כנס ישראל להורות

הולדתו של הורה -

מההריון לשנת החיים הראשונה:
מחקר ,טיפול ומעשה לקראת מדיניות לאומית

כנס ישראל להורות
הולדתו של הורה  -מההריון לשנת החיים הראשונה :מחקר ,טיפול ומעשה לקראת מדיניות לאומית
אוניברסיטת חיפה ,אודיטוריום הכט ,יום ב'  16מאי  ,2016ח' באייר תשע"ו.8:30-18:30 ,

תכנית הכנס
8:30-9:00

התכנסות ,רישום וכיבוד קל (רחבת אודיטוריום הכט)

9:00-9:15

ברכות ודברי פתיחה (אודיטוריום הכט)
פרופ' רבקה יהב ,ראש המרכז הקליני הבין-תחומי וראש התכנית ללימודי פסיכותרפיה ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' שי לין ,דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
מר יונה יהב ,ראש העיר חיפה

9:15-10:30
המוח ההורי ותהליכי סינכרון הורה-תינוק כבסיס להתפתחות הילד

הרצאה מרכזית (אודיטוריום הכט)
פרופ' רות פלדמן ,פרופ' במחלקה לפסיכולוגיה ובמרכז לחקר המוח ,ראש המגמה הקלינית
של הילד ומנהלת הקליניקה לגיל הרך ,אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' נלווה במרכז לחקר הילד
באוניברסיטת ייל

10:30-10:45

הפסקה

10:45-12:45

מושב פתיחה  -יו"ר :פרופ' רבקה יהב (אודיטוריום הכט)
פרופ' אמריטה יהודית הראל ,פסיכולוגית קלינית והתפתחותית מדריכה ,החוג לפסיכולוגיה,
מיהו ההורה הטוב  -פנים רבות להורות מיטיבה
אוניברסיטת חיפה
ד"ר עמית פכלר ,פסיכולוג קליני ,מנהל המכון לייעוץ ולטיפול רגשי ,המרכז הקליני הבין-
מה רוצה הגבר? משאלות ופחדים במעבר לאבהות
תחומי ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר נינה קורן-קריא ,ביה"ס לעבודה סוציאלית והמרכז לחקר התפתחות הילד ,אוניברסיטת
תובנה הורית לעולמו הפנימי של הילד וחשיבותה להתנהגות הורית רגישה
חיפה

12:45-13:30

הפסקת צהריים

13:30-15:10

מושבים מקבילים חלק א' ()1-4
מושב  :1הורות כמשבר והורות במצבי לחץ (אודיטוריום הכט ,יו"ר :ד"ר חנה קמינר)
מושב  :2הורות לילדים עם אתגרים התפתחותיים (מצפור רבין ,יו"ר :ד"ר דליה אלוני)
מושב  :3הורים בסיכון (ספריה ,אגף חדש ח'  ,146יו"ר :ד"ר גל מאירי)
מושב  :4הנקה ,שינה ותקשורת מילולית (בית הסטודנט ,אולם  ,101יו"ר :מר אורי מזור)

15:10-15:30

הפסקה

15:30-17:10

מושבים מקבילים חלק ב' ()5-8
מושב  :5התערבות במהלך ההריון ובתחילת החיים (אודיטוריום הכט ,יו"ר :ד"ר עמית פכלר)
מושב  :6עבודה עם גופים בקהילה (מצפור רבין ,יו"ר :ד"ר סאוסן מזאווי-חביב)
מושב  :7ליווי הורים (ספריה ,אגף חדש ח'  ,146יו"ר :גב' בתיה מג'ר)
מושב  :8אורות וצללים בקשר אם-ילד (בית הסטודנט ,אולם  ,101יו"ר :גב' אליס שחר-דדון)

