
אנו שמחים להזמינכם, שותפים לעשייה המתרחבת בסקטורים השונים, במשרד החינוך, 
במשרד הבריאות, באקדמיה ובמחקר, לכנס י.ה.ת 2017. הכנס יציג את התפתחות שפת הטיפול באמנויות, 

הן בפן הטיפולי והחינוכי והן בפן האקדמי-מחקרי. מטרת הכנס הדו-שנתי היא לפתוח שער לידע, להתחדשות, 
לצמיחה ולעולם הטיפול באמצעות הבעה ויצירה.

כנס י.ה.ת “מראה, מראות ומאורעות” יתייחס למציאות הניבטת אלינו ממראת המציאות המקצועית, ואל 
המראות הנשקפים מחדר הטיפול. הכנס יציע התבוננות בדרך בה מאירות אופנויות הטיפול השונות את 

הייחודי והמשותף בתהליכים טיפוליים. השתקפויותיו של המקצוע הטיפולי יובאו דרך תיאורי מחקר, הצגות 
מקרה ובסדנאות. הכנס יתייחס גם לתקשורת ולתרבות החזותית העכשווית המובילה לחדירתם של מאורעות 

סימולטניים מרחבי העולם אל תוך חיינו וחיי המטופלים והמודרכים שלנו. מתוך כך, נבקש ליצור קולאז’ של 
השתקפויות במאורעות הסובבים אותנו, והמותירים את חותמם בנו ובמטופלינו. 

פורמט הכנס שונה השנה, אינו כולל לינה, ומאפשר הרשמה יומית. הכנס כולל תוכנית ערב חגיגית אליה ניתן 
להירשם בהרשמה נפרדת הכוללת ארוחת ערב קלה, טקס הוקרה לשני ותיקי י.ה.ת וטקס פרידה מיו”ר י.ה.ת 

היוצאת, עדנה לשם.  את הערב תחתום ההצגה “אם אנחנו כבר כאן אז למה לא להנות מזה?!”, 
הצגה איכותית ומהנה- במחיר שווה לכל נפש.

נשמח לראותכם בכנס

יו”ר הכנס: ד”ר מיקי עופר-ירום                    
יועצת ראשית:  גב’ חנה שרברין, סגן יו”ר י.ה.ת

חברי ועדת הכנס:  איבניצקי איל, ד”ר דסה אילת, הראל דברת, רחמני גליה, שפטלני בלה, שפירר יפי.
יו”ר ועדה מדעית:  ד”ר פנדזיק סוזנה.  תקצירי הרצאות - איל איבניצקי.

חברי הוועדה המדעית:  אברהמוב יהודית, אורן-טבצניקוב גלילה, ד”ר גלבוע אבי, ד”ר הוניג אופירה, 
ד”ר הרפז רותי, וולף פופקו גיטל, ד”ר ויסמן אורית, זקס פינטו אירית, ד”ר יניב דני, לב ארי מאיה, 

ד”ר מאיר דליה, ד”ר ניסימוב-נחום עדנה , פלדמן איה, ד”ר רגב דפנה, שור יוני, ד”ר שניר שרון.

“אין מראה יפה יותר לאדם פקוח עיניים ממראה התבונה 
הנאבקת עם מציאות שהיא למעלה ממנה.”  

)קאמי, 1978(



הרשמה לסדנאות על בסיס כל הקודם זוכה!

תוכנית הכנס: תוכנית הכנס: 

07:30-08:45    התכנסות ורישום
08:45-09:15    טקס פתיחה: הפעלת קצב ותיגוף - ארז רם

09:15-09:30    ברכות: עדנה לשם - יו”ר י.ה.ת, ד”ר מיקי עופר-ירום 
                     - יו”ר הכנס, חנה שרברין - סגן יו”ר י.ה.ת

09:30-10:15    דיאלוג מליאה: כשתהליך ותוצר הולכים בצוותא – 
                     תיאטרון אוטוביוגרפי טיפולי  

ד”ר סוזאנה פנדזיק, ד”ר חן אלון והילה גולדנברג                      
10:15-10:30    מי ידאג למטפל?! ביטוח אחריות מקצועית לעצמאים 
                     ושכירים - גב’ מירב ג’והן סוכנת ביטוח ומנהלת סיכונים

10:30-11:15    איך עובד טיפול באמצעות אמנויות- השתקפויות 
                     בראי הנוירופסיכולוגיה - ד”ר דני יניב

