הפקולטה למדעי החברה
בית הספר לחינוך ע"ש פרופ' חורגין
המגמה להתפתחות הילד

תינוקות טף ומשפחותיהם
בישראל
בחסות קרן הריס
אוניברסיטת בר-אילן

הזמנה
לכנס הארצי השנתי ה24-
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מחקר עדכני והשלכות חינוכיות
יום ה' ,ל' חשון ,תש"פ 28.11.2019
מרכז ע"ש וואהל בניין , 1401רח' מקס ואנה ווב ,רמת אילן
(מול הקמפוס החדש)

אוניברסיטת בר-אילן

11.2016.
[הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של נקודה מעניינת .באפשרותך למקם את תיבת הטקסט בכל
מרכז ע"ש וואהל בניין  1401רח' מקס ואנה ווב ,רמת אילן
מקום במסמך .השתמש בכרטיסיה 'כלי ציור' כדי לשנות את עיצוב תיבת הטקסט 'ציטוט'].
(מול הקמפוס החדש)

אוניברסיטת בר-אילן
החדש)לחץ כאן
לכנס
ותשלום
הקמפוס
לרישום (מול
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרנה ברוקRenee.Bruck@biu.ac.il :

פעוטות עם חוסן נפשי:
גגגגגגגככג

מחקר עדכני והשלכות חינוכיות

8:30-9:30

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

9:30-9:45

דברי פתיחה
פרופ' עפרה קורת ,ראשת תכנית הריס ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן

9:45-10:15

מיינדפולנס כבסיס לשגשוג של ילדים ופעוטות ושל המבוגרים המטפלים בהם
דר' נאוה לויט בן נון ,מנהלת מרכז סגול למוח ותודעה ,מייסדת מכון מודע למיינדפולנס,
בית-ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה

10:15-10:45

בניית חוסן במהלך שנת החיים הראשונה :התלות שבין ההתפתחות המוחית והחברתית
של התינוק לבין הסביבה ההורית המוקדמת
דר' טלי פרנקל ,ראשת יחידת המחקר במכון לגיל ינקות ע"ש זיאמה ארקין,
המרכז הבינתחומי ,הרצליה

10:45-11:15

חוסן נרכש אצל פעוטות בסיכון התפתחותי מולד :איכות האינטראקציה בין הורים
ופעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי
דר' נורית יגרמן ,מנהלת היחידה הקלינית התפתחותית ,תכנית הריס ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת
בר-אילן
גב' רוית פינטו M.A. ,מומחית בהתפתחות הילד ,מנתחת התנהגות מוסמכת BCaBA
פרופ' אסתר עדי-יפה ,ראשת המגמה להתפתחות הילד ,ביה"ס לחינוך ומרכז גונדה לחקר המוח,
אוניברסיטת בר-אילן

11:15-11:45

אימון רגש :רגעי קסם לפיתוח חוסן נפשי אצל ילדים בגיל הרך
דר' ענת מועד ,בית-הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן

11:45-12:45

הפסקת צהריים

12:45-13:15

מעטפת רכה :תכנית טיפולית מערכתית לקידום יחסי פעוט בסיכון והוריו,
בבית ובמסגרת החינוכית
גב' ורד כרמון ,מפקחת ארצית ילדים בסיכון ,הגיל הרך ,שירות ילד ונוער ,משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים
גב' שרון פורת ,מנהלת תכניות ,היחידה לגיל הרך ,ג'וינט אשלים
גב' יעל בן אליעזר וגב' רחל אביכזר ,מנהלות ארציות ,תכנית פיילוט "מעטפת רכה"

13:15-14:00

בניית חוסן בתהליכי הדרכה במסגרות לגיל הרך
דר' איריס צדוק ודר' חנה צור ,לימודי המוסמך לגיל הרך ,ותכנית "מסגרות
תחילה" ,האוניברסיטה העברית בירושלים

14:00-14:45

האתגרים העומדים בפני הורים ומטפלים בפעוטות בעידן הדיגיטלי
יהודה בר לב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

14:45-15:00

דברי סיכום
פרופ' עפרה קורת

חברים נכבדים,
התשלום לכנס הוא  160ש"ח .ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בעזרת המחאה.
כרטיס אשראי :התשלום מתבצע באמצעות קישור .יש לעמוד על הקישור הצבוע
בכחול ,וללחוץ  CTLו CLICK-בעכבר.
המחאה  :נא למלא את הספח הרצ"ב ולשלחו אלינו לכתובת :תכנית הריס ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן 5290002
יש לצרף המחאה ע"ס  ₪ 160למשתתף ,לפקודת אוניברסיטת בר-אילן ,עד ה.15/11/2019-
לתשומת לבכם:
 הרשמה והבטחת מקומות תתאפשר רק באמצעות תשלום מראש.
 למשלמים באמצעות המחאה תינתן קבלה ביום הכנס .אוניברסיטת בר-אילן היא מוסד
ללא כוונת רווח ,ולכן לא תינתן חשבונית מס .אין באפשרותנו לאשר את הגעת ההמחאה
בדואר.
 אין צורך למלא את טופס ההשתתפות בתשלום עם כרטיס אשראי.

ביטול ההשתתפות :עד שבועיים לפני הכנס ( )15.11.2019יוחזר הכסף
במלואו ,לאחר מכן לא יוחזרו דמי ההשתתפות.






לכבוד
תכנית הריס
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן 5290002



















כנס בנושא:
פעוטות עם חוסן נפשי :מחקר עדכני והשלכות חינוכיות
יום ה' ,ל' חשון ,תש"פ 28.11.2019

לרישום ותשלום לכנס לחץ כאן
אני מעוניין/ת להשתתף בכנס (נא לכתוב את כל הפרטים באופן ברור).

האם השתתפת בכנסים קודמים שלנו?

כן

לא

שם_____________________________
מקום עבו דה______________________________________תפקיד________________
תחום התמחות ______________________ טל______________________________:
*דואר אלקטרוני _________________ פקס______________________________
בכנסים העתידיים ,אני מעוניין/ת בנושאים הבאים ________________________________
הצעות או הערות________________________________________________________
ההזמנה תשלח בדואר אלקטרוני בלבד .אנא ציין/י את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה וידע/י אותנו על כל שינוי.