תכנית הכנס – המשך
17:10-17:30

הפסקה

17:30-18:30

מושב מסכם :לקראת מדיניות לאומית של תמיכה בהורים ובהורות  -יו"ר :ד"ר תמר ארז (אודיטוריום הכט)
ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג ,יו"ר השדולה למען הגיל הרך בישראל
פרופ' יונה רוזנפלד ,חתן פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית התשנ"ח ,יו"ר מכון ברוקדייל
פרופ' אבי שגיא-שורץ ,ראש המרכז לחקר התפתחות הילד ,החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר ליזה רובין ,מנהלת המחלקה לאם וילד ,משרד הבריאות
ד"ר מנואל כץ ,יו"ר עמותת "גושן" לרפואת ילדים קהילתית ויו"ר העמותה הישראלית לרפואה פדיאטרית
גב' רינה כהן ,מייסדת ויו"ר המועצה הציבורית להורים בישראל
גב' ליאת סיקרון ,מכון אנגלברג לילדים ונוער בסיכון ,מכון ברוקדייל
גב' נועה בן-דוד ,מנהלת היחידה לגיל הרך ,ג'וינט אשלים
מר רועי מלמד ,סמנכ"ל יוניס"ף ישראל

לתשומת לבך :פירוט ההרצאות במושבים המקבילים בעמוד הבא

כנס ישראל להורות
הולדתו של הורה  -מההריון לשנת החיים הראשונה :מחקר ,טיפול ומעשה לקראת מדיניות לאומית
אוניברסיטת חיפה ,אודיטוריום הכט ,יום ב'  16מאי  ,2016ח' באייר תשע"ו.8:30-18:30 ,

פירוט המושבים המקבילים
מס'
מושב

שם המושב
הורות כמשבר
והורות במצבי לחץ

1
אודיטוריום הכט

יו"ר
ד"ר חנה קמינר,
מנהלת התחנה
לטיפול פסיכולוגי
התפתחותי ,לשכת
הבריאות המחוזית
חיפה ,משרד
הבריאות

שעות

שם המרצה

 13:30-13:55ד"ר יעלה טומסיס

החוג לעבודה סוציאלית והחוג לסיעוד,
המכללה האקדמית צפת.

 13:55-14:20גב' אליס שחר דדון

פסיכולוגית ודוקטורנטית ,החוג
לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה.

 14:20-14:45ד"ר חנה קמינר

מנהלת התחנה לטיפול פסיכולוגי
התפתחותי ,חיפה.

 14:45-15:10פרופ' ג'ולי צוויקל

מנהלת המרכז לחקר וקידום בריאות
האישה ,אוניברסיטת בן גוריון.

 13:30-13:55גב' מיכל נעם
הורות לילדים עם
אתגרים התפתחותיים
2

ד"ר דליה אלוני,
הפ"י  -הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל

גב' טל יציב ,ד"ר נועה
 13:55-14:20גירון-סלע,
ד"ר נעמה עצבה-פוריה
14:20-14:45

ד"ר נעמה עצבה-פוריה

מצפור רבין
 14:45-15:10ד"ר חנה אלונים

הורים בסיכון

3
ספריה ,אגף חדש,
חדר 146

שיוך ארגוני

ד"ר גל מאירי ,מנהל
ד"ר יהודה סנצקי ,גב'
13:30-13:50
הפסיכיאטרי
השירות
סוזן בן עזרא
לגיל הרך במרכז
 13:50-14:10גב' דיצה חטב
הרפואי סורוקה,
הפקולטה למדעי
 14:10-14:30גב' רויטל גנץ
הבריאות
באוניברסיטת בן-
גוריון ,יו"ר העמותה  14:30-14:50ד"ר אילנה הירסטון
הישראלית לבריאות
הנפש של התינוק  14:50-15:10ד"ר מירב שמיר דרדיקמן

פיזיותרפיסטית ,עזר מציון.
המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בן
גוריון בנגב.

ראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
מנהלת מרכז "מפנה" וביה"ס להכשרת
מטפלים ,אוניברסיטת בר אילן.
מ.ש.ב -מרכז שניידר לרפואת ילדים
בישראל; הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ובאלכוהול.
עו"ס ,מנהלת יחידת אמהות "בית שבתי
לוי".
מנהלת ארצית "ניצן הורים" ,עמותת ניצן.
ביה"ס למדעי ההתנהגות ,המכללה
האקדמית תל אביב-יפו.
ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל
אביב והמכללה האקדמית אשקלון.

שם ההרצאה
משבר המעבר להורות  -גורמי סיכון וגורמים ממתנים
רוחות מחדר מלחמה  -על השפעות ארוכות טווח של אירועי
דחק לפני ההריון.
דיאדה על זמן שאול .הפרעות ביחסים ודרכי התערבות בגיל
הרך
הערכה של פרוייקט אם לאם בנגב :תוצאות על דיכאון לאחר
לידה ומעקב של אמהות שזוהו עם תסמינים
הנדבך החסר :התערבות מוקדמת בפגים  -ליווי
הפיזיותרפיסט במעבר מהפגייה הביתה לסביבה טבעית
האם אמהות רפלקטיביות יכולות להיות נגישות תחת סיכון
מצטבר? התפקידים הממתנים של כאוס ופגות
Can Reflective Mothers be Sensitive under
Aggregated Risk? The Moderating Roles of Chaos
and Prematurity
The adjustment of Bedouin mothers following the
birth of a preterm infant
הורות מאותגרת :טיפול במשפחות עם תינוקות בסיכון
לאוטיזם  -תאוריה ,טיפול ומחקר
הריון ואלכוהול :קשת נזקי האלכוהול לעובר בעקבות חשיפה
תוך רחמית לאלכוהולFASD -
יחידת האמהות בבית שבתי לוי :השפעת עבודת היחידה על
הורות בטוחה ומיטיבה
להיות הורה עם לקויות למידה :אתגרים ,תמיכה והתמודדות
Maternal Depressed Mood Moderates the Impact
of Infant Sleep on Mother-Infant Bonding
דכאון בהריון ולאחר לידה :תפקידו של סגנון התמודדות מדחיק

הנקה ,שינה
ותקשורת מילולית

4

 13:30-13:55ד"ר מירי קסטלר פלג

מר אורי מזור ,עו"ס
קליני ופסיכותרפיסט,
המרכז הקליני הבין-
תחומי ,אוניברסיטת  14:20-14:45גב' בוני אשר
בית הסטודנט ,אולם
חיפה
101
 14:45-15:10ד"ר אפרת אורלין

התערבות במהלך
ההריון ובתחילת
החיים
5
אודיטוריום הכט

 13:55-14:20ד"ר שרון ברנסבורג צברי

 15:30-15:55פרופ' גריגורי ברכמן
ד"ר עמית פכלר,
פסיכולוג קליני ,מנהל  15:55-16:20ד"ר אודי בונשטיין
המכון לייעוץ ולטיפול
רגשי ,המרכז הקליני
 16:20-16:45ד"ר נטע גוטמן אבנר
הבין-תחומי,
אוניברסיטת חיפה
 16:45-17:10פרופ' מרשה קייטס
גב' תמר יעלי ,גב' יונה
15:30-15:50
זוהר רוט

עבודה עם גופים
בקהילה
6

מצפור רבין

ד"ר סאוסן מזאווי-
חביב ,מרפאה
בעיסוק ,מרצה בחוג  16:10-16:25גב' הילה פרלמן
לריפוי בעיסוק
ומנהלת המכון לריפוי  16:25-16:40גב' גליה דאובה פישמן
בעיסוק ,המרכז
הקליני הבין-תחומי,
 16:40-16:55גב' נועה וייסמן סבג
אוניברסיטת חיפה
 15:50-16:10גב' שרון קורונה-גאון

גב' מירב קובריגרו ,גב'
16:55-17:10
ליאורה גולדמן

ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת
אריאל.

