
 פירוט מרצים ומנחים

מטפלת בגישה  1974-ילידת איטליה, עלתה ארצה ב : אמיליה פרוני
. מרצה "אהפסיכואנליטית ועובדת בקליניקה פרטית בירושלים ובת

 "את 'במסגרות שונות ומלמדת בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באונ
בריאות הנפש  אנשישל  ןאילן חברה בארגון "פסיכואקטיב" ארגו-בר 'ובאונ

פסיכולוגיה יונגיאנית ספרים לעמיתה במכון ישראלי . למען זכויות האדם
"הזמן: מבט , מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר"  –בעריכתה: "המשחק 

 ""אמהות: מבט מהפסיכואנליזה , מהפסיכואנליזה וממקום אחר"

הקים ומנהל מדריך בטיפול ובאבחון. פסיכולוג קליני בכיר.  : רונן קובלסקי
ליזה חבר במכון לאנשותף של המכון לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. 

. מרצה ומדריך במרכז ויניקוט, בשלוחת אונ' לזלי ובמכללה קבוצתית
מים טיפוליים וקהילתיים של תיאטרון פלייבק חי. עוסק ביישו-האקדמית תל

 .1991משנת 

אטרון ישחקנית ובמאית תיאטרון, מחלוצות ת : אביבה אפל רוזנטל
ואת  1991משחק מהחיים'  -פלייבק, מיסדת ומנהלת 'תיאטרון פלייבק ה

. CPT פלייבק בארה"בה'בית הספר הישראלי לפלייבק', שלוחה של מרכז 
, מורה בכירה במרכז IPTN לייבק העולמישל ארגון פ נשיאה לשעבר

ארצות. בוגרת החוג  22, ומלמדת פלייבק ביותר מ CPT פלייבק בניו יורק
בלימודי מגדר ואומנויות ולימודי תעודה בטיפול  לתאטרון, תואר שני

בתיאטרון הבימה, הקאמרי, תאטרון אורנה  באומנויות. בעברה שיחקה
 'רצות עם זאבים' פורת והצגת יחיד

במאית, שחקנית, מנחה ומייסדת אנסמבל הפלייבק  : ילי לובראני רולניקנ
 תאטרון פלייבק ואמנות -מחברת הספר ׳חיים בתוך סיפור   הישראלי.

מרצה לתאטרון פלייבק במכללת גליל מערבי. את  .האימפרוביזציה׳
 אמנות הפלייבק והאלתור, קומדיה דל׳ארטה ותאטרון בופון, נילי מלמדת

דני ומשתפת שחקה בתאטרון הפלייבק של סי במסגרות הוראה ובאקדמיה
 מעבירה סדנאות .פעולה מזה עשור עם תאטרון הפלייבק של ברלין

 .לשוניות באלתור לקבוצות תאטרון ברחבי אירופה-הכשרה רב

 
מטפלת בדרמה ומדריכה, מטפלת משפחתית  : ברקוביץ-אילן פזית

מוסמכת ופסיכותרפיסטית זוגית. מטפלת בקליניקה בהרצליה ובמכון 
 ,1996ת"א. עוסקת בתיאטרון פלייבק הופעתי וטיפולי משנת  ,ת.ל.מ.

(, מנחה ומשחקת 2002ייבק "מראות" )הקימה את קבוצת תיאטרון הפל
מכון לפסיכותרפיה בומדריכה בה. הנחתה בכנסים וימי עיון רבים. מלמדת 

 . במרכז ויניקוט בישראלחי ו-מכללה האקדמית תללתיאטרון פלייבק, ב
 

שיקומית ואנליטיקאית קבוצתית. חברת סגל  פסיכולוגית .M.A : יעל דורון
במכון לפסיכותרפיה   קבוצתית,ההוראה במכון הישראלי לאנליזה 

חוקרת, כותבת, מרצה ומדריכה  ובאוניברסיטת חיפה.בתאטרון פלייבק 
קבוצתית. עורכת משותפת של הספר "טיפול  בנושאי פסיכותרפיה ואנליזה

 קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש".
 

מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב. דרמה תרפיסט,  .M.A : אלי חכם
ות ילדים ומבוגרים, מנחה ומטפל בפרויקט "סרטים מהחיים", מנחה קבוצ

 מדריך סטודנטים, צוותי הוראה ושחקן תאטרון פלייבק בקבוצת "מראות".
 בוגרת המחזור הראשון במכון לפסיכותרפיה באמצעות תיאטרון פלייבק

 וכיום מנחה בה. 

טית חוקרת קבוצות פלייבק בשילוב טיפול נרטיבי. דוקטורנ : שושי קיסרי
, תואר שני מטעם אונ דרמה תרפיסתיתבחוג לגרונטולוגיה באונ' חיפה. 

 ראשון של המכון לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבקבוגרת המחזור החיפה. 
 מדריכה ומטפלת. מרצה בכנסים בארץ ובחו"ל.. וכיום מנחה בה

 
מטפלת ותיקה בהבעה ויצירה בשילוב אומנויות. עובדת :  איילת מוסינזון

החינוך עם ילדים  ומתבגרים במסגרת החינוך המיוחד )עבודה  במשרד
פרטנית וקבוצתית( . תואר שני מטעם אוניברסיטת חיפה. שחקנית, 

בקבוצת הפלייבק "מראות" בוגרת המחזור  2006מוזיקאית ומנחה משנת 
וכיום  הראשון במכון הישראלי לפסיכותרפיה באמצעות תיאטרון פלייבק

סדנאות פלייבק במגזר הציבורי והפרטי  , מנחה וכותבתמנחה בה
 ובהשתלמויות.


