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בצמתיקולנואתולהשמיענוכחיםלהיותמשתדליםואנועיסוקנותחום

,השנתיהכנסלהתכנותבנוגעספקהיהלא,הפעם.משמעותייםהחלטה

.כעתבפניכםלהציגוגאותואנחנו

רחבבאופןיקיף,מגווןמקצועיבתוכןעשירשיהיהכנסיצירתעלעמלנו

.משמעותיתשלנוהעשייהכמהעדלכולנוויזכירהשוניםפועלנותחומיאת

והתערבותאיתור,מניעה;עבודתנושלהיריעהברוחביעסוקהשנההכנס

שלנוהעשייהתחומישלהניתןככולרחבהקשתלהציגניסינו.מוקדמת

ריד'גב.בלונדוןטוויסטוקממרפאתרידסוזן'גבאתנארחאנו,השנה

הפסיכותרפיהתוכניתר"כיושימשהביניהם,רביםתפקידיםמילאה

מחקרייםפרויקטיםוניהלההאוטיזםחקרקבוצתאתייסדה,בטוויסטוק

בגילבטיפולהעוסקיםרביםומאמריםספריםוערכהחיברהריד'גב.רבים

וכמובןב"בארה,אירופהחלקיבשאר,באנגליהומלמדתמרצההיא,הרך

.בישראל

תהיהשמטרתןדיוןקבוצותהשנהגםנקיים,2018לכנסובהמשךבנוסף

הנדרשאתלתקןשנוכלמנתעלבעבודתנומהותיותסוגיותוקידוםחשיבה

.אלינולפוניםמיטביטיפוללהעניקעלינוהמקשיםחסמיםולהסיר

!בהמוניכםבואו

,2019לשנתההתפתחותיתהחטיבהכנסשלהמארגנתהועדהחברות

קורןדבירמיכל

עמיתענת

יעקובישושי

ויינראילנה

רייזלימור

אייזיקוביץרייכמןאסנת



תוכנית הכנס

21.02.19חמישי  20.02.19רביעי  19.02.19שלישי 

7:30-8:30 ארוחת בוקר 7:30-8:30 ארוחת בוקר

9:00-10:30

-הרצאה

לימור אביגד  

ר  "שפיץ וד

-הדר ברנט

פרידלר

9:00-10:30
סוזן  -הרצאה

ריד

10:30-11:00
הפסקה ופינוי  

חדרים
10:30-10:45 הפסקה 10:00-11:00

התכנסות  

ורישום

11:00-14:00 סדנה 11:00-14:00 סדנה  

11:00-11:30 ברכות

11:30-13:00

ר  "ד-הרצאה 

גל מאירי  

ר מיכל  "וד

פרוי

13:00-13:30

חטיבת  

הפסיכולוגים  

בהסתדרות  

ר"המח

14:00-15:30
ארוחת 

צהריים
14:30-16:00

ארוחת 

צהריים
13:30-15:00

ארוחת 

צהריים

15:45-16:15

שיחה עם גבי  

-פרץ

הפסיכולוג  

הארצי 15:00-18:00 סדנה

16:15-17:45 קבוצות דיון

18:00-19:30
ר  "ד-הרצאה

נעמי אפל

18:00-18:30 הפסקה

18:30-19:30 מפגש חטיבה

19:30-21:00 ארוחת ערב 19:30-21:00
ארוחת ערב  

והתארגנות

21:00 ערב חוויתי 21:00

מפגש  

מדריכים  

ומפגש  

מתמחים



תוכנית הסדנאות

שלישי רביעי חמישי

הקבוצה כמטפל בהפרעות יחסים ותקשורת במשפחה-אלה סטולפר

טיפוח קשרים חברתיים דרך פעילות גופנית בקבוצה-נירה שטרן

רגשיויסותלקשייכלביםאילוףדרךרגשיטיפול-סיקולרתמיםועופרגל

והתנהגותי

וביטוייםהמוקדמיםההגנהמנגנוני-המשניהעור-הולצמןליבנהעדי

ובקליניקהבהתפתחות

ספרות ילדים ככלי מנגיש  -לימור רייז

במצבי  , מידע ומפחית סטיגמות חברתיות

מחלה והפרעות התפתחותיות

Susan Reid -Psychoanalytic work 

with the child and the family: where 

is the transference                        ?

למומחים בלבד

-פסיכואנליזה של ילדים-הדר קמפינסקי

?יש דבר כזה

הערכה דיאדית רב -יהודית הראל

מימדית

עבודה טיפולית עם  -ינסקי'יעל קוצ

כלים רב תחומיים  –הורים ותינוקות 

לקידום ועידוד התפתחות  

-משחק זה ענין רציני -אלה לבון

משחק ומשחקיות  -משחקיות כדרך חיים 

במרחבי החינוך והטיפול

?סימן למחלה או דווקא לבריאות: חרדה בגיל הרך-נעמה קלוזנר לוין

תוכנית ״כיווץ התפוזים״ לטיפול בחרדות ופחדים אצל ילדים  -אינגריד כרמי
למומחים בלבד

?  מה בין בעיות נורמטיביות בגיל הרך לפסיכופתולוגיה-נעמה עצבה פוריה

ת בהתערבות מוקדמת  /ית ההתפתחותי/חשיבות העבודה של הפסיכולוג
כאשר האיזונים משתבשים