11:15-11:45    הפסקה
11:45-13:45    סדנאות ומושבים
13:45-14:30    הפסקת צהריים

14:30-18:00    סדנאות ומושבים
18:00-19:00    הפסקה

19:00-20:00    ארוחת ערב קלה
20:00-21:00    ערב הוקרה ליקירי י.ה.ת וליו”ר עדנה לשם לסיום 

                     תפקידה בהנחיתה של תמר חזות.  עמית כבוד 2017 -
                     יונה שחר לוי, רחל צורן, עפרה קמר, אליאב נהרין.
                     יקיר י.ה.ת - שמואל שפיצר  )פרטים בתוכנית הערב(

21:00-22:00    הצגה: “אם אנחנו כבר כאן אז למה לא להנות מזה?!”
                    תאטרון אלומה

יום שלישי 7.2.2017יום שני 6.2.2017

דמי השתתפות - בהרשמה מוקדמת עד 31.12.2016

08:00-09:00    התכנסות ורישום
09:00-09:45    הגבול החמקמק שבין אמנות קהילתית 
וטיפול באמנויות באורינטציה חברתית                      

                      פרופ’ אפרת הוס, פרופ’ חיים מאור, 
                     מר איתן שוקר

09:45-10:00    מי ידאג למטפל?! ביטוח פנסיוני וקרנות 
                     השתלמות למטפלים באמצעות אמנויות

                     מר יבגני אורין סוכן ביטוח, כלכלן 
10:00-10:45    פסיכותרפיית האקומי: ראי לחוויה הפנימית                 

                     ד”ר קרן צרפתי
10:45-11:30    הפסקה

11:30-13:30    סדנאות ומושבים
13:30-14:30    ארוחת צהריים

14:30-16:30    סדנאות ומושבים
16:30-17:00    טקס סיום ופרידה

* כולל חברי איגוד הפסיכודרמה. 
* מחירי הרשמה מוקדמת עד 31.12.2016

   החל מה-1.1.2017, תוספת של 100 ₪ לכל מחירי הכנס. 
   החל מה-1.1.2017, תוספת של 25 ₪ לתוכנית ערב בלבד.

**כל נרשם ליום אחד יכול לקבל רק סדנא אחת לבחירתו.  
**מי שנרשם ליומיים יכול להרשם ל-3 סדנאות לפי בחירתו.

מחיר סטודנטים הם עבור סטודנטים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות בלבד!
בוגרי מכון אדלר מוזמנים להרשם לכנס במחיר המוזל של חברי י.ה.ת.

נהלי ביטול: 
ביטול השתתפות עד 1 בינואר 2017 ,החזר בניכוי 150 ₪ דמי טיפול ביטול השתתפות. 

לאחר 1 בינואר 2017 ,יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות. 
ביטול השתתפות של עד 72 שעות לפני הכנס, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

לנרשמים עד ה- 30.12.2016: ניתן לפרוס עד לשני תשלומים שווים בצ’קים או בכרטיס אשראי. 
לנרשמים עד ה-30.1.2017: עד 2 תשלומים. לנרשמים לאחר ה-31.1.2017: תשלום אחד. 

לנרשמים בכרטיס אשראי ייגבה עמלת סליקה בסך 1.8%
כתובת למשלוח הצ’קים: קשת הפקות, רח’ הזית 158, מושב בית גמליאל 76880



יו”ר מושב - דברת הראל 
השתקפויות של זהות בזקנה: סיפורי חיים במרחב 

התיאטרלי-מוזיקלי

* על גיבורים, שורדים וליצנים: הבנייה מחדש של 
   סיפור החיים בזקנה באמצעות תפקידים דרמטיים – 

   שושי קיסרי
* החושים מתעוררים בזקנה - גילי שטגר, עמי צביאלי      
* יצירת סיפורי חיים מוזיקליים עם אנשים בגיל הזקנה    

   נעמי לוי
* טיפול משולב במוזיקה ובדרמה במרכז רמת-גן 

   לאלצהיימר - ד”ר אילת דסה, דברת הראל

יו”ר מושב - רחל לב ויזל  
השתקפויות בקבוצות

* בשתיקה: השימוש במוסיקה ובמוסיקאליות בין הורים 
   לילדים שאינם מדברים – ד”ר אפרת רוגינסקי 

* נראות או בלתי נראות? קבוצות תנועה קיצרת מועד 
   בקרב נשים חרדיות - גייל סוסקין    

