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 קול קורא לרישום מוקדם לכנס ישראל להורות

 תחומי-המרכז הקליני הבין -הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  –אוניברסיטת חיפה 

 בשיתוף:

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל - הפ"י     ♦האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך     

 וגורמים נוספים שעיסוקם בגיל הרך, במחקר, בטיפול ובמדיניות

 שמחים להזמינך להירשם לכנס ישראל להורות

 מההריון לשנת החיים הראשונה:  -"הולדתו של הורה 
 מחקר, טיפול ומעשה לקראת מדיניות לאומית"

פיזיולוגיים אצל הורים בתקופת המעבר להורות: ההריון ושנת החיים הראשונה של ילדיהם, -היבטים רגשיים ושינויים פסיכו
 דרכי התערבות ותמיכה רגשית בהורים בעקבות לידת הרך הנולד.

 

 
 הרצאה מרכזית בכנס:

 תינוק כבסיס להתפתחות הילד-המוח ההורי ותהליכי סינכרון הורה
 המרצה: פרופ' רות פלדמן

 נלווה באונ' ייל )ארה"ב(,  'אילן, פרופ-במחלקה לפסיכולוגיה ובמרכז לחקר המוח באונ' בר 'פרופ
 אילן.-ראש המגמה הקלינית של הילד ומנהלת הקליניקה לגיל הרך באונ' בר

 
 :)תכנית מפורטת הכוללת לוח זמנים מפורט תפורסם בקרוב( עוד מתכנית הכנס

 
 ₪(. 160)מחיר לגימלאים ולסטודנטים: ₪  180במחיר  3/5/2016דמי השתתפות בכנס ברישום מוקדם עד יום ג' 

 ₪. 220לאחר תאריך זה וביום הכנס עצמו דמי ההרשמה יהיו 
 מצ"ב טופס הרשמה מפורט.

 מספר המקומות בכנס מוגבל! 
 

 
 בברכה,

 הועדה המדעית והמארגנת
 

מושב 
 מרכזי

 פנים רבות להורות מיטיבה. –: מיהו ההורה הטוב )אונ' חיפה( פרופ' יהודית הראל
 : מה רוצה הגבר? משאלות ופחדים במעבר לאבהות.)אונ' חיפה( ד"ר עמית פכלר

 תובנה הורית לעולמו הפנימי של הילד וחשיבותה להתנהגות הורית רגישה.: )אונ' חיפה( קריא-ד"ר נינה קורן

הרצאות 
במושבים 
 מקבילים

 .)משרד הבריאות( ד"ר חנה קמינרבהנחיית  - ץהורות כמשבר והורות במצבי לח : 1 מושב
 .הפסיכולוגים()הסתדרות  ד"ר דליה אלוניבהנחיית   - רות לילדים עם אתגרים התפתחותייםהו : 2 מושב
 )יו"ר העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק(. ד"ר גל מאיריבהנחיית   - הורים בסיכון: 3 מושב
 .)המרכז הקליני, אונ' חיפה( מר אורי מזורבהנחיית   - הנקה, שינה ותקשורת מילולית: 4 מושב
 )המרכז הקליני, אונ' חיפה(. פכלרד"ר עמית בהנחיית   - רבות במהלך ההריון ובתחילת החייםהתע: 5 מושב
 )המרכז הקליני, אונ' חיפה(. חביב-ד"ר סאוסן מזאוויבהנחיית   - עבודה עם גופים בקהילה: 6 מושב
 .)משרד הבריאות( גב' בתיה מג'רבהנחיית   - ליווי הורים :7 מושב
 .לפסיכולוגיה, אונ' חיפה(החוג ) דדון-גב' אליס שחרבהנחיית   - ילד-אורות וצללים בקשר אם: 8 מושב

פאנל 
 מסכם

 לקראת מדיניות לאומית של תמיכה בהורים ובהורות בראשית החיים
 , יו"ר האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרךד"ר תמר ארזבהנחיית 

 באודיטוריום הכט, בניין אשכול, אוניברסיטת חיפה 2016למאי  16ביום ב', ח' באייר תשע"ו, 
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 כנס ישראל להורות: - טופס הרשמה

 מההריון לשנת החיים הראשונה: מחקר, טיפול ומעשה לקראת מדיניות לאומית" -"הולדתו של הורה 
 

 )בניין ראשי( חיפהאודיטוריום הכט, אוניברסיטת , 8:30החל משעה , 2016במאי  16יום ב', 
 

 נרשם/ת יקר/ה,
 icc@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: לאו  8288621-04נא למלא את כל הפרטים כמבוקש ולשלוח באמצעות פקס': 

 
 לכבוד 

 תחומי -המרכז הקליני הבין 
 הפקולטה למדעי רווחה ובריאות

 31905הכרמל, חיפה אוניברסיטת חיפה, הר 
 

 
 אנא ציין/י את מס' ושם המושב המקביל המועדף עליך _______________________________________

 
 מצ"ב דמי השתתפות ביום העיון: 

 (3.5.2016)בהרשמה מוקדמת עד ₪  180,- □

 )סטודנט/גימלאי, בהצגת תעודה(₪  160,- □

 (4.5.2016-מהחל )בהרשמה ₪  220,- □

 
 אופן התשלום:

 בלבד אוניברסיטת חיפהבהמחאה מס' __________ בנק __________ סניף _________לפקודת  .1
 

 ________________בכרטיס אשראי מסוג:  .2
 

  שם בעל הכרטיס: ____________________  מס' ת"ז: 
 

  
מס' הכרטיס:  

 
 

תוקף:                                                                   ספרות אחרונות בגב הכרטיס:   3
 

 
מותנה בהרשמת  הכנס. בין השאר, קיום הכנסכפופים לשינויים על פי שיקול דעתם הבלעדי של המרכז הקליני ו/או שותפיו לניהול  וומועדי ו, קיומהכנס

ביטול  מועדו המתוכנן ובניכוי דמיימים לפני  7ע"י המשתתף וקבלת החזר כספי יתאפשרו אך ורק עד רישום לכנס מספר מספק של משתתפים. ביטול ה
 דמי ההרשמה ששולמו. מסך₪  70בסך 

 התנאים שלעיל ידועים לי ובהרשמתי לתוכנית אני מסכים להם במלואם. :הצהרת הנרשם

                                                            

   

 כתובת מגורים שם פרטי שם משפחה

   

 e-mail מס' טלפון נוסף מס' טלפון 
   

 כן / לא

 רשימת דיוור כיצד נודע לך על הכנס? מקצוע/עיסוק מקום עבודה

          

                

     

מזכירות המרכז לפרטים נוספים, ניתן לפנות ל
 .תחומי -הקליני הבין

 8288621-04, פקס: 8288622/3-04: 'טל 

 

 חתימת הנרשם:

mailto:icc@univ.haifa.ac.il