ילדיםאצלורגשות ADHD-סגלביסרשני

Susan Reid -The impact of early 

intervention on the child, the family 

and future generations                              

בלבדלמומחים

-רהב הס ( דפי)קרן גולדברג ודפנה 

תכנית חוסן בגיל הרך

-החביון שאינו חבוי-עירית קושלביץ

הרחבת טווח הגיל בטיפול הדיאדי

דכאון  -להתחבר לחיים -אורה ברקן

לאחר לידה והשפעתו המשולשת על 

ת ועל הקשר  /על התינוק, ההורה

המתהווה ביניהם



–" בלבול השפות"
ממשקים בין פסיכיאטריה ופסיכולוגיה התפתחותית 

לגילהפסיכיאטריתהיחידהשלהמערךאתתציגההרצאה

נתייחס.סורוקהוהאוניברסיטאיהרפואיבמרכזהרך

ביןהשילובשבהןהרךבגילהנפשבבריאותלסוגיות

,התפתחותיתלפסיכולוגיהפסיכיאטריתהסתכלות

והתערבויותהתבוננותשלרחבהפרספקטיבהמאפשרת

עםבשילובביחידההנעשיםפרויקטיםנציג.טיפוליות

שפותביןחיבורליצורבמטרה,ואקדמייםטיפולייםגופים

.והוריהםהרךבגיללילדיםשירותבמתןשונותמקצועיות

מתוךעשיהשלתחומיםבשלושהנתמקדבהרצאה

ייעוציםשלבשירות,האחד.ביחידההענפההפעילות

(Liaison)במחלקותהמאושפזיםולילדיםהמטפללצוות

המתמודדיםהוריםעםעבודה,השני.החוליםביתבתוך

משרדעםבשיתוףפרויקטהשלישי.נפשיותמחלותעם

האוכלוסייהבקרבASDלחשדעםילדיםלאיתורהבריאות

קלינייםמחקריםמתוךנתוניםיוצגובנוסף.הבדואית

.גוריוןבןמאוניברסיטתחוקריםעםבשיתוףהנעשים

היחידהמנהל,ונוערילדיםפסיכיאטר-מאיריגלר"ד

והאוניברסיטאיהרפואיהמרכז,הרךלגילהפסיכיאטרית

לאוטיזםהלאומיהידעמרכזשלרפואימנהל.סורוקה

גוריוןבןאוניברסיטת

היחידה,התפתחותיתפסיכולוגית-פרוימיכל'ר"ד

והאוניברסיטאיהרפואיהמרכז,הרךלגילהפסיכיאטרית

תלהאקדמית,ההתפתחותיתבמגמהמרצה.סורוקה

.ג"ואביפו-אביב

הרצאה



Technique - The Cornerstone Of Psychoanalytic Work: 
Building A Mind

Technique - The Cornerstone Of Psychoanalytic 
Work: Building A Mind
The more experience I gain, the more I am 
convinced that technique is the cornerstone of 
our work. Even experienced psychotherapists do 
not always pitch their interventions at the right 
developmental level. 
This is the ART of Psychoanalysis.
I will illustrate with clinical vignettes the 
difference between INTERPRETATION and 
DEMONSTRATION.

Sue Reid - is a consultant child, adolescent and 
adult psychotherapist. She trained at the 
Tavistock Clinic, where she has held many posts, 
including Chair of the Psychotherapy Program 
and an organising tutor for the child 
psychotherapy training, she was Chair of the 
Autism Team and department lead for clinical 
excellence. She founded the Autism Research; 
the Groups’; and under 5s Workshops. She has 
written widely and taught in the USA, Australia, 
Europe and of course Israel! 

הרצאה



ילד מתוך תפיסת מניעתית  -התערבויות לחיזוק קשר הורה

"גפן, ילדים-מרכז הורים"קהילתית במסגרת 

מחזיקהסביבהליצורלמטרהלעצמושםביפו"גפן,ילדים-הוריםמרכז"
.ילד–הורהקשרחיזוקלצורךומותאמת

אוכלוסיית,הרךבגיללילדיםבמשפחותטיפוליתבעבודהמתמקדהמרכז

."בסיכוןילדים"כמוגדריםהקהילהמילדיורביםתרבותיתרבהינההמרכז

שלוגישתודולטו.פשל"הירוקהבית"הואהמרכזלהקמתהתיאורטיהבסיס
.וויניקוט.ד

נתוניםעלבהתבססבמרכזהטיפוליתהעבודהאתנמחישבהרצאתנו

הקשרבשיפורהמרכזשלהאפקטיביותהערכתמתהליךכחלקשאספנו

חומרשלהערכהבצענווכמותיתאיכותניתמשולבתבמתודה.ילד-הורה

במסגרתמגוונתהתערבותשעברו,משפחותשלתיקיםעשריםמתוךטיפולי
.שניםלארבעשנהביןשלזמן

,במרכזשניתןכפי,ומגווןאינטגרטיביטיפולימודלכיצדלהדגיםבכוונתנו

המותאםייחודימענהונותן,וילדוההורהצרכישלכוללתראייהמתוךהנבנה

לכללסייעניתןכיהממחישבאופןילד-הורהבקשרלשיפורמביא,תדירבאופן

"דיוטוב"הורהלהיותבוהגלומההטבעיתהיכולתאתביטוילידילהביאהורה
.בוהטמוןההתפתחותיהפוטנציאלאתלמצותלילדולסייעואף

ת"פהנפשלבריאותהמרכז,מומחיתקליניתפסיכולוגית,שפיץאביגדלימור

אנשיומדריכהובמבוגריםבילדיםמטפלתבהא"בתפרטיתקליניקהובעלת

לקידוםהעמותהשלהרךלגיל"ילדים-הורים"מרכזומנהלתמייסדת.מקצוע

-2003)א"תאוניברסיטתשלהיעוץשירותימטעםכןולפניביפוהחינוך

נתיבים",(יפו)הרווחהמשרדשלהתוכניתאתומנהלתמקימה,וכן.(2018
בוגרת,הרךבגילטראומהעםבעבודהמתמחה."הרךלגיל–להורות

אוניברסיטתעםבשיתוף"חרוב"מכוןמטעםומדריכהלפסיכותרפיההתוכנית
(CPP).פרנסיסקוסן
זוגיתמטפלת,(MSW)סוציאליתעובדת-פרידלר-ברנטהדרר"ד

