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 קורות חיים
  

 :נתונים אישיים .1

 Dr. Atara Isaacson בלועזית: דר' עטרה איזקסון שם המועמד/ת בעברית: 

 057308553 "ז:מס' ת 4428042 כ"ס 22/ 3רח' הכלנית  כתובת: 

  isaacsa@biu.ac.ilדואר אלקטרוני: 0545344058/   09-8344058טלפון: 

 24.08.61 תאריך לידה: ראליש דה:מקום לי 

  3נ+  : מצב משפחתי 

 

: ראש מסלול תעודת הוראה תקן מלא וקביעות באוניברסיטת בר אילן   : מקום עבודה נוכחי .2

, ראש מסלול דוקטורנטים בחינוך במוזיקה בחוג להכשרת מורים, מרצה במח' למוזיקה ובי"ס לחינוך

 מוסיקלי

    2004החל מ ( י הרוחמדע 50%חברה +מדעי ה 50%) 100% היקף המשרה:   ורה ב' מ :דרגה           

                                                                                                                                                                                              

 קבלת התוארת שנ                     המחלק                 שם האוניברסיטה השכלה .3

 1985             ביצוע וחינוך מוסיקלי   ם  -האקדמיה למוסיקה ולמחול י       תואר ראשון 

 1991    (GPA 4.00)וחינוךמוסיקה                 CUNY Hunter College NY תואר שני 
 2007                                 מוסיקה                                בר אילן                     תואר שלישי 
  

 
 האזנה פעילה בחטיבת הביניים :נושא עבודת המסטר .4

 פרופ' ג'ורג' סטאופר :שם המנחה 
 

 קנטבילה בקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר בהתייחס לשומאן,  :נושא עבודת הדוקטורט 
 .סוברהמליסט                                                  

 : פרופ' יהודית פריגישישם המנחה 
 

  
 :ת בר אילןדרגות קודמות באוניברסיט .5

 תאריך קבלת הדרגה אחוז משרה דרגה 

 2007                                 150%מדריך ד"ר                                    

 2012                                 100%                      מורה ג'                    

  :מקומות עבודה נוספים בעבר . 6
 

   מורה ה, חת מקהלמנצ, מרכזת מגמת המוסיקה - ביה"ס לאמנויות רעות חיפה  1992-2005

  ומרכזת ההרכבים ניתוח יצירות, לתולדות המוסיקה                    

   ת, האזנה מודרכ כתה, ווטני ,קטיקהמרצה לדיד - דוןית גורדמה האקלהמכל  1992-2004

    הפעלה יצירתית לגיל הרך, שילוב אמנויות באמצעות מחשב, קונסטרוקטיביזם,                    

 תהרומנטיהתק'                    
 יתתוהשווא בריתעמורה לספרות  - ישיבת רמ"ז ניו יורק    1989-1991         

 
 הול כתהמתודיקה של הוראת המוסיקה, ני – אורניםלת מכל   1986-1987         
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 :מתקדמיםהדרכת סטודנטים לתארים  .7
 

 שנת הסיום שם התלמיד/ה
 

 לתואר   מדריך שותף
 

 סטטוס

)המח'  אייזנברג מאיה .1
 למוזיקה(

בגני הילדים  שימוש בשירי חג 
 הלכה ומעשה  בישראל:

 93   וןציב סיימה שני   עדר' א. גלבו 2014
 

 זיקה(ומ)אורדו   ימת .2

הכשרת סטודנטים קשתנים להוראת 
  נגינה בקבוצות

פרופ' ד.  2017
 שוורץ

  90  דה שוות ערךעבו שלישי
      

 )מוזיקה(מרט מאירוביץ    .3
 של קלימוזי-סוציוניתוח 

 תהליך יצירתי בקבוצה
  

   88 בציון עבודה שוות  שלישי דר' א. גלבוע 2018
 

 )מוזיקה( אילוןרם אבי .4
ממוחשבת ם להלחנה ות לימודיינתכ

 חקר מרובה מקריםבבתי ספר: 

 2018מבר העבודה אושרה נוב שלישי   דר' א. גלבוע 2018
 

 )חינוך( קלמיכל פרנ .5
 בימי יםהשיר חירתבב השיקולים

תחנות הרדיו ב, ל"צה לחללי הזיכרון
  ציבוריים יםרועאיהממלכתיות וב

 

 הצעת מחקר אושרה שישלי  2020
(2/16)  