* הדרך אל עצמי עוברת דרך מיכל המראות הקבוצתי 
   הישר אל הבמה – ד”ר דורית דרור הדר

* מעבר בין תפקודים של מנחה כמראה לתהליך 
   שעוברת קבוצת ילדים בתקופת פיגועי טרור

   הרנן פאבלוקס

יום שני 6.2.2017יום שני 6.2.2017

מושב מס 1.   11:45-13:45

מושב מס 2.   11:45-13:45

מושבים:מושבים:

כשהבבואה המשתקפת מעיניו של המטופל 
מאירה גרסה מכוערת של עצמנו 

דניה מלניק ושירה פרידמן רייך
ציור דימויים כדרך להתבוננות ממוקדת ביחסים בין 

אישיים - ד”ר עדנה ניסימוב-נחום  
משחקים עם מראות - גלילה אורן

“גב אל גב פנים אל פנים” הקשבה אקטיבית באמנות 
לסיפורו של המטופל - יוני שור

להעיר/להאיר את החיה שבי- השתקפות עבודת המטפל 
מול התנגדות ותוקפנות - דניאלה קסל ורויטל טוריסקי
“מבעד למראה” - מעברים בין העולמות, יצירת תזרים 

הזמן ו”הנרטיב המאחה”, במרחב הטיפול בטראומת 
ילדות – יהודית לויזון  

“אני מסתכל על התמונה מסתכלת עלי” על השפעותיו 
הטיפוליות של ההדהוד הדרמטי בפסיכותרפיה 

בתיאטרון פלייבק - פזית אילן ברקוביץ ורונן קובלסקי

11:45-13:45
.1

.2
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סדנאות:סדנאות:

הרשמה לסדנאות על בסיס כל הקודם זוכה!



יו”ר מושב - ליאת שמרי-זאבי
מראות אמהיות

* ייצוגים אמהיים בהריון ראשון 
   ליאת כהן יציב, ד”ר שרון שניר, ד”ר דפנה רגב

* מי זאת אימא שלי? מרחב רגשי, פיזי ומוזיקלי עם 
   נועה, ילדה מאומצת - ד”ר כוכבית אלפנט 

* להתמודד עם אי פריון - טיפול קבוצתי במוסיקה עם 
   נשים שעוברות טיפולי פוריות - דנה פרנקלין סביון

* אמהות “רעות” במעשיה ובפסיכואנליזה - נעמי גוברין

יו”ר מושב - ד”ר אופירה הוניג   
“מרֶאה מקום” Reference: המושב כטריפטיכון משרטט 

מפת זהות מקצועית עכשוית של הטיפול באמנות
* אמנות הטיפול והטיפול כאמנות - מיכה קטן

* המקרה של סופי קאל כייצוג למעברים במרחבים 
   מחוללי שינוי - שלומית רינת

* מאורעות, מוראות, מרָאה: טיפול באמנות ואמנות, יחסי 
   תלות ועצמאות? או פוליטיקה של זהויות - איה פלדמן 

מושב מס 3.   14:30-16:30

מושב מס 4.   14:30-16:00

סדנאות:סדנאות:מושבים:מושבים:

“ִליַלה )Leelah( – משחק כשלעצמו” ושלב המראה 
הלאקאנייני - דוב בלום וקרינה ליפה

חפצים אבודים, מצויים ודחויים בטיפול באמנות 
יהודית סיאנו

תרפיה ביצירה והבעה בראי הזמן 
ויויאן מרקו ספייזר/ אבי הדרי קרן ברזילאי שכטר   

“אני רואה את עצמי במראה שבפניך את עצמי חפשי” 
)יונה וולך( - איריס אוסטפלד ואקרמן חגית

“היות מראה”- כתפקיד וחומר בטיפול באומנות 
ופסיכודרמה - דורון לוינשטיין וקטרין פרנקל

מבעד למראה ומה אליס מצאה שם 
סיגל נהור-מיכאל ויותם קוטלר-אוריין

מראת עתיד בדמיון מודרך באמנות ובתנועה
ד”ר דליה מאיר ואתי שחר סימן טוב

14:30-18:00
.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

הרשמה לסדנאות על בסיס כל הקודם זוכה!