במעגללנשיםרגשיטיפול-חווהמרפאת"במטפלת.מוסמכתומשפחתית

בקליניקהוכןהשומרתלחוליםבביתהפסיכיאטריתבמרפאה"הפריון

התקשרותמבוססתהטיפוליתעבודתה.אביבבתל"טלר"דמרכז"ב

במהלךליווי:השוניםהתהוותהבשלביהמשפחהאתומקיפהומנטליזציה

,בעבר.דיאדיוטיפולבהורותטיפול,זוגיטיפול,להורותומעברלידה,הריון

העמותהשלביפוהרךלגיל"גפןילדיםהוריםמרכז"מנהלתכסגניתכיהנה
.החינוךלקידום

הרצאה



כשמיינדפולנס ופסיכולוגיה חיובית נפגשים: לדוג ענן

שישכךעלמצביעיםהאחרונותבשניםהמחקרים

ההפרעותלכלמשותפיםקוגניטיבייםתהליכים

,רומינציה:בהם,הבגרותועדמהילדותהמתפתחות

.שלילייםוזיכרונותשלילייםדימויים,סלקטיביקשב,דאגה

וההתנהגויותהחוויות,הרגשותעלמשפיעיםאלותהליכים

שלההתפתחותמהלךאתלמנועביכולתנוישהאם.שלנו

?שונותנפשיותהפרעות

ליישוםיעיליםכליםותציעזובשאלהתעסוקההרצאה

באופןלשנותהוריםלהדריךלמטפליםהמאפשריםמידי

ילדיהםשלהנפשיתההתפתחותמהלךאתחיובי

המועבריםוהמסריםהמשפחתיתהאוירהשינויבאמצעות

הכלים.מצוקהאו/ובלחץנמצאהואכאשרבעיקר,לילד

החיוביתלפסיכולוגיהמיינדפולנסביןמאינטגרציהנגזרים

"אח"בהוצאתהשנהשיצא,"ענןלדוג"הספרעלונשענים

.המרצהידיעלשחוברוקודמיםספריםועל

בטיפולמוסמכתומדריכהמומחית,ס"עו–אפלנעמיר"ד

מנהלת."שיטות"מכוןמנהלת.(CBT)קוגניטיביהתנהגותי

זוגי,הורילטיפולההכשרהתוכניתשלאקדמית

לרפואהבפקולטהמרצה.השומרבתלומשפחתי

.CBT-במטפליםלהכשרתובתוכניותא"תבאוניברסיטת

במוסדותהנלמדותייחודיותטיפולשיטותפיתחה

הטיפולבתחוםספרים7חיברה.וטיפולייםאקדמיים

עליו,"ענןלדוג"הספרבהם,הוריםוהדרכתבילדים

.ההרצאהנשענת

הרצאה



הקבוצה כמטפל בהפרעות יחסים ותקשורת במשפחה

ביחד,הקבוצהשל,הקבוצהידיעלטיפולשלצורהזוקבוצתיתאנליזה

(Foulkes,1957)."המנחהעם

,הדפוסיםאתשמשחזרתהדינמיקהאתגםכוללתטיפוליתהקבוצה

שלהמיקוםאתומדגימהבמשפחהמרכזייםוקונפליקטיםתפקידים

זהבמרחב.בהבתקשורתוקצרים(2013,פרידמן)יחסיםהפרעות

העברה)אופקיתהעברהלצדדיאדיבטיפולכמואנכיתהעברהנחשפת

)האחאית Mitchell,2003))ומהווהאישיבטיפולמהעיןמוסתרתשלעיתים

קבוצתייםתהליכים.אישיתוביןתוךהדינמיקהבהבנתמשמעותימקור

עםיחסיוועלעצמועלהאדםשללהתבוננותיחודיתהזדמנותפותחים

"המראותהיכל"בתוך"שבחוץחיים"לקרוביםשהכיבתנאיםסביבתו

אימוןתוךותיקוןלריפויעוצמהרבתרפויטיכוחטמוןבקבוצה.הקבוצתי

ego")"בפעולהאגו training in action)(Foulkes,1957)

תוךקבוצתיתאנליזהעקרונותשללמידהלמשתתפיםתאפשרהסדנה

לצורךקבוצותבהנחייתומיומנויותעקרונותשלוהמשגהחוויתיתהתנסות

.וילדיםהוריםקבוצותעםבשטחעבודתםשיפור

בתוכניתבכירסגלוחברתמדריכה,סוציאליתעובדת-סטולפראלה

לחברהאקדמיתובמכללהאביבתלבאוניברסיטתקבוצותלהנחיית

המרכזיהספרבביתקבוצותלהנחייתתוכניתמנהלת,בנתניהואומנויות

מכוןוחברתבוגרת,ציבוריתהסניגוריהמטעםמומחית,ס"עולהכשרת

.פרטיתקליניקהבעלת,קבוצתיתלאנליזה

סדנה  

ארוכה



טיפוח קשרים חברתיים דרך פעילות גופנית בקבוצה

(.1955, ה'פיאז" )ילד לומד ברגליו ובידיו תוך כדי התנועה"

המונעים קשיי  , אחד הכלים היעילים בהתערבות מוקדמת

המגבירה  , היא פעילות ספורטיבית בקבוצה, התפתחות

.  ביטחון עצמי ומלמדת מיומנויות חברתיות

בדילוג או  , לדוגמא בקפיצה, קשיים מוטוריים בגיל צעיר

עלולים לפתח דימוי גוף וביטחון עצמי  , במיומנויות כדור

,  שכטמן. )נמוכים ולפגוע בעקיפין בקשרים חברתיים של הילד

2010  .)