את עבודת הדוקטור  הגישה
 2019בדצמבר לשיפוט 

 2020העבודה אושרה באפריל  
   

 )מוזיקה( לוי אורית .6

המורה החדש למוזיקה בבית 
 יםוהצלחות בשנ הספר היסודי: קשיים

 הראשונות

 12/18  הצעת מחקר אושרה שני   2020
 

 )מוזיקה( האיאד חמז .7
"בית ספר תרומתו של פרויקט 

ים קשיים לגלמידים הממנגן" לת
תי ם בבדיירגשיים, חברתיים ולימו

 רביעהפר יסודיים במגזר ס
 

 ורץפרופ' ד. שו 2021
 

   (9/17)    92ן  עבודה שוות בציו שלישי 
 4/18הצעת מחקר אושרה  

 

 )מוזיקה(שושן שמואלוף   .8
עבודה יצירתית בקבוצות בכיתת 

  בבתי ספר יסודיים המוזיקה
 

   95ה שוות ודבע שלישי פרופ' ד. שוורץ 2021
 (7/18)  הצעת מחקר אושרה

 טזוכת פרס הרקטור תשע"
 סך זוכת מלגת זלמן ארן תש"פ

 "חש 250,000 
 )מוזיקה( ןשרון לגו .9

במגמות להאזנה מודרכת דרכי הוראה 
 בישראל המוזיקה

 

 הצעת מחקר הגישה. התקבלה שלישי  2022
7/19 

 9/19ההצעה אושרה  
 

 (חינוך) ורבן דד דו .10
בלתי מילולית מילולית והההתנהגותם 

בישראל ת הביניים ושל מורים בחטיב
 יתהלים הכעל אק הוהשפעת

 

 רקחמ תעהצ הגיש. התקבל ישילש  2022
 2020בינואר  
 

 קה()מוזי וייסמיכל  .11
ילדים בבית  מקהלות הקמה ועיצוב של

השלבים חקר הדרך ו, הספר היסודי
 לחהלהצ

 עתהצהגישה את לה. קבהת שני  2022
 2020בפברואר  מחקר ה

 (חינוךאושרית מהצרי ) .12
גשית על ר-החברתית ההשפעה

 מתבגרים המשתתפים בתיאטרון
 פלייבק

התקבלה. עבודה שוות ערך  שני  2021
 לתזה
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   :מלגות ופרסים .8

 בר אילן(  רסיטתאוניב, וקטורנטים מצטיינים )מחזור תשס"דמלגת הנשיא לד -ס"ד שת 

 $( 400לן י)אוניברסיטת בר א, סיםות ופרעדת מלגו -"ג סשת מלגת הערכה לשנה"ל - גס"תש

 מרצה מצטיינת  -תשע"א 

, , תשע"זתשע"ו ,לשנת תשע"ה במסלול המקביל ראה לחברי סגלהצטיינות בהו קענבמ יהזכ

 תשע"ט

 
 :כנסים מדעייםארגון  .9

  חולמללמוסיקה ו וריםמל חיון ושים עיו -תית ותרב רב בחברה יו"ר הכנס: לַלֵמד - 2013

 ןת מכובחסו ם-ולמחול גבעת רם ייה למוסיקה מן ליד האקדון ע"ש רוביבקונסרבטורי          

 ר / פורום דוסטרובסקייל-ואן         

 
 :ם(ורייציב ידיםי אחר )תפקסיון מקצועינ .10
 

 ותלמיד בעולם משתנהמורה  –: יצירתיות בהוראה )בר דעת(פודקאסט הקלטת  - 2020         
 

 הנפש והמוח השפעת קסם המוסיקה על  :)בר דעת(פודקאסט הקלטת  – 2020         
 

 ת"א בקונסרבטוריון שטריקר   TARF 2-ה יאומלנביהחליליות פסטיבל הבטת ופש – 2019         
 

     יעם התאגיד כאן וטדטמ EBUורו ויזיון באדינבצעירים לאירורות נגנים שופטת בתח – 2018          
 פקותה                                                                                                                                                  