יום שני 6.2.2017יום שני 6.2.2017



תוכנית הערבתוכנית הערבמושבים:מושבים:

יו”ר מושב - אמירה אור 
הנפש המשתקפת במראה

* “דיוק הכאב וטשטוש האושר” )י. עמיחי(– על החיפוש 
אחר הדיוק בעבודה הטיפולית - שרי גבע-עובדיה

* להתחתן עם עוץ לי גוץ לי –חקירת מיניות ה’עצמי’  
   ע”פ האלכימיה היונגיאנית - אור רצ’בסקי     

* שלישיה קאמרית: מודל - קבוצה - הורים
   שירה פרידמן רייך, תבור בן דור

יו”ר מושב - ד”ר דפנה רגב וד”ר שרון שניר  
טיפול באמצעות אמנויות באוכלוסיות מיוחדות

* חדרי הטיפול באמצעות אמנות בבתי ספר במערכת 
   החינוך - הגר דורנאי, ד”ר שרון שניר, ד”ר דפנה רגב, 

   ד”ר הוד אורקבי   
* התרומה הייחודית של טיפול באמצעות אמנות 

  לתחום של הפרעות אכילה - רותם בן גל חזן, 
   פזית כרמון, , ד”ר דפנה רגב, ד”ר שרון שניר

* זיהוי ואפיון סימבולים העולים בעבודות אמנות   
  ספונטניות, של נפגעי טראומה בילדות  

  נעמה אייזנבך, ד”ר שרון שניר, ד”ר דפנה רגב   

מושב מס 5.   16:30-18:00

מושב מס 6.   16:30-18:00

ערב הוקרה ליקירי י.ה.ת וליו”ר עדנה לשם לסיום תפקידה 
בהנחיתה של תמר חזות.

אנו מברכים את חברינו שתרמו רבות לאיגוד ולמיקצוע ויקבלו את 
אות עמית כבוד י.ה.ת לשנת 2017 במעמד חגיגי זה.

יונה שחר לוי, ד”ר רחל צורן, ד”ר עפרה קמר, ד”ר אליאב נהרין. 
ואת שמואל שפיצר שיקבל אות יקיר י.ה.ת . 

ארוחת ערב קלה 

הצגה - “אם אנחנו כבר כאן אז למה לא להנות מזה?!”, 
תאטרון אלומה

הנכם מוזמנים ומוזמנות למופע 
מרגש ומצחיק של אורנה סגל 

ויפעת נוימן, אמהות לילדים עם 
צרכים מיוחדים, אשר שרות, 

משחקות ומדברות על הכל: על 
הפרידה מהמון תקוות וחלומות 

שהיו להן לגבי הילדים שילדו, 
על שינוי הרגלי המשפחה ודרך 

החיים, על אמונה וכאב, ובעיקר על 
ההחלטה כי מתוך הקושי שנחת 
עליהן הן בוחרות לצמוח ולשמוח.

20:00-21:00

19:00-20:00

21:00-22:00

יום שני 6.2.2017יום שני 6.2.2017



יו”ר מושב - רינת פניגר-שאל
משחק מראה מה הוא מספר לנו

* השתקפות גופנית דיאדית של קשר - ד”ר נאווה לוטן
* מה בין המילולי ל-לא מילולי: קשר בין משחק מראה 

   והדיווח עליו - אמילי שמלה 
* סינכרוניזציה- איך זה עובד? - דניאל ורזגר

* משחק מראה ותבניות התקשרות
   ד”ר רינת פניגר-שאל

יו”ר מושב - תמי פלד   
בראי הטראומה

* “זהות ומסכות בהיכל המראות” - קבוצת ביבליותרפיה   
   להורים שכולים של משרד הביטחון

    רועי חיון, גליה פרידלנד
* מראות שבורות - קבוצה בהוסטל לגברים המואשמים 

   באלימות כלפי בנות זוגן - אורלי אילן
* “פרויקט הבית” קבוצה לנפגעות תקיפה מינית - ורד קינן

* תרפיה במוזיקה עם נפגעי טראומה כפי שנשקפת 
   במראת המטפלים - ד”ר משה בן סימון

מושב מס 7.   11:30-13:30

מושב מס 8.   11:30-13:30

יום שלישי 7.2.2017יום שלישי 7.2.2017

סדנאות:סדנאות:מושבים:מושבים:

הרשמה לסדנאות על בסיס כל הקודם זוכה!