שפעילות גופנית בקבוצה קטנה מהווה סביבת הסיבה 

שניתן להתאימה להשגת  , היאהתפתחות טובה לילדים

,  והשלכותיה הן ברמה רגשית, יעדים פדגוגיים או קליניים

.התנהגותית וחברתית, מוטורית, קוגניטיבית

  ADHD ,ADD ,ASD ,DCDהפעילות מתאימה לילדים עם
.והפרעות חושיות

נבחן מרכיבים בסיסיים  , בסדנה נתמקד בקשר בין גוף ונפש

,  בתנועה ובתחושה ונראה את השפעתם על חוויית ההנאה

.  ההצלחה ותחושת המסוגלות

מדריכת הורים  , מוטורית-מאבחנת פסיכו -נירה שטרן

בחינוך גופני בחינוך " וינגייט"מוסמכת . ומנחת קבוצות

.  המיוחד

"  בית איזי שפירא"במרכז ספורט טיפוליהקימה וניהלה

ופיתחה מודל עבודה לשיפור כישורים חברתיים באמצעות  

.פעילות גופנית

סדנה  

ארוכה



תוכנית ״כיווץ התפוזים״ לטיפול בחרדות ופחדים אצל ילדים  

פתאום  . עברנו את מבחן המומחיות בהצלחה ופתחנו קליניקה

חלקם ילדים בכיתות  , מגיעים אלינו ילדים נורמטיביים

בהתמחות לא התמודדנו   ?מה עושים. הראשונות של ביה״ס

תוכנית ״כיווץ התפוזים״ היא תוכנית   ...עם אוכלוסיות כאלה

שמתאימה לילדים בגן חובה וביה״ס היסודי והיא מיועדת  

הרפייה  , CBTממוקד סימפטום בכלים של, לטיפול קצר מועד

התוכנית מטפלת בחרדות  . ודמיון מודרך באווירה של משחק

ומחזירה את תחושת השליטה  ( בלווי הורה)ופחדים דרך הילד 

משתתפי הסדנה מוזמנים לבחור מראש   .למטופל ולמשפחתו

מטופל אמיתי או דמיוני ולתרגל את הטכניקות בסדנה  

.באווירה משחקית ובלבוש נוח, התנסותית

הסדנה מיועדת למומחים צעירים וותיקים שמחפשים איך  

. להעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם

מדריכה  , מומחית בפסיכולוגיה חינוכית-אינגריד כרמי 

יו״ר  .בפסיכולוגיה התפתחותית ורפואית ומורשית להפינוזה

 ,2005-1999הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית 

פסיכולוגית אחראית במכון להתפתחות הילד בביה״ח 

,  לעובדת בהדרכת פסיכולוגים, 2015-1999לוינשטיין

.בפרויקטים במערכת הבריאות ובקליניקה פרטית

סדנה  

ארוכה



טיפול רגשי דרך אילוף כלבים לקשיי ויסות רגשי והתנהגותי

מענהמספקתאשריחודיתטיפולשיטתהינה'אלפא'קבוצת

בינהם,וההתנהגותיהרגשיבויסותקשייםבעלילילדיםרגשי

המערבתבתכניתקהילתיתמדובר.וריכוזקשבקשייעםילדים

השירות,המשטרהשלהכלבניםיחידתביןפעולהשיתוף

עלמתבססתזוטיפולשיטת.חייםבעליוצערהחינוכיהפסיכולוגי

הטיפולעקרונותלצדהתנהגותיהקוגנטיביהטיפולעקרונות

אתהילדמתעלדרכוהשלכהכאוביקטבכלבהרואההדינמי

לכלמותאם,אלועקרונותעלבהתבסס.ומחשבותיותחושותיו

שלהרגשייםצרכיוי"עפ'חייםבעליצער'מכלבמהילדיםאחד

השנייההטיפולבשנת.עבורושנבנתההטיפוליתוהמטרההילד

עםהמתמודדיםילדיםומלוויםלחונכיםבעצמםהופכיםהילדים

שאלוןהועברולאחריוהטיפולתחילתטרם.דומיםקשיים

הציגוממצאיו,הטיפוליתההשפעהלמדידת(CBCL)התנהגותי

.הילדיםשחשוהעצמיוהערךהמסוגלותבתחושתניכרשיפור

להתמודדותכליםניתניםהטיפולבאמצעותכיצדנציגבסדנה

לימודתוךוהתנהגותייםחברתייםקונפליקטיםעםאדפטיבית

הרפיהשלטכניקות,בעיותופתרוןאירועיםניתוחשלטכניקות

בעתיעיליםהתמודדותדרכיבמציאתואימוןמודרךודמיון

וסרטיםתאוריהדרךתוצגהטיפוליתהשיטה.כעסעםהתמודדות

באילוףחויותיתהתנסותתתאפשר,בנוסף.האילוףמפגשימתוך

:הסדנהמנחיי"עפותחהזושיטה.כלבים

,מדריכהוחינוכיתהתפתחותיתפסיכולוגית-סיקולרתמיםגל

הפסיכיאטריתיחידה'בצוותחברת,חברוןבהרח"השפמנהלת

.פרטיתוקליניקהסורוקהח"בביה'הרךלגיל

בוגר.ישראלמשטרתשלהכלבניםביחידתכלבן-סיקולרעופר

.'וינגייט'במכללתכלביםאילוףקורס

סדנה  

ארוכה



,  ספרות ילדים ככלי מנגיש מידע ומפחית סטיגמות חברתיות

במצבי מחלה והפרעות התפתחותיות

'שקופות'מחלותבמצביילדיםעםוחינוכיתטיפוליתעבודהבמהלך

להיעזרניתן,טוראט,סוכרת,אפילפסיהכגון,סטיגמהובעלות

לילדחינוכי-פסיכוהסברמתןלצורך,זאת.מקצועיתילדיםבספרות

אוהמחלהשלוהתנהגותייםרגשיים,הגופנייםלביטוייםביחסולהוריו

.ההתפתחותיתההפרעה

שלבחוויהולמשפחתולילדמסייע,מקצועיתילדיםבספרותשימוש

מצליחכך.אחרותומשפחותילדיםעםגורלושותפות,נורמליזציה

וללמוד,psycho-education))מחלתואתרגשיתולעבדלהביןהילד

להוריוהמאפשרות,המשפחהבמסגרת,נוספותהתמודדותדרכי

.לעצמולסייעלילדלסייעהחינוכיתולסביבה

תהליכישלומאיץ'שינויסוכן'כ,הילדיםלספרותרבהחשיבותקיימת

לילדיםלסייעיהיהניתןכך.וסביבתומשפחתו,הילדברמתשינוי

ובמקבילחברתיתדחויים,מוזרים,שוניםפחותלחוש,ולהוריהם

.והעצמהחוסןתהליכילעודד

חינוכיתפסיכולוגית,מומחיתהתפתחותיתפסיכולוגית-רייזלימור

:פרטיתקליניקה,(CBT)התנהגותית–קוגניטיביתמטפלת,מומחית

.שיטותבמכוןעמיתה,רעננה

,הרךלגילביחידה,הילדלהתפתחותבמכוןמגווןמקצועיניסיוןבעלת

.מגוונותחינוכיותובמסגרות,ח"בביבאפילפסיהלטיפולבמרכז

הארציס"בבימרצה,בכנסיםלפסיכולוגיםהכשרותמעבירה

:פרטיתקליניקה.הרחבלקהלעיוןובימי,חינוכיתלפסיכולוגיה

.רעננה

סדנה  

קצרה



Psychoanalytic work is based on our understanding of the
transference/countertransference relationship. Unlike in
adult analysis we must also build a therapeutic alliance
with parents and the wider network and show particular
sensitivity to the nature of these transferences too, if the
work is to succeed.

Sue Reid - is a consultant child, adolescent and adult
psychotherapist. She trained at the Tavistock Clinic, where
she has held many posts, including Chair of the
Psychotherapy Program and an organising tutor for the
child psychotherapy training, she was Chair of the Autism
Team and department lead for clinical excellence. She
founded the Autism Research; the Groups’; and under 5s
Workshops. She has written widely and taught in the USA,
Australia, Europe and of course Israel!

