
 
 

 אודות מנחי הכנס

 

חוקר ומתרגם  ,באוניברסיטת תל אביב מזרח אסיה פרופסור בחוג ללימודיפרופ' יעקב רז: 

 .הזן ופעיל חברתי ישראלי מורה למדיטציית ,תרבות ושירה יפנית ,זן בודהיזם של

 

פסיכולוג קליני , פסיכואנליטיקאי למבוגרים ולילדים, חבר מן המנין בחברה רענן קולקה: 

פסיכואנליטיקאי מנחה,  -הפסיכואנליטית בישראל, חבר סגל המכון הישראלי לפסיכואנליזה 

 –חבר באיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. ראש תכנית, 'רוח אדם' 

 בודהיסטית.-הכשרה פסיכואנליטית

 

יגוד הישראלי פסיכולוג קליני, מייסד ומנכ"ל עמותת "קסם חברתי". חבר באניב אגם: 

וב"יטי"ב" (ידידי טיבט בישראל). לומד ומלמד  "לפסיכולוגיית העצמי ופעיל ב"ידידי הדהרמה

 .בודהיזם במסורת המהיאנה

 

פסיכולוג קליני, מטפל בילדים ובמבוגרים, מנהל תכניות טיפול ארציות במוסדות אסי שורק: 

. רכז התכנית Present Therapy-גישת ההרווחה והחינוך, מייסד ומנהל מרכז 'טבע ומהות' ומפתח 

 התלת שנתית לפסיכותרפיה במרכז 'טבע ומהות'.

 

פסיכולוגית קלינית ומדריכה בכירה בפסיכותרפיה ובטיפול זוגי ומשפחתי. רות בן אשר: 

מטפלת במים   .Somatic Experiencing ,EMDR ,TRE מטפלת מוסמכת בטראומות בשיטות

טבע 'שנתית לפסיכותרפיה במרכז -מות, מורה בתכנית התלתהמתמחה בטיפול בטראומות קדו

 , פעילה בארגון פסיכואקטיב.'ומהות

 

ביבליותרפיסטית, פסיכותרפיסטית פסיכודינמית וגופנית. הדוקטורט סמט: -פנקס ד"ר שנער

שלה מטעם אוניברסיטת בר אילן עוסק באופנים גופניים ומקורות שמאניים לטיפול 

 הפסיכואנליטי.

 

 פסיכולוגית קלינית, מלמדת דהרמה ומדיטציה בעמותת תובנה ובמסגרות אחרות.רני עובדיה: 

המרכזת הקלינית של התכנית  מייסדת בית הסנגהה, חברה בדהרמה מעורבת חברתית.

 לתרפיה מבוססת מיינדפולנס בבר אילן.

 

 

הנחתה במשך שנים עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית, מטפלת בילדים ומבוגרים, מנאל אבו חק: 

קבוצה טיפולית לנערים פוגעים מינית במרכז ובמזרח ירושלים וכן טיפלה בשנים האחרונות 

 בילדים ובהוריהם ממזרח ירושלים במרפאה ציבורית. פעילה בארגון פסיכואקטיב.

 



 
 

 

תכנית טיפול  ,  - "נפש חופשית" פסיכולוג קליני, ממקימי ומנהליד"ר תמיר רוטמן: 

ומנחה קבוצות נוער אתגרי, הורים צעירים וקבוצות ממוקדות  פרויקט שייט אתגרי לנוער מוביל

 מטרה.  

 

 –פסיכולוג קליני, מייסד שותף מרכז מרחבים, מנהל ומפתח את מודל 'עבודה בית' יונתן רייפן: 

 טיפולים ייחודיים בתוך הסביבה הביתית של המטופל.

 

אילן ולימודי סביבה באונ' ת"א. מתרגל ומלמד -אונ' ברמלמד אנתרופולוגיה בד"ר דניאל נווה: 

 .מסורות שונות של מדיטציה

 

 Present -מטפל בתנועה, שותף להקמת מרכז 'טבע ומהות' ולפיתוח גישת הרוביק אוסובסקי: 

Therapy. 'מלמד בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה ב'טבע ומהות. 