“דואט בשני קולות” המטפל באמנות מתבונן על הקוד 
האתי של מטפלים באמנות במערכת החינוך   

שלומית רינת
דיאלוגים פנימיים עם דמויות הנשים המשמעותיות 

של חיינו - ענת שבדרון
“אני רואה אותי, רואה אותך, רואה אותי-העצמי במראה”

יהודית אברהמוב/ זהר גרינברג 
מראה דו צדדית – השתקפויות ותהליכים מקבילים 

בהדרכה - דברת הראל ונורית רונס-ראושבך
“מקהלה של נוירוני מראה” הדהודים קבוצתיים 

באמצעות תאטרון פלייבק - איילת מוסינזון ושושי קיסרי
“להתבונן פנימה ולגעת החוצה”- התנסות בטכניקות 

תחושתיות של צבעי ידיים ו- “משחק בסליפ”
מיריי גרונר/ מיקי קליין

פרסאוס והמדוזה כמראה למציאות חיינו וכמשל 
לאחרות שבתוכנו - קרני ישי

11:30-13:30
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יו”ר מושב - ד”ר רותי הרפז
השתקפויות בשילוב אומנויות / נפש משתקפת באמנות

* מראה מראה מי ראה - שבי מדזיני
* ה”משחק בסליפ” ככלי בטיפול באמצעות אמנות

   מיקי קליין, ד”ר דפנה רגב, ד”ר שרון שניר 
* השתקפותו של “טיפול” מבעד למראה הייחודית של 

  הילד - שירה דיאמונד, פרופ’ רחל לב-ויזל, אלעד מזרחי
* סקירת ספרות של פרסומים אקדמיים בתחום 

  הטיפול באמנות בישראל - אלון האס

יו”ר מושב - מאיה לב ארי  
מראות הדיאדה הטיפולית / מאורעות דיאדיים

* הציור המשותף כמראה ליחסים ולתהליכי שינוי בין 
   הורים וילדים - ד”ר תמי גברון

* החוויה הסוביקטיבית של אימהות שהשתתפו עם 
   ילדיהן בקבוצת טיפול בתנועה

   דליה קדם, ד”ר דפנה רגב, פרופ’ יוסי גוטמן
* אפקטיביות טיפול דיאדי באמצעות אמנות 

  שלומית חסיד, ד”ר דפנה רגב, ד”ר שרון שניר  
* תופעות ציוריות בקרב ציורי עצמי של מתבגרות 

   לאמהות חולות סרטן - חן יעקבי, סירין דקיק, 
   ד”ר לימור גולדנר

מושב מס 9.   14:30-16:30

מושב מס 10.   14:30-16:30

סדנאות:סדנאות:מושבים:מושבים:

“מי השדון הנשקף אלי מן המראה” - הכרות 
יצירתית עם שדונים פנימיים -  אפרת מעיין

בין תעתועי “פאטה מורגנה” לאמת הניראות
ד”ר דורית דרור הדר וריבי זהר 

איזה מין מראה? - ענת ליבן, ד”ר מיקי עופר-ירום
אליס בארץ המראות – בין פנטזיה למציאות

אשרת מזרחי שפירא, אילנה רזניק
“באת אלי את עיני לפקוח וגופך לי מבט וחלון וראי”  

התנסות בתנועה הפותחת מבט אל הגישה הקוגניטיבית 
התנהגותית - נעמי ויץ 

התשמע קולי – התראה אותי? - גילה סיני

סודות מהדהדים: אגדה הודית ושמירת סוד
גיטל וולף פופקו, טל מימוני

14:30-16:30
.22

.23

.24

.25

.26

.27

.22

.23

.24

.25

.26

.27
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הרשמה לסדנאות על בסיס כל הקודם זוכה!

יום שלישי 7.2.2017יום שלישי 7.2.2017



חברי הקבוצה היוצרת: 
אליהו דגון, שרה אסולין, חיים כרסנטי, יורי בשמיט, 

דוד אביטן, חווה ברקוביץ’, אלי אלקבץ’, ג’קי דהן, יוסי אלוש
מנחת הקבוצה: רוני ריינהרץ

סופר ויז’ן: איריס רובין

גלי שאול

יהודית סיאנו 

איריס גרוס-כהן

לימור קיסוס

לייה נאור

דוב בלום-יזדי

חגית בן-שחר

מיכל אדוני-קרויאנקר, איריס שקרוב,
 ד״ר דפנה רגב, ד״ר שרון שניר וד”ר הוד אורקבי

אילנה ויסמן שם היוצר: ליאור לוי
שם המנחה: שרון ישראל

הסרטים הבאים יוצגו בלופ:

