
  כנס ישראל השני להורות בגיל הרך

  מבט בין תחומי: תיאוריה, מחקר, טיפול ומעשה -גוונים של הורות 

  העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרךלזכרה של ד"ר תמר ארז ז"ל, יו"ר 

  2019בספטמבר  10אוניברסיטת חיפה, 

 מארגנתמדעית וההועדה ה

  הפסיכולוגים בישראלנציגת הסתדרות  –ד"ר דליה אלוני 

  יו"ר העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך )ע"ר( -ד"ר תמר ארז ז"ל 

  החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' אמריטה יהודית הראל

 החוג לעבודה סוציאלית והחוג לסיעוד, המכללה האקדמית צפת –ד"ר יעלה טומסיס 

, וראש התוכנית ללימודי פסיכותרפיה תחומי-הבין ראש המרכז הקליני -יו"ר פרופ' רבקה יהב 

  אוניברסיטת חיפה

  רופא ילדים, נשיא עמותת "גושן" -ד"ר מנואל כץ

הישראלית אילן וחברת הנהלה בעמותה -ראשת תוכנית הריס, אוניברסיטת בר -פרופ' עפרה קורת 

  גיל הרךמען הילד בל

  שפ"ח ק. אתא המכללה האקדמית עמק יזרעאל, –דדון -ד"ר אליס שחר

  

  התכנסות וכיבוד קל     9:00-8:30

העמותה הישראלית נציגת ד"ר לאה אופיר,  - דברים לזכרה של ד"ר תמר ארז ז"ל     9:15-9:00

ונציג  הסתדרות הפסיכולוגים בישראלד"ר דליה אלוני, ; למען הילד בגיל הרך

   המשפחה

  דברי ברכה     9:30-9:15

 התוכנית ללימודיתחומי וראש -פרופ' רבקה יהב, ראש המרכז הקליני הבין

   חיפה  פסיכותרפיה, אוניברסיטת

   פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

  גב' סימה חדד, סגנית יו״ר המועצה לגיל הרך

המוחית והחברתית של התינוק לבין מה הקשר? על התלות שבין ההתפתחות   10:10-9:30

ד"ר טלי פרנקל, ; הסביבה ההורית המוקדמת במהלך שנת החיים הראשונה

פסיכולוגית קלינית, ראש יחידת המחקר במכון לגיל ינקות ע"ש זיאמה ארקין, 

 הבינתחומי, הרצליה המרכז

פסיכולוגית   כהן, רפרופ' אסת; תהליכי התפתחות ושינוי בהורות ובטיפול בהורות     10:50-10:10

  קלינית, המרכז הבינתחומי, הרצליה

  הפסקה 11:05-10:50

; פרופ' חשיבות היכולת הרפלקטיבית בהתפתחות ילדים בגיל הרך 11:35-11:05

  פוריה, פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת בן גוריון-נעמה עצבה



; ד"ר מריאנה ראשונייםעבודה עם מצבים מנטליים  -להתחיל מבראשית  12:05-11:35

גייטיני, פסיכולוגית קלינית, תוכנית ללימודי פסיכותרפיה בגישה 

  פסיכואנליטית, אוניברסיטת חיפה

גירושין,   דינמיות של העדר ומשבר בגווני הורות בגיל הרך: בהקשר של 12:35-12:05

; ד"ר דרור אורן, פסיכולוג אלמנות, הורות יחידנית ומבנים נוספים

 חינוכיו קליני

  הפסקת צהריים והצגת פוסטרים ברחבת אודיטוריום הכט     13:30-12:35

  מושבים מקבילים     15:15-13:30

דדון, -; יו"ר: ד"ר אליס שחרסוגיות בהורות בגיל הרך: 1מושב 

  אוניברסיטת חיפה

; יו"ר ד"ר דליה אלוני, הסתדרות דיאלוג במסגרת חינוכית: 2מושב 

  בישראלהפסיכולוגים 

ענבל אביב, העמותה הישראלית   , יו"רצעדים בדרך למדיניות: 3מושב 

  למען הילד בגיל הרך

; יו"ר ד"ר יעלה טומסיס, החוג לעבודה עולמם הרגשי של הורים: 4מושב 

  סוציאלית והחוג לסיעוד, המכללה האקדמית צפת

  ; יו"ר ד"ר חנה קמינרילד-מבט אחר על קשר הורה: 5מושב 

מבט בין תחומי על תפקיד המבוגר  –לבד על המרבד? : 6מושב 

; יו"ר: שרון קורונה גאון, המרכז הקליני באינטראקציה עם ילד בגיל הרך

  יתחומ-הבין

מפגש והיכרות עם כלי משחקי/מעשי  -"מדברים גירושים" : 7מושב 

; ערן הדומי, לסיוע להורים וילדים לאחר תהליכי גירושים במשפחה

  תחומי-הביןהמרכז הקליני 

  הפסקה  15:30-15:15

הורות לפעוטות והשימוש במדיה: הפער בין אמונות  -הרצאת נעילה   16:00-15:30

  אוניברסיטת בן גוריון, ; יהודה בר לבלהתנהגות בפועל

  דברי סיכום  16:15-16:00

 