 

קלינית בכירה, סגנית מנהל היחידה לילד, לנוער פסיכולוגית שוורצה(: -דינה מסיתאי )פון

ולמשפחה במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו. מרכזת תוכנית "טל טף" לאיתור ומניעה בגיל 

 בית" הפועל ביחידה. מתרגמת וכותבת שירה.-הרך ופרוייקט "טיפולי

 

נות, עם התמחות בטיפול באמנות. נשואה ואמא לשתי ב MSWעובדת סוציאלית טלי גילן: 

 מתגוררת בפרדס חנה.

 

איש מוזיקה, לומד אותה, מדבר דרכה.  ממקימי תחנת "קול הקמפוס" אורי בנקהלטר: 

106FM  בתל אביב ושימש כעורך הראשי שלה, עוסק בתקלוט עריכה ויעוץ מוזיקלי.המוזיקה

 מהווה עבורו כלי לחקר תודעה. 

 

דמוקרטי ותואר שני בלימודי פעיל סביבה, בעל תואר ראשון בחינוך יואב אגוזי: 

מנהל תוכנית העמיתים של מרכז השל  ,ממקימי ופעילי יוזמת הטרנזישן בישראל .סביבה

 לקיימות.

 

מוזיקאי, מומחה ביצירת צלילים וקול מאולתרים הנובעים מן המתרחש בכאן נתנאל גולדברג: 

 :ונות ביניהםועכשיו, מוביל תפילות דרך שירה להתעוררות הלב, שימש כזמר בלהקות ש

בואו באשר תהיו ". מופעיו מתפרסים לכל “והיוצר המוזיקלי במופע improvibration סומסום ו

 רחבי תבל.

 

פסיכולוג קליני ומדריך בפסיכותרפיה מטפל בקליניקה פרטית ברמת השרון. מלמד  דוד סנש:

במכללת לוינסקי לחינוך בתוכניות להכשרת מורים ומטפלים במוסיקה. חבר בקבוצת 



 
פסיכואקטיב, נולדו שווים ובועד נגד עינויים ומוסמך מטעם ארגונים אירופאים להערכת תוצאות 

 .נפשיות של עינויים

פסיכולוגית קלינית מדריכה במכון ״סאמיט״ בירושלים, בתחום השיקום  שטיין:נעמה הוכ

 .ובעבודה עם ילדי אומנה. פעילה ב״פסיכואקטיב״ ועורכת תוכן באתר ״נולדו שווים״

דוקטורנט בחוג לפסיכולוגיה  Outreach, פסיכולוג קליני, מייסד שותף ומנהל אור הראבן:

תח שיטות התערבות ייחודיות לטיפול באוכלוסיה עם באוניברסיטת חיפה. מטפל, חוקר ומפ

 .תחלואה נפשית קשה

מטפלת, מפתחת Outreach. פסיכולוגית קלינית, מייסדת שותפה ומנהלת נעמה הוכברג:

ומדריכה צוותים על שיטות להתערבות במציאות חייהם של המטופלים וניהול קליני של מקרים 

 .מורכבים

. מובילה שיעורים וסדנאות בארץ ובאירופה. 1994משנת  מלמדת קיטאידו מיכל בראון: 
 מחברת הספר גוף מדבר רוח. כותבת שירה.

 

בשנים האחרונות למד פסיכותרפיה   ,מלווה תהליכים טיפוליים ליחידים ולקבוצות:דקל אור

במסגרת טבע ומהות. מטפל בילדים ונוער במרחבי החיים ובמסגרות  Present therapy דינאמית

 ., עבד שנים במרכז מרחביםהרווחה

 

ס, מטפלת רגשית בשילוב טבע, עובדת בקליניקה פרטית ומנחה קב׳ הורים "עו :שמחה אמתי

״טבע ומהות״. עבדה שנים  במרכז Present Therapy ב 'טבע ומהות'. מסיימת שנה ג׳ בלימודי

  .ח כללית ובפנימיות של נוער וילדים בסיכון"רבות בקופ