 ביה"ס לחינוך ה בועדת הוראה שלחבר – 2018          
 

 15מס'  ראלימי אני שיר יש   נסכהיגוי של חברה בועדת הה – 2018
 

 רחקלמנשיא מטעם סגן ה חברה בועדת ההיגוי בתחום ההוראה המתקדמת – 2017          
 

 ורטמשרד התרבות והספ ,מנויותניים לאתיכו חברה במדור לבתי"ס על - 2014-2015
 

 עזר שטרןבחסות ח"כ אליבכנסת ישראל  'מר העברישדולת הז'פעילה בתפה וש - 2014
 

 ם-י 2החינוך דבורה הנביאה  מוד משרדליי פרס ינוך אגףד החמשר ,לימוד מעריכה ספרי - 2014
 

 יההמכב פרכ – ךל ביה"ס לחינותיחת שנה"ל שההיגוי של פ דתועוב חברה 10/2013
 

      ת וושינגטוןמכללת גבעהבקשה של לבדיקת  "גלמעם הועדה מקצועית מטוחברה ב  2013-2019

    בקבוצות גינה בנ וגיח-ד( חB.Mus.Ed)גר בהוראה" כנית לקראת תואר "בות וחלפת           
 13.5.14המל"ג  אושר ע"י ,י"ב(-גילאי )א'-בול רבמסל           

 
 אילן-בראונ' , של המח' למוסיקה אתיקהעדת הוורה בבח -- 2012

 
 גב' יוכבד ם ה-ה בי"ש ראש האקדמידוסטרובסקי עשל פורום  עדת ההיגויורה בוחב --2012
  קה ולמחולסימול וךנקופרניק לחי-דוסטרובסקי         

 

 רישזה -הנוער השיר קורא:ול "ק -וך נחיה משרד שי שלהמדען הרא מחקר בחסות  2011-2013
 ס "היבבת מורשת הזמר העברי - עתידנו"                   
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 , באך, דבוז'אק לתכנית:ה: ת חיפת סימפוניזמורם, תלמנויי קונצרט" ראת"לקמנחה   2004
 ברטוק          
 החיפ -של מנהל החת"ר בהפקת טקס השואה והגבורה העירוניפות השתת  2002

 ת חיפה ים של תזמורת סימפוניהקונצרטית נכהשתתפות מקהלת "רעות" בת  1996-1998
 רמן". ם", "כבוה-"לה ל וגרטל",ל הקסם", "הנזבאופרות: "חלי                   

 
 ך מחוז חיפהנוחיה רדשמ – המוסיקהמחשב בהוראת מנחה ליישומי   1997

 
  -ךונמשרד החיס מנהלים בון בקורוימי עי ותביטרנטיישות הוראה אלהנחיית מורים בג  1996
 מחוז חיפה          
 

  ישראלים כותביםחינים ישי יער בסדנת מלשיר בוקר" מאת אב" לש יתבכורה עולמביצוע   1994
 מוסיקה(ה קולט ל"א )הוקלל תמוזיאון ישראלמקהלות ילדים,           

 
 :תחומי התמחות מדעיים .11

 תלמיד-מורה זם, ניהול כתה, יחסיוקטיביקונסטר ,ותביטרנטיטות הוראה אליש

 חינוך )מוסיקה לפסנתר(,ה ולידר( וכליים פרוא)ם ווקאליי , ז'אנרים19-המוסיקה של המאה ה

 עברי מוסיקלי, זמר 

 

 :ה(פוט עבודות והורא)שי מידע נוסף .21

 קטור:ודת ועבודשיפוט  .1
 ת ה העבריניברסיטול  / האורימונה פא א(

 . הירשברג פרופ' י יתיחבהנ 1850-1880ם ה בין השניאופרה סמיסריה באיטלי
 

 זר / האוניברסיטה העברית פיה משיפוט עבודת דוקטור: סוב( 

 רה סריהאופב  La solita forma – קובלת'המה ה'צורנות של שתמרות ודרכי השתהה תדמי
 ירשברגיית פרופ' י. ההנחב  19-המאה ה צית הראשונה שלהלך המחמבית האיטלק

 , מיכל פרנקלאמיר בהדרכת דר' שי כהןרי או : זהת תודועבו לתואר שני מחקרהצעות שיפוט  .2
 לרה משעצר, מיכל חיימוב בהנחיית פרופ' נייית פרופ' אלי הולבהנח

 צ'רבריה ת פרופ' מרינמעין אמיר  בהדרכי: שיר שללתוא                                               

 Google scholar בו  Researchgateפעילה ב  .3

 

 מדדים פדגוגיים שוניםלבין בין הוראת מוזיקה ונגינה בחנים מתאמים נ"ת בו ח מתודשופטת  .4
 9/19 מדעיםראלית להיש תהאקדמיה הלאומי |  חקר יישומי בחינוךמלמה היזמטעם 