  בספטמבר 1החל מ  240; באוגוסט₪  31 עד₪  190 עלות:

  אוניברסיטת חיפהתחומי -המרכז הקליני הבין

  icc@univ.haofa.ac.il כתובת דוא"ל: 04-8288622/3טלפון 

  (לינק להרשמה ולתשלום מקוון )יש לציין את שם המושב

http://lecturers.haifa.ac.il/Lists/pay06/new2.aspx  

  אה של הכנס כולל פירוט הרצאות המושביםלינק לתוכנית המל

http://icc.haifa.ac.il/he/conferences/44-second-parent-conf  

  מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

http://lecturers.haifa.ac.il/Lists/pay06/new2.aspx
http://icc.haifa.ac.il/he/conferences/44-second-parent-conf


 נס ישראל השני להורות בגיל הרךכ

  מבט בין תחומי: תיאוריה, מחקר, טיפול ומעשה - גוונים של הורות
  העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרךלזכרה של ד"ר תמר ארז ז"ל, יו"ר 

  
  2019בספטמבר  10אוניברסיטת חיפה, 

 
 (13:30-15:15תוכנית המושבים המקבילים )

 
 חיפה דדון, אוניברסיטת-: סוגיות בהורות בגיל הרך; יו"ר: ד"ר אליס שחר1מושב 
מרחב היצירה המשותפת בהורות, המפגש בין התרבות האתיופית לתרבות  .1

  טובה לצ'א, שירות פסיכולוגי חינוכי לוד ,המערבית
מירי , מכוונת במשפחות חרדיות וחילוניותהורות בראייה רב תרבותית: הורות ושליטה  .2

  האוניברסיטה העברית, גולדשמידט
אוניברסיטת בר  , איילת יוקב,אונטולוגיה של הורותמהרומנטיקה של הילדות לעבר  .3

  אילן
  , ד"ר עדנה כצנלסון, אוניברסיטת תל אביב"יתמות מתוכננת" -אבהות לאחר המוות  .4
, אילנה רזניק, אוניברסיטת על פי העיקרון היונגיאני של איחוד הניגודים-הורות משותפת .5

  אילן-בר
קידום תחומי ההתפתחות בתכניות להורים גישה בונת כוחות )סלוטוגנית( בשילוב עם  .6

 צבי, מכון הור"ים-וגפן בן , ד"ר אביה שהםלילדים בגיל הרך
-קוגניציות הוריות ומנהגי טיפול הוריים בנושא התפתחות מוטורית בינקות: מחקר בין .7

  אוניברסיטת חיפה, עיני-אסנת עטוןד"ר  הולנד, -תרבותי ישראל

 
 יו"ר ד"ר דליה אלוני, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל : דיאלוג במסגרת חינוכית;2מושב 
התנהגות הורית מיטבית על פי מודל ״מחומש ההורות״ ורווחה כללית והורית של  .1

, פרופ' דורית ארם ולינור שגיא, אוניברסיטת אבות ואימהות לילדים בגיל הרך בישראל
  תל אביב

, פרוסק-ד"ר דפנה עידןו יד"ר מיה יערעבודה בשותפות עם הורים,  -"כלים שלובים"  .2
  עמותת גושן ובית החולים המלכותי לילדים במלבורן

תכנית טיפולית מערכתית לקידום יחסי פעוט בסיכון והוריו, בבית  –"מעטפת רכה"  .3
ויעל בן   ורד כרמון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםובמסגרת חינוכית, 

  אליעזר, עמותת פ.ש.
 יפו-, לאה וקסלר, עיריית תל אביבילדים-ביב יפו כמרכזי הוריםטיפות החלב בתל א .4
 מכון אדלר -ליאן סלע ואתי פז ,מודל הדרכה הורית בבתים של הורים עם מוגבלות .5
, תמי טראומה של הורים והורות לא תפקודית בגיל הרך-הזווית האבודה של פוסט .6

   חי-, מכללת תלנמליך -סמיש 
גליה  חשיבות הקשר עם הורים להתפתחות רגשית טובה דיה במסגרות הגיל הרך,  .7

 בקשי, ויצו

 
הישראלית עמותה החברת הנהלה עפרה קורת,  פרופ' : צעדים בדרך למדיניות; יו"ר3מושב 

 נשים אחרי לידה, ויצו.  למען  רכזת פורום  עו"ס,ענבל אביב, ו למען הילד בגיל הרך
 ד"ר תרצה יואלס, אוניברסיטת חיפההקול ההורי בזירה המקצועית,  .1
אנה אסטרטגיית משרד הבריאות בשנות החיים הראשונות,  -שנים ראשונות תחילה  .2

 זכות, משרד הבריאות-לרנר 
עבודה בשותפות ככלי להשפיע על מדיניות כלפי נשים אחרי  -בהתחלה זה כואב"  .3

