
 

   

 

  

 

   

 תחומי-המרכז הקליני הבין -אוניברסיטת חיפה 
 בשיתוף:

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל -הפ"י      ♦     העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך
 וגורמים נוספים שעיסוקם בגיל הרך

 
 שמחים להודיע על

 כנס ישראל השני להורות

 מחקר, טיפול, חינוך ומדיניות בגיל הינקות -של הורות  גוונים של

 
     

 

16.09.2019 
 

  



  

 

באודיטוריום הכט, אוניברסיטת 
 חיפה

  

  

  
 הוועדה המארגנת:

 תחומי, אוניברסיטת חיפה-ראש המרכז הקליני הבין -פרופ' רבקה יהב 
אילן וחברת הנהלה בעמותה -ראשת תוכנית הריס, אוניברסיטת בר -פרופ' עפרה קורת 

 לגיל הרך
 החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' אמריטה יהודית הראל

 יור העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך -ד"ר תמר ארז 
 רופא ילדים, נשיא עמותת גושן -ד"ר מנואל כץ

 ציגת הסתדרות הפסיכולוגים בישראלנ –ד"ר דליה אלוני 
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל, שפ"ח ק. אתא –דדון -ד"ר אליס שחר

 החוג לעבודה סוציאלית / החוג לסיעוד, המכללה האקדמית צפת –ד"ר יעלה טומסיס 
 

  

 
 

 

  

וארגונים שעניינם טיפול רגשי גורמים 
בהורים ובילדים בגיל הרך מוזמנים לקחת 
 חלק בכנס באחת או יותר מהדרכים הבאות

 
     

 

  

להצגת מחקר, דרכי התערבות, דרכי טיפול או פרויקט  -דקות(  15-)כ הרצאה קצרה
 באחד מן הנושאים הבאים:

 ילד-מבט בין תחומי על קשר הורה
 הורות בראייה רב תרבותית

 דיאלוג עם הורים במסגרת החינוכית
 עולמם הרגשי של הורים

וורד   המעוניינים להגיש הצעה רלוונטית מתבקשים לשלוח תקציר בקובץ
מילים, הכולל את תיאור המחקר/ההתערבות /הטיפול/הפרויקט, שם המגיש,   300 באורך

 הארגון אליו הוא משתייך ופרטי ההתקשרות
של מחקר, או התערבות, או טיפול ייחודי, או   - ויזואלית-ת פוסטר או תצוגה אודיוהצג

פרויקט שבוצע באוכלוסייה הרלוונטית )תישקל בחיוב גם תערוכת צילומים, סרטים קצרים 
וכיו"ב(. הפוסטרים והמצגות יוצגו באזור קבלת הקהל בכניסה לכנס. המעוניינים לקחת 

 אפ.-לשלוח את תוכן המצגת המבוקשת בפורמט רולחלק בכנס בדרך זו מתבקשים 



 לכתובת הבאה 12:00בשעה  15/5/2019הצעות ישלחו לא יאוחר מיום ד 
rshchori@univ.haifa.ac.il 

על כל הצעה שתתקבל יישלח אישור קבלה בדוא"ל חוזר. כל ההצעות יישפטו על ידי 
  .1/6/2019יום ה'  ה המדעית של הכנס. החלטות הועדה יימסרו לכל המציעים עד הוועד
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