יוצר הסרט: ארנולד מישייב
שם המנחה: חיים אלמקיס

סופר ויז’ן: שרון ישראל

“אלה החיים שלנו” 

העין

המסע

“ראיתי, רואה, רואים אותי”

חפצים אבודים מצויים ודחויים בטיפול באמנות

“האני הרוקד/המתנועע”- החוויה של מטפלות בתנועה

תהליך ההכשרה לאורך החיים בקרב מטפלים באמנויות

“תרפיה בטבע - תהליכי שינוי וצמיחה בקרב מבוגרים בטבע”

לילה )Leelah( – משחק כשלעצמו : 
מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה

האם ייתכן שהתנהגותו נבעה מטראומת לידה? 
סיפור מקרה

טיפול באמנות במערכת החינוך לפי תפיסתן 
של מטפלות באמנות חזותית

“ASD תפיסת המטפלים במוסיקה בעבודה דיאדית עם ילדי“

פוסטריםפוסטריםסרטי הוידאוסרטי הוידאו



הפקה ומזכירות הכנס:
קשת הפקות - כנסים וארועים

keshet_hafkot@walla.com         054-5219532 .טל
 www.keshet-hafkot.co.il   08-9435192 .טלפקס
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"מראה, מראות    
ומאורעות"  

"מראה, מראות   
ומאורעות"  

מציגים ונותני חסות:

דמי השתתפות - בהרשמה מוקדמת עד 31.12.2016

* כולל חברי איגוד הפסיכודרמה
* מחירי הרשמה מוקדמת עד 31.12.2016

   החל מה-1.1.2017, תוספת של 100 ₪ לכל מחירי הכנס. 
   החל מה-1.1.2017, תוספת של 25 ₪ לתוכנית ערב בלבד.

**כל נרשם ליום אחד יכול לקבל רק סדנא אחת לבחירתו.  
**מי שנרשם ליומיים יכול להרשם ל-3 סדנאות לפי בחירתו.

הרשמה לסדנאות על בסיס כל הקודם זוכה!

נהלי ביטול: 
ביטול השתתפות עד 1 בינואר 2017 ,החזר בניכוי 150 ₪ דמי טיפול ביטול השתתפות. 

לאחר 1 בינואר 2017 ,יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות. 
ביטול השתתפות של עד 72 שעות לפני הכנס, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

ההרשמה המקוונת  נסגרת בתאריך 30.1.17 
ההרשמה לאחר סיום ההרשמה המקוונת וביום הכנס - 

על בסיס מקום פנוי בלבד!!

* מחירי הלינה במלון אינם כלולים במחיר הכנס.
* יש להירשם למלון בנפרד.

* מחיר מיוחד ללינה במלון לבאי הכנס.
* פרטים ישירות במלון כפר המכביה.

הכוונה לכפר המכביה:
קווי אוטובוס

קו 30 מוצא: שוק הכרמל. יעד: רמת עמידר, רמת-גן.
קו 35 מוצא: תחנה מרכזית חדשה, תל-אביב. יעד: מחנה תה”ש.

קו 43 מוצא: בת ים, חוף מרינה. יעד: מחנה תה”ש.
קו 55 מוצא: רידינג, תל אביב. יעד: רימון, קרית אונו.

קו 67 מוצא: אצטדיון רמת גן. יעד: רמת שקמה, רמת גן.
קו 70 מוצא: תחנה מרכזית חדשה, תל-אביב. יעד: תל השומר.
קו 71 מוצא: תחנה מרכזית חדשה, תל-אביב. יעד: אור יהודה.

חניה חינם בכפר המכבייה בזמן הכנס!

לנרשמים עד ה- 30.12.2016: ניתן לפרוס עד לשני תשלומים שווים בצ’קים או בכרטיס אשראי. 
לנרשמים עד ה-30.1.2017: עד 2 תשלומים. לנרשמים לאחר ה-31.1.2017: תשלום אחד. 

לנרשמים בכרטיס אשראי ייגבה עמלת סליקה בסך 1.8%
כתובת למשלוח הצ’קים: קשת הפקות, רח’ הזית 158, מושב בית גמליאל 76880

מחיר סטודנטים הם עבור סטודנטים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות בלבד!

mail: events@kmc.co.il  �  www.kmc.co.il  �  03-6771620 :טל': 03-6715703/4  �   פקס


