מה קורה להורה?
הורות עכשווית  -תיאוריה ,מחקר וטיפול
 24ביוני  ,2013אודיטוריום הכט ,אוניברסיטת חיפה
9:00-8:30
9:00-9:15

 13:00-11:45מושב שני – התערבות מבוססת ראיות

התכנסות וכיבוד קל
ברכות ודברי פתיחה

פרופ' שי לין ,דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,
אוניברסיטת חיפה
פרופ' יואב לביא ,ראש המרכז לחקר ולימוד המשפחה ,ביה"ס לעו"ס
אוניברסיטת חיפה
גב' רחל מתוקי ,מנהלת מחוז חיפה ,משרד החינוך
פרופ' רבקה יהב ,ראש המרכז הקליני הבין-תחומי ,אוניברסיטת
חיפה

 11:30-9:15מושב ראשון – הורות וזוגיות – תיאוריה,
מחקר וטיפול
גלגולי חווית ההורות  -נקודת מבט פסיכואנליטית ,מר שמואל
גרזי ,פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי ,בתי הספר לפסיכותרפיה
פסיכואנליטית ,אוניברסיטת חיפה
טיפול פסיכודינמי בהורות – מענה אפשרי להורות חסומה,
ד"ר דרור אורן ,פסיכולוג קליני; בעבר מנהל המכון לייעוץ ולטיפול
רגשי במרכז הקליני הבין-תחומי
בין הורות לזוגיות ,פרופ' יואב לביא ,ראש המרכז לחקר ולימוד
המשפחה ,ביה"ס לעו"ס ,אוניברסיטת חיפה
גאווה ודעה קדומה  -התמודדות משותפת של ילדים והורים
במשפחות חד-מיניות ,גב' רעיה אבימאיר-פת ,פסיכולוגית קלינית
והתפתחותית ,לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ,אוניברסיטת
חיפה

 11:45-11:30הפסקה

Invited Keynote Speaker, Prof. Abigail Gewirtz,
University of Minnesota, Evidence-Based Prevention
and Intervention: Promoting Eﬀective Parenting

)ההרצאה בשפה האנגלית בליווי מצגת בעברית(

 13:30-13:00הפסקה
 15:00-13:30מושב שלישי  -ההורים כמתווכי העולם לילד -
המרכז הקליני הבין-תחומי ,אוניברסיטת חיפה
"אבל למה?"  -על שאלות של ילדים ,ד"ר רותי דרדיקמן-עירון,
פסיכולוגית קלינית ,מנהלת המכון לייעוץ ולטיפול רגשי
"בואו נדבר על זה"  -על הורים וילדים משוחחים בסביבה טבעית,
גב' רותי ריינר ,קלינאית תקשורת ,מנהלת המכון להפרעות
בתקשורת
משחק-ילדים-הורים ומה שביניהם ,גב' סאוסן מזאווי-חביב,
מרפאה בעיסוק ,מנהלת המכון לריפוי בעיסוק
מה לעשות עם האייפד הזה? גב' חגית רובין ,מרפאה בעיסוק,
מנהלת מכון קרטן לשימושי מחשב וטכנולוגיה

 15:15-15:00הפסקה
 16:00-15:15אמהוֹ ת שרוֹ ת :עיון פסיכואנליטי בשירי
משוררות לילדיהן
ד"ר דנה אמיר ,פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית ,משוררת
וחוקרת ספרות ,ראש המגמה לביבליותרפיה בחוג לייעוץ
והתפתחות האדם ,אוניברסיטת חיפה
16:00

דברי סיכום

במהלך יום העיון יוקרנו קטעי סרטים
ההכנסות מיום העיון יוקדשו לטיפול בילדים ממשפחות מעוטות יכולת
 ₪ 140בהרשמה מוקדמת )עד  15ביוני (2013
 ₪ 160החל מ 16-ביוני
לפרטים והרשמה מראש בלבד )מצורף טופס הרשמה(
המרכז הקליני הבין-תחומי ,אוניברסיטת חיפה
icc@univ.haifa.ac.il 04-8288622/3
חנייה על בסיס מקום פנוי באוניברסיטת חיפה
בהצגת ההזמנה לכנס
מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית
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