המרכז הקליני הבין -תחומי והמרכז לחקר ולימוד המשפחה ,הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
יום עיון :הורות עכשווית – תיאוריה ,מחקר וטיפול
 42ביוני  ,4102אודיטוריום הכט ,אוניברסיטת חיפה
0099-00:9

התכנסות וכיבוד קל

0099-00:9

ברכות דברי פתיחה

00:21-5:09

מושב ראשון – הורות וזוגיות – תיאוריה ,מחקר וטיפול

פרופ' שי לין ,דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
פרופ' רבקה יהב ,ראש המרכז הקליני הבין -תחומי
פרופ' יואב לביא ,ראש המרכז לחקר ולימוד המשפחה,
ביה"ס לעו"ס אונ' חיפה

גלגולי חווית ההורות ,מר שמואל גרזי ,פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה,
מדריך ומורה בבתי הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה
טיפול פסיכודינמי בהורות – מענה אפשרי להורות חסומה ,ד"ר דרור אורן -
פסיכולוג קליני בכיר; לשעבר 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  -ההתמודדות המשותפת של ילדים והורים במשפחות חד -
מיניות ,גב' רעיה אבימאיר  -פת ,פסיכולוגית קלינית והתפתחותית בכירה,
לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ,אוניברסיטת חיפה
00:29-00:21

הפסקה

02:11-00:29

מושב שני – התערבות מבוססת ראיות
מניעה וטיפול בעבודה עם הורים  -הצגת מודל מבוסס ראיות ,פרופ' אביגיל
גווירץ ,פסיכולוגית קלינית ,אוניברסיטת מינסוטה (בשפה האנגלית)

02:21-02:11

הפסקת צהריים

09:11-02:21

מושב שלישי  -ההורים כמתווכי העולם לילד
"אבל למה ?"  -על שאלות של ילדים ,ד"ר רותי דרדיקמן -עירון ,פסיכולוגית
קלינית בכירה ,מנהלת המכון לייעוץ רגשי ,המרכז הקליני הבין -תחומי,
אוניברסיטת חיפה

חשיבות ההורים והסביבה הטבעית בהתפתחות כישורי שפה ,תקשורת ודיבור
של ילדים  -גב' רותי ריינר ,קלינאית תקשורת ,מנהלת המכון להפרעות
בתקשורת ,המרכז הקליני הבין -תחומי ,אוניברסיטת חיפה
המשחק  -חוויה מצמיחה ומעודדת התפתחות ,גב' סאוסן מזאווי -חביב ,מנהלת
המכון לריפוי בעיסוק ,המרכז הקליני הבין -תחומי ,אוניברסיטת חיפה
 09:09-09:11הפסקה
06:11-09:09

אמהֹות שרֹות  :עיון פסיכואנליטי בשירי משוררות לילדיהן ,ד"ר דנה אמיר,
פסיכולוגית -קלינית ,פסיכואנליטיקאית ,משוררת וחוקרת ספרות ,ראש המגמה
לביבליותרפיה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם ,אוניברסיטת חיפה

 06:11דברי סיכום
במהלך יום העיון יוקרנו קטעי סרטים
ההכנסות מיום העיון יוקדשו לטיפול בילדים ממשפחות מעוטות יכולת
עלות ₪ 061 :בהרשמה מוקדמת (עד  09ביוני  ₪ 081 ;)4102החל מ  06ביוני
לפרטים והרשמה מראש בלבד (מצורף טופס הרשמה)
המרכז הקליני הבין -תחומי ,אוניברסיטת חיפה
12-848864432
חנייה על בסיס מקום פנוי באוניברסיטת חיפה בהצגת ההזמנה לכנס
מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