 
 "ס לחינוך:הי' למוסיקה ובבמחב איםם הבסירוהקדת את מלמ .5

 3, 2דות המוסיקה המערבית תול
 20-ה"ב עד המאה הממי רהוסקימבוא 

 רטיטורהות בפהתמצא
 ירתיתה יצחשיב 
 הוראה זוטא מד"ח 
 וסיקהזוטא במ ראההו 
 משמעת תעיוכתה ופתרון ב טוניו 
 ורת ההוראהת 
 הוראה ילאימוננה דס 

http://education.academy.ac.il/Hebrew/HomePage.aspx
http://www.academy.ac.il/
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 מתודיקה של הוראת המוסיקה
 תיכונייםבבתי"ס  ראת תולדותת בהוסוגיו

 : סמינריונים לתארים מתקדמים
 יםעושוואת ביצה , אופרה רומנטית , ין כמשוררהמלח -הליד הרומנטי 
 

 רשימת פרסומים
 

 Refereed Publications  :םטישפיים א. פרסומ
      

 :יםספר

תת  . של זהות : מסעמוסיקה, יהדות, ישראליות ואנחנו(. 2020ד., )ץ, שוור, ע., איזקסון .1
 ]בדפוס[ מל.צאת כרוהירושלים, , בי שגיאבעריכת א, מסה וביקורת ,תת ותרבונוסדרה לפרשה

 

בעריכת  תת ותרבונוה לפרשסדרה. ו הרומנטיבקונצ'רטצלילו של השיר (. 2019סון, ע. )איזק .2
 לדף הספר בהוצאה קישור   7-886-540-596-978 במסת" מל.כרצאת והירושלים, , בי שגיאא
 
 

 ד למילמורה ולת – "בחטסוד וילכיתות ה א"י שירי 15 זר שירים(. 2018) .ע., וייס, מ סון,זקיא .3
 המכון לאינטגרציה.  אילן, האגף למוזיקה ררמת גן, אוניברסיטת ב

http://biui-music.org.il/t-images/zer.pdf 
 

, ליסט אןשומלס התייחי לפסנתר בומנטילה בקונצ'רטו הרקנטבה(. 2007., )י, עגוזל-סוןאיזק .4
 . אילן-אוניברסיטת בר, רמת גן, ה"ור לפילוסופיבור לשם קבלת התואר "דוקטחי .וברהמס

 
 in Booksnd Chapters les aArtic                                                   :בספרים מאמרים ופרקים

 
 ביניים עד המאהה מימי הקיזהמותולדות   בתוךהרומנטיקה  – 5ק . פר(2012, ע., )זקסוןאי .5

  155-198, הוצאת מט"חאביב,  הן )עורכת(, רמתיהודית כהעשרים,          

 
 iodicalsn perrticles iA                                                                                  :מרים בכתבי עתאמ

 
מאת רוברט  54פ. אוו לפסנתר נצ'רטקוה וךמת אשוןלה בפרק הרנטבי(. ק2008ן, ע., )זקסואי .6

 1-24, 6, המוסיקולוגי בישראלְנעד, כתב העת מ  שומאן, 
 

7. Isaacson, A., (2010). A Singing Voice in Liszt’s Piano Concerto No. 1 in E flat, 

Journal of the American Liszt Society, 59-60, 150-67  

 

8. Isaacson, A., (2010). Defining the Ideal Teacher: Productive Dialogue in Schools 

in Israel. Educational Practice and Theory, 32, 57-85 
 

9. Isaacson, A., (2012). Norma - a Multi-Faceted Persona. European Review of           

Artistic Studies, 3, 1-39, ISSN 1647-3558 

http://www.eras.utad.pt/revista_estudos_musicais.html 

, תנוביקורת ופרש, בריהע זמרה" וה"פתאטית" בתחיילו של ניגון: ה"גלגו(. 2012ע., )קסון, איז .10
44 ,361-392 

 

https://carmelph.co.il/book/the-sound-of-the-song-in-the-romantic-concerto/
https://carmelph.co.il/book/the-sound-of-the-song-in-the-romantic-concerto/
http://biui-music.org.il/t-images/zer.pdf
http://www.eras.utad.pt/revista_estudos_musicais.html
http://www.eras.utad.pt/revista_estudos_musicais.html
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 י, תשר145, תדרהקנם תימניים? ומה'תימניים' של וילנסקי, הא ריםהשי(. 2012)ע., איזקסון,  .11
 96-120ע"ג, תש