Psychoanalytic work with the child and the family: where 
is the transference?

סדנה  

קצרה



?יש דבר כזה-פסיכואנליזה של ילדים

מלאני קליין חפשה דרכים ליישם עקרונות  ,הפסיכואנליטיקאית

היא ערכה מספר לא מבוטל של  .פסיכואנליטיים בעבודה עם ילדים

אנליזות לילדים צעירים ואת מסקנותיה פתחה לאורך שנים רבות  

בסדנה נחשף לרעיונות המרכזיים של  .בכתיבתה התאורטית

התאוריה הקלייניאנית ביחס לעבודה טיפולית עם ילדים ובמיוחד  

כמו כן .ליחסי ההעברה ולהתערבות פרשנית,לחשיבות המשחק

תתואר אנליזה של ילד צעיר שסובל מאי שקט קיצוני ומקושי  

.האין/בקבלת החסר

פסיכולוגית התפתחותית  -הדר קמפינסקי שוייצר

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת  ,פסיכואנליטיקאית,מומחית

מדריכה במרכז וויניקוט ללימודי פסיכותרפיה  .בו גם מלמדת,זמננו

ומלמדת בבית הספר לפסיכותרפיה של הפסיכולוגים  

כתב עת ,"שיחות"כותבת במדור הספרים של.החינוכיים

.לפסיכותרפיה

.מטפלת ומדריכה אנשי מקצוע בקליניקה פרטית בהרצליה

סדנה  

קצרה



הערכה דיאדית רב מימדית

בסדנה?להסתכלמהעל?הטיפוללחדרנכנסיםוילדהורה

.ילד-הורהבאינטראקציהלתצפיתממדים10יתוארו

,ופסיכואנליטיותהתפתחותיותמתיאוריותשאוביםהממדים

האינטראקציההערכת.החיפאיהדיאדיהמודלאתותואמים

עלתמונהנותנת,הממדיםעלמבוססתתצפיתבעזרת

מעמיקההבנהומאפשרתהדיאדהשלהקשייםועלהחוזקות

אתלתכנןההערכהמאפשרת,כןכמו.ההפניהסיבתשל

הדיאדהבמאפיינימיקודידיעלמיטביבאופןהטיפול

אתונחברדיאדהבהערכתנתנסהגםבסדנה.ובצרכיה

ולקשייםהדיאדהשללמשאבים,הטיפוללמוקדיההערכה

תיאוריביאבסדנההמשתתפיםאחד/שאחתרצוי.הצפויים

.מטפל-ילד-הורהגםאוילד-הורהעםפגישהשלמפורט

.הכליביישוםונתנסהזופגישהננתחביחד

לפסיכולוגיהבחוגאמריטהפרופסור-הראליהודית

פסיכופתולוגיהעלומדריכהמרצה.חיפהבאוניברסיטת

שלההוגותאחת.בילדיםדינאמיטיפולועלהתפתחותית

התכניתלראשותשותפה:לשעבר.החיפאיהדיאדיהמודל

פסיכולוגית,חיפהבאוניברסיטת,חינוכית-קליניתלפסיכולוגיה

התכניתוראשת,הילדלהתפתחות"חושיחנה"במכוןראשית

.בחיפהפסיכואנליטיתלפסיכותרפיה

סדנה  

קצרה



–עבודה טיפולית עם הורים ותינוקות 
כלים רב תחומיים לקידום ועידוד התפתחות  

באבחוןהחשובההעבודהלצד,שחלפווהשניםהמקצועהתפתחותעם

ובתחנותבמרכזים,במכוניםשונותהתפתחותיותהפרעותשלוטיפול

המניעהבתחום,הקהילהשלנוספיםצרכיםלהחשףהחלו,החינוכיות

נפגשיםאשרהמקצועאנשיאתלהכשירהצורךעלה,כך.הבריאותוקידום

והןמניעההןבחובוטומןאשר-התפתחותילליווי,ופעוטותתינוקותעם

תחוםכלשלמנציגהמורכב"מלידההתפתחות"צוות.מוקדםאיתור

תחומילכללהידעוהרחבתהוליסטיתראיהמתאפשרתוכך,פרארפואי

העבודהעלמסתמכתהסדנה.הינקותבגילאיהוריםבליוויההתפתחות

תינוקותשלמקרהתיאורייוצגובסדנה.לתינוקותהוריםעםשלנוהקלינית

מעשייםכליםניתןודרכם,הגבולעלאוהתקיןבתחוםהתפתחותבעלי

תחומיאתישלבוהמקרהתאורי.הינקותבגילאיהוריםוהדרכתללווי

הללובגילאיםמשמעותייםלתחומיםנתייחסובעזרתם,השוניםהתפקוד

,ורגשיחושיויסות,פיזיולוגייםומאפייניםמוטוריתהתפתחות:כגון

.ועודהתקשרות,שינה,מילוליתהטרוםהשפההתפתחות,טמפרמנט

במרכזפסיכולוגית.גוריוןבןמאוניברסיטת.M.A,מומחיתהתפתחותיתפסיכולוגית-ינסקי'קוציעל

קשייםהחוויםהרךבגילבילדיםומטפלתמאבחנת.האוטיזםתחוםומרכזתאונובקרייתהרךלגיל

הפרעותבתחוםוהכשרהניסיוןובעלתלידהמגיללתינוקותהוריםמלווה.ובהוריהםהתפתחותיים
.מקצועייםצוותיםומלמדתמדריכה.פגיםומעקבבפעוטותאכילה

-פרוכטררוזינרשרון M.A. PT , BPT הילדהתפתחותבתחוםמומחיתילדיםפיזיותרפיסטית–

העמותהשלהמשליםהטיפוליבמערךבפיזיותרפיההארציהסקטוראחראית.בילדיםאגןורצפת

למקצועותייעודיתהכשרה-מלידההתפתחותקורסומרכזתראשיתמדריכה,בסיכוןלילדים

אביב-תלבאוניברסיטתלפיזיותרפיההחוגבוגרת.אונובקרייתפרטיתקליניקהובעלתהבריאות
DevelopmentalבNYUיורק-ניומאוניברסיטתשניתוארובעלת Disabilities.שלניסיוןבעלת

