
 הדרה חברתית בספרות היפה
מפגש לימוד ייחודי, "על יחסי גומלין שבין הפרט לחברה", סטיגמה, 

 הדרה חברתית, אחריות קהילתית דרך יצירות ספרות.

לשעבר ממונה על השיקום בבריאות מנחה: מר יחיאל שרשבסקי, 

 הנפש, משרד הבריאות.

 

       19:00-21:00| רביעי |  09.04.2014
 

הדרתו "כינורו של רוטשילד" (סיפור קצר) מאת צ'כוב.  19:00-20:30

 של הגיבור מהחברה ושיבתו המאוחרת אליה.

בהשתתפות ענבר אדלר דיון פתוח "השתלבות בקהילה"  20:30-21:00

בן דור, מנהלת תכנית עמיתים וקארין אלפי, משתתפת בתכנית ומנחת 

 סדנאות הסברה.

המפגש מיועד לקהל הרחב, לאנשי מקצוע, למתמודדים, 

 ולמשפחות.

  “   “ בקו התפר        בקו התפר” ”

w w w . i s p r a i s r a e l . o r g . i l   
 לפרטים נוספים: אורן דרעי, רכז יספר“א 02-6249204, להרשמה באתר יספר“א 

ד"ר יצחק הררי, מרצה: 
חוקר ומרצה לספרות, 
 פסיכולוג קליני בכיר,

מתמחה בקו התפר 
שבין ספרות 
 לפסיכולוגיה.

 

המפגשים יערכו 
בספרייה העירונית 

 בקריית אונו, 

5רח׳ המייסדים   

 
הבטיחו מקומכם, 

מספר המקומות 

 מוגבל!

 
 מחיר השתתפות:

בלבד₪   20   
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