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 קול קורא

 תחומי-המרכז הקליני הבין -אוניברסיטת חיפה 

 :בשיתוף

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל -הפ"י      ♦     האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך

 וגורמים נוספים שעיסוקם בגיל הרך 

 :על כנס ישראל להורותשמחים להודיע 

 ": לקראת מדיניות לאומיתמההריון לשנת החיים הראשונה -"הולדתו של הורה 
  ,שנת החיים הראשונה של ילדיהםהריון ומעבר להורות: התקופת ההורים ב אצל פיזיולוגיים-פסיכורגשיים ושינויים  היבטים

 הנולד.הורים בעקבות לידת הרך בדרכי התערבות ותמיכה רגשית 

 ט, בניין אשכול, אוניברסיטת חיפההכ אודיטוריוםב 2016למאי  16ביום ב', ח' באייר תשע"ו, 

 :באחת או יותר מהדרכים הבאותלקחת חלק בכנס  זמניםומבילדים בגיל הרך רגשי בהורים ו טיפול שעניינםגורמים וארגונים 

במרכז  12:00, בשעה 2016פברואר  21א', י"ב באדר א' תשע"ו,  : פורום בנושא זה יתכנס ביוםבוועדה המלווה של הכנסהשתתפות  .1
שר הגעתם בדוא"ל: תחומי באוניברסיטת חיפה. גורמים המעוניינים להשתתף בפורום מתבקשים לא-הקליני הבין

nbargil@univ.haifa.ac.il '12:00בשעה  17/2/2016מיום ד'  , לא יאוחר8288622/3-04, או בטל. 

שנת החיים מהלך תקופת ההריון ובבמושב המיועד לסקור דרכי עבודה עם הורים ב ,הצגת דרכי התערבות, דרכי טיפול או פרויקט .2
דקות(. המעוניינים להגיש הצעה רלוונטית מתבקשים לשלוח תקציר בקובץ  15-הראשונה. את הנושא ניתן להציג בהרצאה קצרה )כ

word  ן אליו הוא משתייך ופרטי התקשרות, ההתערבות/הטיפול/הפרויקט, שם המגיש, הארגותיאור את , הכולל מילים 300באורך

 .12:00בשעה  21/2/2016לא יאוחר מיום א' , nbargil@univ.haifa.ac.ilלדוא"ל: 

 או פרויקט שבוצע באוכלוסייה הרלוונטית )תישקל ,טיפול ייחודי או התערבות,או  ,מחקרשל  ויזואלית-תצוגה אודיו או פוסטרהצגת  .3
וכיו"ב(. הפוסטרים והמצגות יוצגו באזור קבלת הקהל בכניסה לכנס. המעוניינים לקחת בחיוב גם תערוכת צילומים, סרטים קצרים 

, לא יאוחר nbargil@univ.haifa.ac.ilלדוא"ל:  אפ,-המבוקשת בפורמט רולחלק בכנס בדרך זו מתבקשים לשלוח את תוכן המצגת 
-אפ למרכז הקליני הבין-גורמים שהצעתם תאושר ע"י הועדה המארגנת יתבקשו להעביר את הרול. 12:00בשעה  21/2/2016מיום א' 

 הכנס. מועדתחומי שבועיים לפני 

גבי הפרסומים הרשמיים של הכנס. המעוניינים בכך מתבקשים לפנות -נושא הכנס עלרלוונטי ללוגו של ארגונים שעיסוקם רסום פ .4

גורמים שבקשתם תאושר יתבקשו   .12:00בשעה  21/2/2016, לא יאוחר מיום א' nbargil@univ.haifa.ac.ilבדוא"ל: עדה המארגנת ולו

 ברזולוציה מיטבית. JPEGבפורמט  וולהעביר₪  500,-לשלם עבור הצגת הלוגו סך של 

הפצת חומר פרסומי למשתתפי הכנס, או חלוקת מוצרי פרסום, או הקמת דוכן למכירת ספרות מקצועית רלוונטית, או מתן חסות  .5
נות ולהציע הצעה מפורטת לוועדה המארגנת, אשר תשקול ההצעה ותעביר לכנס. המעוניינים באחת מהדרכים הנ"ל מתבקשים לפ

 nbargil@univ.haifa.ac.ilלמציע תשובה באשר להחלטתה תוך ציון העלות הנדרשת לצורך יישום ההצעה. נא לשלוח הצעות לדוא"ל: 
 .12:00בשעה  29/2/2016לא יאוחר מיום ב' 

 
 נס.הכ של מדעיתה הוועדה ידי על יישפטו ההצעות כל יישלח אישור קבלה בדוא"ל חוזר.על כל הצעה שתתקבל אצלנו 

 .2016מרץ  10ל' אדר א' תשע"ו, ' ההחלטות הועדה יימסרו לכל המציעים עד יום 
 

 
 ,בברכה

 :הוועדה המארגנת
 אוניברסיטת חיפה, תחומי-ראש המרכז הקליני הבין -פרופ' רבקה יהב 
 יו"ר האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך )ע"ר( -ד"ר תמר ארז 

 , הסתדרות הפסיכולוגים בישראלנציגת הפסיכולוגים החינוכיים, הועד המרכזי -ד"ר דליה אלוני 
 איס"ף לחינוךה, עמיתה בקרן פסיכולוגית ודוקטורנטית, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפ –דדון -גב' אליס שחר
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