האם באמת נשים מניקות הן נשים מאושרות?

יועצת הנקה ,מדריכת "לה לצ'ה".

תמיכה בהזנת התינוק בשנת החיים הראשונה בישראל

קלינאית תקשורת ,החוג להפרעות
בתקשורת ,אוניברסיטת תל אביב.

שוקלים מילים  -הכח של הדיבור ההורי לתינוקות מתחת לגיל
שנה:
השפעת המיצב בקרב דוברי עברית וערבית
"דמעות של חלב :קשר בין הנקה ודכאון לאחר לידה"

ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר
אילן ומכללת ספיר.
המרכז הקליני הבין תחומי ,אוניברסיטת
חיפה.

The Schools of Preparation for Worthy Parenthood

פסיכולוג קליני ורפואי ,המרכז הרפואי
האוניברסיטאי לגליל.
יו"ר האגודה הישראלית להיפנוזה.
פסיכולוגית קלינית ,מרפאת אם-תינוק
טיפול משולב הורה-תינוק במצבי משבר ובדיכאון לאחר לידה
בשרות הפסיכיאטרי איכילוב.
מרכזת התכנית "פסיכיאטריה של הגיל
הרך והינקות" ,אוניברסיטת תל אביב.
פרויקט "אם לאם" ,האוניברסיטה העברית .פרוייקט ביקורי בית לאמהות במהלך שנת החיים הראשונה

להרגיש בבטן :השפעת מצבה הרגשי של האם על התפתחות
העובר

מרפאה בעיסוק ,מרכז הפעו"ט; מרפאה
בעיסוק ,המרכז לגיל הרך פרדס חנה-
כרכור.
קלינאית תקשורת ,המרכז הקליני הבין
תחומי ,אוניברסיטת חיפה.

התערבות בטיפות חלב -המרכזים לגיל הרך
ליווי התפתחותי במעונות יום -המרכז הקליני הבין תחומי

מנהלת תכנית "הורים במרכז" ,חיפה.

הורים במרכז  -מודל רב מימדי להורים לגיל הרך

פיזיותרפיסטית התפתחותית ,קלינית
"לשבת-לקום".

מקום בטוח לאמהות :מפגש ,שיח והדרכה מקצועית

מנהלת "חורב  ,"14רשות הצעירים ,עיריית "עכשיו תורכם" -חורב  14המקום להורים צעירים -הכניסה
חיפה.
לילדים אסורה! -הצגת המרכז העירוני היחיד בארץ שכולו
הורים צעירים
האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר ,עיריית
תוכנית עירונית מערכתית לקידום בריאות בגיל הרך ()0-3
חיפה; לשכת הבריאות חיפה ,משרד
בעיר חיפה
הבריאות.

 15:30-15:50גב' יעל בן אליעזר
ליווי הורים  -הכנה
ותמיכה בהורים
לקראת לידה
7
ספריה ,אגף חדש,
חדר 146

 15:50-16:10גב' מיכל איזנברג
גב' בתיה מג'ר,
 16:10-16:30מר אביגדור קנר
אחות מפקחת
מחוזית  -מחוז חיפה,
משרד הבריאות
 16:30-16:50ד"ר אתי בר-שוע
 16:50-17:10גב' גלית יחידי

 15:30-15:50ד"ר אורטל סלובודין
 15:50-16:10גב' אורנה לב אנקב

8

אורות וצללים בקשר
גב' אליס שחר-דדון,
אם-ילד
פסיכולוגית
 16:10-16:30ד"ר אריאלה וניאל
ודוקטורנטית ,החוג
לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת חיפה  16:30-16:50גב' חולוד זבאנה טאנס
בית הסטודנט ,אולם
101
 16:50-17:10גב' שלומית סמיש

עו"ס ,אגף הרווחה ,עיריית נצרת עילית.

