכ"ל משאבים

15:15 - 15:30 - ברכות מרחבי העולם

Bread, Roses and Renewal in the Teachings of Professor Mooli Lahad
Dr. Alida Gersie, Pioneer and Senior Consultant in the Arts Therapies and Applied Arts      
                           

16:30 - 17:15 - מסע לארץ המראה, הסיפור כמבע של הנפש - פרופ' אדיר כהן, אוניברסיטת חיפה
                  

17:15 - 17:45 - הפסקה
                           ההפסקה תשולב עם יצירה בהנחיית פרופ' שרון שניר וד"ר תמי גברון, התכנית לתואר שני

                          בטיפול באמצעות אמנות, המכללה האקדמית תל-חי

17:45 - 19:00 - מופע פלייבק - "סיפורים על מולי", תיאטרון מראות

הכניסה לכנס בכפוף להנחיות משרד הבריאות

המכללה האקדמית תל-חי מתכבדת להזמינכן/ם 

 לרגל פרישתו לגמלאות

13 - 14 לינואר 2022

המכללה האקדמית תל-חי  |  קמפוס מזרחי  |  אודיטוריום זרנגין 

”דימיון ללא גבולות“
כנס הוקרה לפרופ' מולי להד

קישור להרשמהקישור לזום

- 16:30 - 15:30

מספר מקומות מוגבל הברכות והרצאת הפתיחה ישודרו 
במקביל בזום

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftelhai-ac-il.zoom.us%2Fj%2F5075546472&data=04%7C01%7Csimonav%40telhai.ac.il%7C3a09333e47e84da89dca08d9c9fc66eb%7C27f80a298b294d219bd0172c87ed230d%7C0%7C0%7C637762908153051115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B1CYMHX8l5WcNuEvtOiyoTS%2Byny84RqoNuu2PIba63M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconferences.telhai.ac.il%2Fhe%2Fnode%2F1459%2Fregister&data=04%7C01%7Csimonav%40telhai.ac.il%7C3a09333e47e84da89dca08d9c9fc66eb%7C27f80a298b294d219bd0172c87ed230d%7C0%7C0%7C637762908153051115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LpquFRZ0HOiS5NzAHz38M3frIhMMEorzmP%2Fxru92hbY%3D&reserved=0


מנחה: ד"ר דברת הראל, התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל-חי

08:15 - 08:45 - התכנסות

08:45 - 09:00 - ברכות - פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי
                                        ד"ר נואה ג'אבר-בדר, ממלאת מקום ראש עריית מעג'ר

                                        גב' בלהה גבעוני, רכזת המכון לדרמה תרפיה לשעבר

 09:00 - 09:20 - "למולי באהבה" – ד"ר דורית דרור הדר, ד"ר ענת הלר וצוות התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה,
                            המכללה האקדמית תל-חי              

          
09:20 - 10:00 - מושב הרצאות ראשון - טראומה וחוסן:

                           יו"ר המושב ד"ר עפרה וולטר, ראש התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל-חי
                          > מקו החזית אל חזית הבית, הטראומה הנפשית במלחמה - פרופ' זהבה סלומון, בית הספר

                             לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב
                          > ”מצוקה, החלמה וצמיחה" - מסע אישי-מקצועי - פרופ' רחלי דקל, בית הספר לעבודה סוציאלית

                             ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן

10:30 - 10:45 - הפסקה

10:45 - 12:00 - מושב הרצאות שני - שיטות טיפול והתערבות בהשראת רעיונותיו של פרופ‘ להד: 
                           יו"ר המושב גב' גלילה אורן, התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה אקדמית תל-חי 

                        > מהטלסקופ אל המיקרוסקופ - זיהוי מרכיביו של המרחב הפנטסטי והניסיון לעשות בהם סדר -
                           ד"ר נירה קפלנסקי, עו"ס ודרמה תרפיסטית, מנהלת קו הסיוע בנט"ל

                        > מדמיון לשאלון - התפתחויות אחרונות במרחב המציאות הפנטסטית - ד"ר דורי רובינשטיין, מרכז
                           משאבים והמכללה האקדמית תל חי

                        > "מה עוזר כשקשה לי" - תכנית התערבות ומניעה לפיתוח חוסן בגיל הרך באמצעות בובות
                           תיאטרון - גב' סמדר קופר-קיסרי, הקריה האקדמית אונו, המרכז לבובותרפיה יישומית 

                           ומרכז משאבים 

12:00 - 12:15 - הרצאת נעילה של פרופ' מולי להד
                         פרופ' מולי להד, המכללה האקדמית תל חי ונשיא משאבים

יום שישי 14.01.2022

הכניסה לכנס בכפוף להנחיות משרד הבריאות


