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

