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של ילדים  כושר הישרדות, ערב יום השואה הבינלאומי, מתוכנן קולוקיום מיוחד בנושא 2016ינואר ב 26ביום ג' 

  לאחר טראומה בעת ולאחר השואה.

  בין השעות  אביב-בבית התפוצות הנמצא בקמפוס אוניברסיטת תלציון  בני אודיטוריוםב הקולוקיום ייערך

08:00-18:00.  

  

  :נושאי הכנס

  ישראל. –ישראל, ד"ר יעל לייטנר –פרופ' שאול הראל – היבטים נוירוהתפתחותיים. 1

- בלגיה,  פרופ' בוריס סירולניק –, פרופ' איזי פלקבלגיה -ןפרופ' פייר פוסיו – היבטים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים. 2
  ישראל. –פרופ' שמואל טיאנו , מנחה:גרמניה –דריך לוסלפרופ' פרי צרפת,

דקות)  66 –שאול הראל '(סיפורו של פרופ "ילדים ללא צל" :יםסרט שני הצגת – בקולנוע ""כושר הישרדות. 3

לן, מצילת הילדים, חסידת אשל אנדרי ג 90-פואמה מוסיקלית לכבוד יום הולדתה ה  "Mademoiselle"זל"או"מאדמו

אלמגור, לחן: רפי קדישזון,  ודליה הראל, התאמה מוזיקלית: דן (מילים: פרופ' שאול הראל דקות 6 –אומות העולם 
בלגיה, המפיקים  –פרופ' רוברט פוקסבלגיה,  –הבמאי ברנרד באלטו ישראל, –פרופ' שאול הראל ,שירה: קרן הדר)

וחתן פרס ישראל  רסיטת תל אביב, אוניבלשעבר ראש החוג לקולנוע( אד נאמן'ג פרופ' בלגיה, מנחה: –האחים דרדן
  .ישראל –)2009לקולנוע 

  ישראל. –מאסטרו רוני פורת  – במוסיקה "כושר הישרדות". 4

  ישראל. –מישל קישקה  – בהומור "כושר הישרדות". 5

  מושב סיכוםשולחן עגול, דיון כללי, . 6

  

אמנות והקהל הרחב. מוזמנים מרצים , אנשי וחברה האירוע מיועד לרופאים, פסיכולוגים, מטפלים, אנשי חינוך
  השפה הרשמית של הקולוקיום היא אנגלית. .וגרמניה צרפת, נבחרים מישראל, בלגיה

  

 ואומנויות מוסיקהשיתקיים במשכן לשיבוצע ע"י תזמורת הסימפונט מרעננה,  קונצרט מיוחדלערב אותו יום מתוכנן 

הראל ודליה הראל,  (מילים: פרופ' שאול פואמה מוסיקליתל , אשר יכלו(Music and Art Center, Ra'anana) ברעננה

, זיגי הירשיום הולדתו התשעים של  שנכתבה לכבוד שירה: עמנואל חנון)דיקלום ו: מאסטרו רוני פורת, הלחנה וניצוח
 אנא לחצו על הקישור הבא: הפואמה לראות את הקליפ של על מנת ).(המדריך שהשיב את החיוך לפני אושוויץניצול 

.youtube.com/watch?v=Eslw2JAW7Zwhttps://www מאסטרו רוני פורת, יכלול מוסיקה של  הקונצרט, בניצוחו

  .שירי ז'אק ברלומ , פורה,ברהמסוכן לשואה,  הקשורה

  

  פרטים נוספים בהמשך.

  בריבוע המתאים:  Xו את התאריך ונודה לכם אם תסמנו, אנא שריינולם מוגבלמספר המקומות בא

  בקולוקיום בלבדאני מעוניין להשתתף  �

  בקולוקיום ובקונצרטאני מעוניין להשתתף  �
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  resiliencecolloquium@target-conferences.comאנא שלחו את הטופס בחזרה לכתובת: 

   האירוע יכלול שתי הפסקות קפה וכיבוד קל, וארוחת צהריים קלה (חלבית).

 

  :דמי רישום

  לקולוקיום₪  150

  קיוםולמשתתפי הקול לקונצרט₪  50

  

  ,הקולוקיום נשמח לראותכם בין באי

  

  

  

  הראל שאולפרופ' 

  יו"ר הקולוקיום
המרכז נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד, פרופסור בדימוס, 

 הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב

  טיאנו סם' פרופ

  יו"ר הקולוקיום
 לרפואה הפקולטהפרופסור בדימוס, פסיכיאטריה, 

 סאקלר אוניברסיטת תל אביב ש"ע