בארץוילדיםתינוקות,הוריםעםובריאותיתהתפתחותיתועבודהבליווישניםמעשריםלמעלה
.ב"ובארה

B.A.אביבתלבאוניברסיטתבתקשורתלהפרעותהחוגבוגרתתקשורתקלינאית-מאיסיסגלעינת
הוריםמדריכת,מרצה.אביבתלבתקשורתלהפרעותהספרביתמטעםתקשורתקלינאיותמדריכה

וליוויטיפול,באבחוןעוסקת,הילדהתפתחותבתחוםמומחית.שנים25שלותקבעלת.וגננות

שפרובמכוןובערבהבאילתהילדלהתפתחותבמכוןכיוםעובדת.ששעדלידהמגילוהוריהםילדים
.בחולון

B.OT–צורינובסקי'גרודזענת M.A. OT,שניתוארבעלת,התפתחותיתבעיסוקמרפאה

DevelopmentalבNYUיורקניומאוניברסיטת Disabilities,שנה20שלניסיוןובעלתמומחיתהינה

מקצועייםצוותיםובהדרכתהתפתחותיותלקויותבמגוון0-6הרךבגילבילדיםוטיפולבאבחון

,מציוןעזרמטעם"לפעוטותפעילהחצר"פרויקטרכזתכיום.ילדיםשיקוםבתחוםמומחית.והורים
.ובילדיםבתינוקותלטיפולפרטיתקליניקהובעלתבסיכוןלילדיםבעמותהבכירהמדריכה

תחוםרכזת,א"תבשפחעובדת.הרךלגילשינהויועצתמתמחהחינוכיתפסיכולוגית-אלמוגעדי

"איתןצוק"בפרויקטחרדהנפגעיונוערילדים,בהוריםמטפלת.יוסףהדרבתחנתלמידהלקויות
.א"בתפרטיתקליניקהובעלת"הזיתחינוכימרכז"בעמותתASDעםבילדיםמטפלת.עזהבעוטף

סדנה  

קצרה



?סימן למחלה או דווקא לבריאות: חרדה בגיל הרך

תוךיישומיתמבטמנקודתהרךבגילבחרדהתעסוקהסדנה

.ובהתערבותבאבחנההתמקדות

החרדהבהבנתהקשורותבשאלותנעסוקהראשוןבחלקה

למקומההתייחסותתוך,התפתחותיתמבטמנקודת

שלמשמעויותעלנעמוד.תקינהבהתפתחותולתפקידה

מבטמנקודותהרךבגילהרגשיתבהתפתחותחרדה

רבתתגובההמבטאתחרדהביןונבחין,שונותתיאורטיות

,לפתולוגיהוסיכוןפתולוגיהלבין,ביסודהבריאהאךעוצמה

מנחיםעקרונותעלנעמוד.משפחתושלאו/והילדשל

לתפיסהבהתאם,חרדהבמצביהתערבותסוגילקביעת

ובהתאם,הילדאצלהחרדהתפקידשלההתפתחותית

.לאבחנה

להתערבותבמודליםנעסוקהסדנהשלהשניבחלקה

טיפולמודלבהרחבהיוצג.הרךבגילחרדהבהפרעות

מערכתית,התנהגותיתעבודההכוללבחרדהאינטגרטיבי

נעסוק.להמחישומנתעלבדוגמאותונשתמש,ודינמית

פרטניתהתערבות,הוריםהדרכתהמאפייניםהליבהבנושאי

וכן,הרךבגילחרדהשלבמקריםחינוכיצוותמולועבודה

בטיפולשלההמפתחותפקידהמשחקיתהטיפוליתבעמדה

–חרדהבהפרעותטיפולמקרייוצגו.חרדהבהפרעות
מוזמניםהמשתתפים.פרידהוחרדתסלקטיביתאילמות

.טיפוליתלהתייעצותמקריםלהעלות

מובילה,מומחיתקליניתפסיכולוגית-לוין-קלוזנרנעמה

באילמותסימפטוםממוקדאינטגרטיביטיפולמודלשלפיתוח

במרכזסלקטיביתלאילמותבמרפאהושותפהסלקטיבית

.א"בתפרטיתקליניקהבעלת.בישראלילדיםלרפואתשניידר

סדנה  

ארוכה



מנגנוני ההגנה המוקדמים –העור המשני 

וביטויים בהתפתחות ובקליניקה

המתהוותמוקדמותהגנותמערךהמייצגמושגהוא"המשניהעור"

,מספקתאינהההוריתההחזקהמעטפתכאשרהחייםבראשית

.התינוקשלוהנפשיהפיזיקיומועלמאיימותהראשוניותוהחרדות

חייולאורךביטוילידיבאותגופנימרכיבעלהנשענותאלההגנות

התפתחותהחוסמתנוקשההגנהלעיתיםומשמשות,האדםשל

.וקשר

(1968)ביקאסתרשלהמכונןמאמרהאתיחדנלמדבסדנה

הציגההיאבוהקדומיםהאובייקטיחסיבמסגרתהעורחווית

,האדםנפשעלשלוהיסודבהנחותנעמיק.זהמושגלראשונה

.והפתולוגיתהתקינהבהתפתחותהמשניהעורבביטוייונתמקד

מתגליםאלההגנתייםדפוסיםכיצדיחדלחשובננסה,כןכמו

שיכוונוכךאודותיהםלגבשניתןהשערותואילובקליניקהבפנינו

.הטיפוליותההתערבויותאת

,ומדריכהמומחיתהתפתחותיתפסיכולוגית-הולצמןליבנהעדי

הילדלהתפתחותבמכוןהאחראיתהפסיכולוגיתלאחרונהעד

גוריון-בןבאוניברסיטתלפסיכולוגיהבחוגמרצה,הרופאבאסף

.פרטיתבקליניקהועובדת

סדנה  

ארוכה



בורח לו פיפי " "הוא מתעורר הרבה בלילה", "הוא לא אוכל לי"