 
 .  ס"יהמר העברי בבתרשת הזמו תידנו".ע זה שיר-שירה הנוערקורא: "קול (. 2014)איזקסון, ע.,  .12

יטת נוך אוניברסהפקולטה לחי ,432-477 :11-12ך,ינובח חקרתב עת לעיון ולמכ וךעיונים בחינ

 . חיפה

12.    Isaacson, A. (2016). Resolving a Teacher-Student Conflict: An Intrinsic Case 
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   ESERENCT SCIENTIFIC CONFNTED AESEAPERS PRP     :   מדעייםנסים ת בכוהרצא ג.
 

 אההרצנושא ה             ושא הכנס       נ וםמק                     שנה
 

 יהול כתה אתגרים ופתרונותנ מעת בחינוךמש יהכנס החמיש מית גורדון  ללה האקדהמכ  2008
 

2008   
 

 "5מס. יר ישראלי י?  שי אנמ" אוניברסיטת בר אילן  
 

עבר והווה שני: "ב  יו"ר מוש
 ברי"בזמר הע

 
אקדמית המכללה ה    2009

 ןאשקלו
תחייה ה -ון ניגגלגולו של  "6. י מסי אני שיר ישראל"מ

 מר העבריפתטית בזוה
 

 
2011 

 
 בר אילןיטת סאוניבר

 
 "8מי אני שיר ישראלי מס. "

 
תימניים' של השירים ה'

האם  –וילנסקי 
 ים?ימנית

 
של מחקר וחדשנות מאה שנים  ת"אמה, דן פנור מלון 2012

ובחינוך  ת מורים, בהכשרחינוךב
 יקלימוז

 –בתיה שטראוס  .1
 ומחנכת קאיתמוסי
 (סטר)פו

 10 ורה לתלמיד:מבין  .2
 הדיברות להידברות

וראת ת בהונוגישות ש .3
דות המוסיקה תול

 לתיכוניים
 

ס י" כנשראלי"מי אני? שיר  סיטת בר אילןאוניבר 2013
 העשור

ה שיר ול קורא:"ק
 רזה שי-נוערה

 הזמר מורשתעתידנו"...
 פרבבתי הסהעברי 

 
2013 

 
יה למוסיקה ע"ש אקדמה

 ושליםן יררובי
 רואן ליון / מכ 

 תרבותיתרב  ללמד בחברה
 חולולמ יקהכנס למורים למוס 

 הכנס מפיקה ומנחה יו"ר

הפתיחה יו"ר מושב  "11 מס. י"מי אני? שיר ישראל בר אילןאוניברסיטת  2014
 –כי טוב"  לי שירי"

 נשים בזמר העברי
 

 ואן לירמכון  2015
 ירושלים 

דוסטרובסקי לחינוך רום פו
 ?ה הטובמורמיהו ה –קה מוסיו

 דברותלהי הדיברות 10

 

ה אור כמ - אור וירושלים 12? שיר ישראלי" מס.  "מי אני אילןבר אוניברסיטת  2015
 בשיר אחד

 
 ים של זהבושלירו אור חמיםכנס לו ת"אלוחם ית הב 2016

ל יו שבדידות קיומית בשיר זיקהמי ספרות ומובין תחוכנס  לןבר איאוניברסיטת  2016
 אןרוברט שומ

, ברהמבטים על עולם הילד: ח לןר איוניברסיטת בא 2017
 רהבות ויציתר

חומי השנתי ת-יום העיון הרב
 חקר תרבות הילדהשני ל

 לישרא ת עםוהמחלקה לספר

ו גבההאם ישן...  "זהו שיר
ן?" תרבות עשבי הזמ
י ית בשירהעכשוהצריחה 

 ילדים
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 מנהיג -השל מורתו דמו ההוראה ידוםהמרכז לק טת בר אילןברסיאוני 2017

 נחום היימן "ממשיך לשיר" 14 ראלי מס'ר יששי מי אני וניברסיטת בר אילןא 2017
 

ן לאומי בחינוך יכנס ב 2017
רבות כל התהי ילמוזיק
 ת"א

 נית ותכניתרמופילהתזמורת הה
 מפתח

ים קונצרט שילוב: יו"ר מושב
 בת"ל

 רי יסודיים למו יום עיון ם-מוסיקה ייה להאקדמ 2017
 יסיקלהחינוך המו ליקוח עהפ

האזנה פעילה: מראות 
 סיקליותת מוסטווג'
 