"בית רך" -תכנית התערבות לילדים בגיל הרך בסיכון והוריהם

מרכז הפעו"ט ,טירת הכרמל.

הדרכת הורים בבית בשנת החיים הראשונה

המחלקת לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת
בן גוריון בנגב.

המעבר לאבהות :הערכת תכנית התערבות אינטרנטית לאבות
חדשים
צמיחה אישית של הורים בשלב המעבר להורות בעקבות
טיפולי פריון ובהשוואה
להריונות ספונטניים
"אמהות במעגלים" -תמיכה והעצמת הורים לאחר לידה

עו"ס ,ביה"ס לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת אריאל.
מרפאה בעיסוק ,מרכז "מעגלים" ,חיפה.

ארגון " "i-psyלפסיכיאטריה בין-תרבותית ,חייבים לדבר על קווין :אמביוולנטיות ,אשמה ופחד בקשר בין
אמסטרדם.
אמהות וילדיהן
פיזיותרפיסטית ,מכבי שירותי בריאות.
נגיעה בהורות -חיזוק קשר הורה ילד כמעודד התפתחות
תקינה של תינוק
פסיכולוגית קלינית ,בית הספר לחינוך,
התערבות מוקדמת בקשר הורה-תינוק :מודל לקידום תהליכי
אוניברסיטת בר אילן.
ויסות הדדי
בשנת החיים הראשונה
מרפאה בעיסוק ,מנהלת "בדאיאת הירש" ,קשר אם-תינוק/ת  -מרחבים לטיפוחו והדרכה לאימהות
יפו.
בחברה הערבית בישראל
תזונאית חינוכית ,האוניברסיטה העברית
מודל ההזנה הרגשית בינקות ככלי הדרכה להורות מיטבית
בירושלים.
ותרומתו לטיפוח ההתפתחות הרגשית והפיזית מראשית
החיים

הקדימו להירשם  -מספר המקומות מוגבל! מצ"ב טופס הרשמה
מומלץ להגיע לאוניברסיטת חיפה בתחבורה ציבורית

מפת קמפוס אוניברסיטת חיפה
מגדל אשכול

בית הסטודנט
ע״ש האטר

אודיטוריום מוזיאון הכט

HECHT MUSEUM AUDITORIUM

המשכן לאמנויות ע״ש
ד״ר ראובן הכט

קפה ריגר

RIEGER CAFÉ

חניון
בניין רבין
חניון
המעונות

חניון
בניין ראשי

P
חניון
מגדל אשכול
חניון בניין
רב־תכליתי

HAIFA GATE

חניון בניין
חינוך ומדעים
CARMEL GATE

בניין ג׳ייקובס

‰È„ ¯Ú˘ Í¯„ ‰ÒÈÎ
ÈÙÂ‰ ˘È·Î‰ Í¯„

בניין רבין

ספריית יונס וסוראיה נזריאן

ÏÓ¯Î ¯Ú˘ Í¯„ ‰ÒÈÎ

RABIN BUILDING

YOUNES AND SORAYA NAZARIAN LIBRARY

Refreshment - מתקני מזון
™

Minimarket - near the Dormitories
Restaurant
Food Court
Rabin Building

˙Â„ÚÒÓ‰ ¯˙‡

Cafeteria - Terrace Building

Handicapped Parking

Cafeteria - Main Building, 500 Floor
Riger Café - Main Building

˙ÂÁÈË·‰Â ÔÂÁË·‰ Û‚‡
ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï‰ÈÓ Û‚‡

H

ÌÈÎ ÔÂÈÁ

* הכניסה למוזיאון הכט בשבתות דרך שער כרמל בלבד

Cafeteria - Education and Sciences Building
Coffee Shop - Shopping

D

Student Administration Division

Coffee Shop/Cafeteria

Coffee Shop - Art Center Building

S

˙ÂÈÂÓ‡Ï ÔÎ˘Ó