  ענבל אביב, ויצו  לידה, 
 זולטי, קרן אניאס ובני שטינמץ-איריס לונדוןניהול תחום הגיל הרך ברשות המקומית,  .4
עו"ד רוני רוטלר, מבט משפטי על הורות בראי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות,  .5

  אילן -אוניברסיטת בר
מען להישראלית עמותה ה פרופ' עפרה קורת, ,קידום מדיניות עבור פעוטות והוריהם .6

  הרךגיל הילד ב
 

 
 



: עולמם הרגשי של הורים; יו"ר ד"ר יעלה טומסיס, החוג לעבודה סוציאלית והחוג לסיעוד, 4מושב 
  המכללה האקדמית צפת

אביגיל   ,הקשר בין סימפטומים דיכאוניים של אימהות לבין זמן מסך לאורך הגיל הרך .1
  הקר, אוניברסיטת בן גוריון-גורדון

  , ד"ר אורטל סלובודין, אוניברסיטת בן גוריוןמבט מחודש על אשמה אמהית .2
, רפי ישי, גיוס כוחות יצירה במצבי דחק של ההורות -הורות בלתי אפשרית  .3

   אוניברסיטת חיפה
, ג'ו ישי, מזור, ביה"ח הפסיכיאטרי אבהות בצל חוויות הקרב: הדחקת הכאב והשלכותיה .4

  ושירותי בריאות כללית
עבור הורים לילדים בגיל הרך: רפלקטיביות הורית  התערבות קבוצתית הורית "דואט" .5

  גרינברג, אוניברסיטת בן גוריון-, עטרה מנשהכמנגנון שינוי
ינטראקציה בין הורות לגנטיקת הילד משפיעה על התפתחות שליטה עצמית בילדים: א .6

 טסלר, האוניברסיטה העברית בירושלים-, רוני פנרראיות ממחקר אורך
 

  ילד; יו"ר ד"ר חנה קמינר-: מבט אחר על קשר הורה5מושב 
 

  , ד"ר חנה קמינרעבודה עם הורים מעוכבי מנטליזציה –"כאן ועכשיו"  .1
הורית ודפוסי שנת התינוק כמנבאים את טמפרמנט התינוק בגיל -תפקידם של נקשרות .2

  , אלעד מיכאלביץ, המכללה האקדמית תל חישנה
, אישיותיים להעדפת סגנון אימהי המציב את הילד במרכזודם כל הילד": מנבאים "ק .3

  מירי קסטלר פלג, אוניברסיטת אריאלד"ר 
רגרסיה הרחק מהממוצע: על החמרה והטבה מידיות בטיפול בילדים בגיל הרך  .4

   , חנה ויסברג גולד, המרכז הבינתחומי בהרצליהוהוריהם
מעיין מולמן ליכטר וד"ר , לידה הקשר בין דפוס היקשרות הורית, סוג ביות ודיכאון לאחר .5

  יפו-, המכללה האקדמית תל אביביונתן הנדלזלץ
מה מזין קשר אם תינוק? על הנקה, חוויות האכלה ומנטליזציה הורית גופנית ונקשרות  .6

  , שיר בר אמת גרדמן, האקדמית תל אביב יפוהאם לתינוקה
, ד"ר דוריות-ות ביןעבודה טיפולית עם הורים, מבוססת התקשרות, מנטליזציה והעבר .7

  הילי כוכבי, המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה; המרכז האקדמי פרס
  

המבוגר באינטראקציה עם ילד בגיל   מבט בין תחומי על תפקיד –לבד על המרבד?   :6מושב 
  תחומי-הרך; יו"ר: שרון קורונה גאון, המרכז הקליני הבין

 
משחק ודיבור בגיל הרך, שרון קורונה, , תקשורת תפקיד המבוגר בהתפתחות שפה .1

 תחומי, אוניברסיטת חיפה-המרכז הקליני הבין
המרכז המכון האודיולוגי, ל גואל, י, איחשיבות איתור מוקדם של ליקויי שמיעה בגיל הרך .2

 תחומי, אוניברסיטת חיפה-הקליני הבין
 פוי-פיכמן, עיריית תל אביב-, ענג סגל ורעות ארםמעגלי אימהות לאחר לידה .3
 תחומי-דביאת, המרכז הקליני הבין-, רולה חילותוכניות התערבות בקהילה .4
האגף לגיל , נורית ינקלביץ, תכנית קהילתית לליווי אמהות צעירות -הורות לראשונה  .5

 הרך, ויצו העולמית
, ליאת הובל עבאס, סוגיות ואתגרים בהדרכת הורים בבית -תוכניות התערבות ביתיות  .6

  הכרמלהמרכז לפעוט, טירת 

 
מפגש והיכרות עם כלי משחקי/מעשי לסיוע להורים  -מדברים גירושים" "–: סדנה 7מושב 

 תחומי-וילדים לאחר תהליכי גירושים במשפחה, ערן הדומי,  המרכז הקליני הבין
 


