
מכון חרוב עובד גם "מהבית" ולא 
עוצר את פעילותו!

 
היום, יותר מתמיד, צריך לזכור את הילדים נפגעי ההתעללות 

וההזנחה שבמצב הקיים יתכן שאף נמצאים בסיכון מוגבר.

כדי לצלוח את המצב הלא מוכר ולהמשיך לסייע לילדים, יש צורך 
בחיבור בין אנשים ובין אנשי מקצוע.

 
מכון חרוב מתגייס לנושא ומציע מפגשים בנושאים מקצועיים בזום, 

לקהל הרחב של אנשי מקצוע.
 

מה עליכם לעשות כדי להתחבר למפגשים האלה? 
 

לקרוא ולהתרשם ממגוון המפגשים בלוח המפגשים שלמטה, לבחור 
מתוכם מפגש/ים רלוונטי/ים עבורכם, ולהירשם. לקראת כל מפגש, 

תקבלו במייל לינק לחיבור בפלטפורמת זום.
 

אנחנו מאמינים שהמשך הלמידה יעזור לכולנו להרגיש ביחד, לחשוב 
על משהו אחר וחדש, ולהפעיל את חלקי המוח שמתקשים לתפקד 

בזמני חרדה ולחץ!

שימו לב: 
במסגרת המפגש מה השאלה? - קו פתוח לאנשי מקצוע 

להתמודדות בימי הקורונה.
צוות מומחיות של מכון חרוב יענה על שאלות ודילמות מקצועיות.

לכתיבת שאלות    לחצו כאן 

את השאלות ניתן לשלוח עד לתאריך 19.4.20 בשעה 11:00.
התשובות תינתנה ללא זיהוי השואל או המקרה

ההרשמה מוגבלת ל-300 משתתפים לכל הרצאה.
ההרשמה מסתיימת ב-20:00 בערב שלפני ההרצאה.

את הלינק לזום יקבל כל משתתף במייל בערב שלפני ההרצאה, או 
בבוקר ההרצאה

אז בואו הצטרפו אלינו! נשמח לראותכם!

חרוב מהספה
קבוצות שיח מרחוק לאנשי מקצוע

לוח זמני ההרצאות
ההשתתפות לא כרוכה בעלות!

19.04 - 23.04

https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94/


"היה היה נגיף ששינה את העולם שהכירו כולם…": טיפול במשחק דרך המסך
ד"ר שירלי בן שלמה, עו"ס, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן 

'המתנה שקיבלתי מאבא' מה קורה במשפחה, בימי קורונה ולא
ליאור גל כהן מחברת הספר המתנה שקבלתי מאבא

איך מרגישה פנימייה בזמן קורונה? היבטים גלויים וסמויים  של ניהול וריכוז מסגרות לנוער 
בסיכון בזמן מגיפה

רועי מצר, עו"ס ,מנהל תחום טיפול, עמותת אותות, חבר אפק

לחץ, מתח וחרדה בקרב ילדים ובוגרים עם מוגבלויות - איך מתמודדים?
רונית ארגמן, עו"ס, מנכ"לית מכון ארגמן, אוניברסיטת בר אילן בית הספר לעבודה סוציאלית

יום ב׳ 20/04/20

"כשהילדה הכי יפה בגן ודני גיבור נפגשים": הבניות מגדריות בילדוּת
חן קצביץ' פרסלר,  דוקטורנטית למגדר, מנחה מוסמכת למיניות מיטיבה, 

בעלת טור ב'הארץ' - 'חינוך למיניות מיטיבה'

מה השאלה ? קו פתוח לאנשי מקצוע להתמודדות בימי הקורונה
שוש תורג'מן, עו"ס, עו"ד עופרה בן מאיר, נעמי גוטמן, עו"ס, צוות מכון חרוב

—
שימו לב: 

במסגרת המפגש צוות מומחיות של מכון חרוב יענה על שאלות ודילמות מקצועיות.