"...  בגן

חשיבות  ? מה בין בעיות נורמטיביות בגיל הרך לפסיכופתולוגיה

ת בהתערבות מוקדמת /ית ההתפתחותי/העבודה של הפסיכולוג
כאשר האיזונים משתבשים

ולפתחהתנהגותדפוסילשנותנדרשיםילדים,ההתפתחותעם

התנהגותםאתלשנותנדרשיםההוריםגם.חדשיםדפוסים

להסתגלמתקשיםאשרילדיםיש,אולם.בהתאםוציפיותיהם

אחד.מצוקהמצבי,הוריהםגםכמובעצמםוחוויםאלולשינויים

ת/ההתפתחותיית/הפסיכולוגשלהייחודייםהמומחיותמתחומי

ובעיותבקשייםוטיפולמוקדמתמניעה,מוקדםאיתורהוא

.לפסיכופתולוגיההפיכתםטרםעודנורמטיביותהתפתחותיות

ובין,לחריגהנורמטיביתהתפתחותביןבהבדליםנדוןבסדנה

בשלושההתמקדותתוך,פסיכופתולוגיהלביןנורמטיביותבעיות

ופרידהשינה,האכלה:הרךבגילעיקרייםמוקדיםהמהוויםנושאים

ובקשייםבשינוייםנדוןהללומהנושאיםאחדבכל.מטיטול

.המוקדמתההתערבותשלובמקומהההתפתחותעםהמופיעים

המסייעכמודלSameroffשלהטרנסאקציונליהוויסותמודליוצג

התערבותדרכיומציעההתפתחותייםהתהליכיםבאבחון

נדוןמקרהתיאוריבאמצעות.ולסביבתםה/לילדמותאמות

למניעתהתערבותודרכיהמוקדםהאיתורבחשיבות

.פסיכופתולוגיה

-פוריה-עצבהנעמה'פרופ
לפסיכולוגיהבמחלקההתפתחותיתלפסיכולוגיההמגמהראשת

מטפלת.מומחיתהתפתחותיתפסיכולוגית.גוריון-בןבאוניברסיטת

הוריםקבוצותמנחה.בסורוקההרךבגילהפסיכיאטריתביחידה

לרפלקטיביותהישראליתהתוכניתאתפיתחה.הרךבגילוצוותים

.בתוכניתומדריכהמנחה,חוקרת.חינוכייםוצוותיםהוריםבקרב

סדנה  

ארוכה



ADHDורגשות אצל ילדים

,ADHD(DSM-V)קשבלהפרעתביותרהעדכניתהאבחנה

אולם,אימפולסיביות/אקטיביותוהיפרקשבקשייכוללת

.רגשייםלקשייםישירההתייחסותמופיעהלאבאבחנה

ונשעניםהאחרונותבשניםשנעשומחקריםמתוך?מדוע

לילדים–סיגל'ופרופברקלי'פרופשלהעבודותעלבעיקר

בחוסרשמאופיין,אופיינירגשיפרופילישקשבהפרעתעם

הואוכיצדהרגשיבוויסותקושיאותומהו.בולטרגשיויסות

בנושאנעסוקבסדנה?סביבתוועלהילדשלחייועלמשפיע

,קשייםאותםאתונביןנסבירראשית-כיווניםמכמהזה

לתתשניתןחינוכייםפסיכוהסבריםונתרגלנלמדמכןלאחר

שניתןוכליםמיומנויותנלמדולבסוףומערכותהורים,לילדים

היכולתבהגברתלסייעמנתעלטיפוליבתהליךלהקנות

הקרוביםואצל)קשבהפרעותבעליאצלהרגשילוויסות

עדכנייםמחקריםשיסקורתאורטיחלקתכלולהסדנה.(להם

חלקוכן;האחרונותבשניםבאבחנהשינוייםכולל,ADHDעל

להגברתיעיליםכליםעלותרגולהסבריינתןשבומעשי

.קשבהפרעתבעליאצלהרגשיהוויסות

ומדריכהמומחיתמטפלת,נוירופסיכולוגית-סגלביסרשני

בתוכניתמרצה.שיטותבמכוןוחברהה"באיטמוסמכת

במכללהוכןשבעובבארש"בתהCBT-במטפליםלהכשרת

המתמחהפרטיתקליניקהבעלת.ואמנויותלחברההאקדמית

.רגשיויסותוקשייADHDבנושאוהדרכהטיפול,באבחון

סדנה  

ארוכה



The impact of early intervention on the child, the family 
and future generations

We now know that unresolved mental health
difficulties in childhood can be passed from one
generation to the next. Our research shows that
early intervention is most effective before the age
of 5 when it’s possible to set the child on to a
normal developmental pathway. The implication
for the child’s family and future descendants is
profound. There is a consistent underestimate of
the benefits of this, both in terms of a reduction in
mental distress and in pecuniary costs to the state.

Sue Reid - is a consultant child, adolescent and
adult psychotherapist. She trained at the Tavistock
Clinic, where she has held many posts, including
Chair of the Psychotherapy Program and an
organising tutor for the child psychotherapy
training, she was Chair of the Autism Team and
department lead for clinical excellence. She
founded the Autism Research; the Groups’; and
under 5s Workshops. She has written widely and
taught in the USA, Australia, Europe and of course
Israel!