הרצאה בפני משלחת  נוךביה"ס לחי אוניברסיטת בר אילן 2017
בעולם ינות ממד םחוקרי
 וץמשרד הח מטעם

 
ריכת הרכב ומד 3יו"ר מושב  15מס'  ישראלי י שירמי אנ יטת בר אילןאוניברס 2018

 נגנים
איך  –עומר אדם הרצאה:  16מס'  ישראלי י שיראנ מי ילןר איטת בוניברסא 2019

 ה?"ת זהוא עושה א
 

 ב מוסיקליכרהנחיית ה
 שלישי שביו"ר מו

 
 

 ולוקויום מח'קבו הרצאות בסמינרים
 

 רצאההה נושא מקום שנה
 הרומנטי רטוונצ'הקנטבילה בק סמינר מחלקתי   ת בר אילןרסיטאוניב   2003

 
 וניתת סימפזמורת 2004

 פהחי
 דבוז'אק,באך,  :ת קונצרט"א"לקר ייםלמנו אההרצ

 ברטוק
 
 

2007   
 
 

כללה האקדמית המ
 גורדון;

 ת בר אילן אוניברסיט

 סמינריון סגל;
ון פורום הכשרת ם עייו
 נוך לחירים בי"ס מו
 

 תרניםהפסנמשורר  –שופן 

 נסקימכללת לוי   2008
 

צית ץ ארת קיהשתלמו
 קה למורים למוסי

 

 להפעי האזנה

וג קולוקוויום הח לןייטת בר אניברסאו 2011
 –ת מורים להכשר
 ךלחינו סביה"

 

 ניווט כתה ובעיות משמעת

של המח'  ויוםקולוקו אוניברסיטת בר אילן 2011
 למוסיקה

 

 ית של נורמה מאת בלינונוהפנים הש

רי יום עיון למו אוניברסיטת בר אילן 2012
פיקוח  –יים יכונת

 וךד החינמשר ארצי

  ר תולדותשיעו וחפיתם לרכיד

רפואה הפקולטה ל 2015
 אילן א. בר –ת צפ

ג: -ון שנים בסמינרי
-סיטואציה פסיכו

 יניתקל

 בין רופא לחולה

 מקור חיים  שיבתי 2015
 ציוןגוש ע

 ? השפעה?קסם סוד? –מוסיקה  וסיקהר מסמינ

 המוזיקלי ךרי בחינור העבזמל הו שקוממהשתלמות ארצית ינסקי / מכללת לו 2015



 2020מאי   רהאיזקסון עטד"ר 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 קהלמוסי וריםלמ נוךהחי משרד
משרד  נורדיה / 2015

 נוךהחי
ארצי למרכזי  ם עיוןוי

 מגמות מוסיקה
 הוראה לקראת שילוב במגמות פרחי

הפקולטה לרפואה  2016
 ילןר אא. ב –פת צ

 סטודנטים שנה ד'
 "ס לרפואהביה

 טופלל למננות בין מטפסיטואציות מכו

 
2016 

 
 ןבר איליטת אוניברס

 
ח' המום קויולוק

 וזיקהלמ

 
ם של ים איטייאלוגים: בשני פרקיד

 'רטוקונצ
 
 

2017 

 
 

 אוניברסיטת בר אילן

 
 

 ראפיהלת סלולהמ
 במוזיקה

 
 

 'לעשות את'וסיקה: ל המפסיכולוגיה ש
  רתיתופיתוח חשיבה יצי'בר על לד'ולא 

 
 וקפה טקסטעל  בר אילן אוניברסיטת 2017

 פגש מטעם הרקטורמ 
מוס מאת ע חושךואהבה  על סיפור מתוך

 וזע
 'מחהם קולוקויו  ילןבר אאוניברסיטת  2018

 קהיזלמו
מיצב על ציור, אינטימיות והקשבה: 

 ומאנוראסף עם  וזיקלי בהתהוותמ -ציורי
מפגש "על טקסט  טת בר אילןרסיאוניב 2019

וקפה" לרגל יום 
 'טהבינ''ל תשע'האישה 

 ףחדר משלך", וירג'יניה וול"

    

 