סדנה  

קצרה



תכנית חוסן לגיל הרך

תכניותיישוםבבסיסהעומדתהעולםתפיסתאתתציגהסדנה

עםהיכרותנערוך.ומבוגריםילדיםאצלנפשיחוסןלקידוםמניעה

מגבירתלהתערבותכדוגמא"הרךלגילחוסן"תכנית

.זולאוכלוסיהמיוחדבאופןהמותאמתחוסן

,אוניברסאלית,מניעתיתתכניתהיא"הרךהגילחוסן"תכנית

מטפלותשלהטיפוליתברגישותחיובישינוייצירתשמטרתה

להנחילמנתעלנבנתההתכנית.הרךבגיללילדיםוהורים

שלהנפשיחוסנועבורביותרהחשובההתפתחותיהידעאת

.החינוכיתהמסגרתבתוך,בחייוביותרהמרכזיותלדמויותהתינוק

,פעוט/התינוקעללהשפיעמכוונתזותכנית

,מערכתיתחינוכית-פסיכוהתערבותבאמצעות

הידעאתולשמרלהטמיעבמטרהאקולוגייםמתווכיםדרך

חלקתכלולהסדנה.ארוךלטווחהמעוןסביבתבתוךההתפתחותי

.בתכניתהנלמדיםהחוסןמכליחלקשלותרגולהיכרותשלחוויתי

מומחית,ומדריכהמומחיתהתפתחותיתפסיכולוגית-גולדברגקרן

,הרךבגילטראומהממוקדילד-הורהולטיפולדיאדילטיפול

.פרטיתבקליניקהעובדת,הרךלגילחוסןתכניתמנהלת

פסיכולוגית,"הרךלגילחוסן"תכניתרכזת-הס-רהב(דפי)דפנה

ביפוהנפשלבריאותבמרכזילדיםבמרפאתקליניתבהתמחות

.בהרצליההבינתחומיבמרכזועובדת

סדנה  

קצרה



משחק -משחקיות כדרך חיים -משחק זה ענין רציני 

ומשחקיות במרחבי החינוך והטיפול

כאשר מתבוננים בילד משחק יש להבחין בין השימוש הטכני  

דהיינו להימצא  , בכלי המשחק לבין היכולת להיות משחקי

היכולת להימצא בעמדה  (. Playfulness)בעמדה משחקית 

כמסייעת  , משחקית נמצאה כמפחיתה את רמת המתח בחיים

כמשפרת את רמת שביעות הרצון  , במציאת פתרונות לבעיות

כמגבירה את החוסן הנפשי ולמעשה מאפשרת  , מהחיים

,  באופן פארדוקסלי. התמודדות טובה יותר עם אתגרי החיים

דווקא ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם הזקוקים לחוסן  

מקבלים פחות הזדמנויות לפתח  , גבוה יותר בחייהם

מטרת הסדנה לתת ידע תאורטי וכלים מעשיים  . משחקיות

.לעידוד משחקיות בקרב אוכלוסיות שונות

בוגרת בית הספר  . מרפאה בעיסוק מוסמכת-אלה לבון

מסיימת בימים אלה  . לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב

תואר שני בריפוי בעיסוק  המתמקד במשחק ומשחקיות  

מלווה הורים ומדריכה קבוצות  , מטפלת.  בריפוי בעיסוק

רכזת  . DIRרפואיים בעבודה לפי גישת ה -מטפלים פרא

,  סקטור הריפוי בעיסוק ביחידת הגנים התקשורתיים בחולון

.בעלת קליניקה פרטית

סדנה  

קצרה



הרחבת טווח הגיל בטיפול הדיאדי –החביון שאינו חבוי 

שייכיםהםהכרונולוגיגילםשמבחינתבילדיםנעסוקבסדנה

.היסודיס"ביהשלהראשונותהכיתותילדי,האמצעיתלילדות

שבהםהילדיםהרגשיתהתפתחותםמבחינה,זאתעםיחד

בהגדרהנעסוק.חביוניים-טרוםהםהסדנהעוסקת

במשימות,"חביוני-טרוםילד"ושלהחביוןגילשלובמאפיינים

להשלימןושעליוכזהילדבפניעומדותשעדייןההתפתחותיות

לוהמחכותבמשימותולעמודהחביוןלגיללהיכנסמנתעל

בהמשך.זהבתהליךההוריםשלהמשמעותיובמקום,שם

לקראתהרגשיתבהתפתחותאפשרייםוכשליםעכבותיידונו

בכל,בילדהבעייתיותמקורותלאיתורואפשרויות,החביוןגיל

בהצגתתלווההסדנה.ביניהםוביחסיםההוריםבזוג,הורה

הדיאדיהטיפוליהתהליךאתתאיראשר,מפורטתמקרה

עללחשובמתבקשיםהסדנהמשתתפי.זומבטמנקודת

הראשונותבכיתותילדיםעםהטיפוליתמעבודתםדוגמאות

.זהלפרופילמתאימיםמאפייניהםאשר,היסודיס"ביהשל

בחצרחברתייםולקשרים,בכיתהללמידהפנוייםשאינםילדים

או/ופראדיפלייםבתכניםעדייןעסוקיםשהםכיון,הספר-בית

יובאואילומקרים.רזולוציהעברהשלאהאדיפליתבדרמה

החומריםוביןבינםדיאלוגלנהלוננסה,בסדנההקבוצתילדיון

.והקלינייםהתיאורטיים

והתפתחותיתקליניתפסיכולוגית-קושלביץעיריתר"ד

התפתחותי-פסיכולוגילטיפולהתחנהמנהלתסגנית,מדריכה

בחוג,חיפהבאוניברסיטתמלמדת.חיפה,הבריאותבלשכת

,התפתחותיתבפסיכולוגיההשניהתוארבתכניתלפסיכולוגיה

.בחיפהפרטיתובקליניקהשונותבמסגרותומדריכהמלמדת

סדנה  

קצרה



דכאון לאחר לידה והשפעתו המשולשת על  -להתחבר לחיים 

ת ועל הקשר המתהווה ביניהם/על התינוק, ההורה

...בוכהלמטהאמא"

...אותהידעתיכך

...לחייךלהלגרוםלמדתי

"...חייהיואלו,אותהלהחיות

כתופעהלידהלאחרדכאוןבתיאורוומזקק(1963)ויניקוטכותבכך

גוברתהאחרונותבשנים.והתינוקהאםשלהמשותףבמרחבהמתרחשת

הטווחארוכותשהשפעותיהכתופעהוהבנתולידהלאחרלדכאוןהמודעות

הולדתםעםהקשייםזיהוילשםחיוניהואבתחוםמבוססידע.מדאיגות

.מענהוהתאמת

לידהלאחרדכאוןעלתיאורטייםהיבטיםיוצגוהסדנהשלהראשוןבחלק

לאורךשחלהתיאורטיהשינויכיצדנבחן.חברתית-פסיכומבטמנקודת

קשור,מין'ובנגסטרן,ויניקוטשלהתיאוריותדרך,האםבתפיסתהשנים

.בוולטיפולזהדכאוןשלהעכשוויתלתפיסה

התפתחותועלהדיאדיהקשרעלהדכאוןהשפעתאתנדגיםהשניבחלק

בתיאורינשתמשבנוסף.וסרטוניםבזוגותתרגיליםבאמצעותהתינוק

זרקורנפנה.ותינוקותהוריםעםהטיפוליתבעבודהלדוןכדימקרים

.הטבהשמקדמותולהתערבויותבטיפולהדינמיתלחשיבה

:ללדיוןמקריםתיאורילשלוחות/מוזמניםות/המשתתפים

ora.barkan@gmail.com

,במבוגריםפרטיתבקליניקהמטפלת,קליניתפסיכולוגית-ברקןאורה

,הבינתחומיהמרכזשלינקותלגילבמכוןתינוק-הורהבקשרמטפלת

בשביל"הוריםלהדרכתס"בביהומלמדת"הורותא"בצוותחברת

."המשפחה

סדנה  

קצרה

mailto:ora.barkan@gmail.com
https://www.horuta.co.il/