לכתיבת שאלות    לחצו כאן 

את השאלות ניתן לשלוח עד לתאריך 19.4.20 בשעה 11:00.
התשובות תינתנה ללא זיהוי השואל או המקרה.

יום ד׳ 22/04/20

מגיפה כהזדמנות לשיווק מקצועי: על ההזדמנות שיצרה  מגפת הקורונה לשיווק של 
מקצועות הטיפול

ד"ר  שירלי בן שלמה, עו"ס, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן

פגיעות מיניות ברשת בימי הקורונה (ההרצאה בערבית)
לונה סיבאני אבו גנימה, עו"ס, מטפלת משפחתית מוסמכת ומנהלת מרכז לטיפול בפגיעות מיניות 

אצל קטינים
إساءات جنسية في الشبكة في زمن الكورونا 

لونا سيباني أبو غنيمة، عاملة اجتماعية، معالجة أسرية مؤهلة ومديرة مركز لعالج 
االعتداءات الجنسية لدى القاصرين

נוער להט"ב בסיכון בהתמודדות עם מגיפת הקורונה
יעל סיני, מנהלת 'בית דרור' וגל ויינשטיין, עו"ס, 'בית דרור' קורת גג לנוער להט"ב, עמותת אותות

פורנוגרפיה, סייבר סקס, טקסטינג - מיניות מקוונת בקרב ילדים ובוגרים בזמן שהייה 
ממושכת בבית מול מסכים

רונית ארגמן, עו"ס, מנכ"לית מכון ארגמן, אוניברסיטת בר אילן בית הספר לעבודה סוציאלית

יום ה׳ 23/04/20

"הטירה המתפוררת": ילדים בין הצללים של האלימות והקורונה (ההרצאה בערבית)
ד"ר נאדיה מסארוה פסיכולוגית חינוכית, מומחית בטיפול בטראומה ופגיעה בילדים ומשפחות,

מרצה וחוקרת במכללת אלקאסמי
القلعة المتفككة - األطفال بين ظالل العنف والكورونا 

د. نادية مصاروة، اختصاصية نفسية تربوية، مختصة بمعالجة  الصدمة النفسية 
واإلساءة لألطفال و المراهقين والعائالت، محاضرة وباحثة بكلية القاسمي

הדיבור עם ילדים והורים מאוכלוסיות מוחלשות על המצב
ד"ר סיגל קני פז, עו"ס, סגנית ראש מנהל הרווחה ומנהלת המרכז לשלום המשפחה, נתניה. 

ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

הפרעת קשב ומגדר - לאן נעלמו הבנות?
פרופ' איתי ברגר,MD, פרופ׳ חבר (עמית), ביה״ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, האוניברסיטה 

העברית ירושלים, מומחה בנוירולוגיה של הילד והתפתחותו, מנהל נוירולוגיה ילדים, ביה״ח 
האוניברסיטאי אסותא-אשדוד, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"ראי ראי שעל הקיר מי הכי ָשָווה בעיר": כשהתרבות מלמדת אותְך לרצות להיות אובייקט מיני
חן קצביץ' פרסלר, דוקטורנטית למגדר, מנחה מוסמכת למיניות מיטיבה, בעלת טור ב'הארץ' - 

'חינוך למיניות מיטיבה'

יום ג׳ 21/04/20

איך לגשת לטראומה בגיל הרך? ומה הקשר לקורונה?? מחשבות על פגיעה ואהבה
ביחסים בין הורים וילדים

ד"ר כרמית כץ, עו"ס, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב 

קורונה, הורות ומה שביניהן (ההרצאה בערבית)
לונה סיבאני אבו גנימה, עו"ס, מטפלת משפחתית מוסמכת ומנהלת מרכז לטיפול בפגיעות מיניות 

אצל קטינים
الكورونا، الوالدية وما بينهما 

لونا سيباني أبو غنيمة، عاملة اجتماعية، معالجة أسرية مؤهلة ومديرة مركز لعالج 
االعتداءات الجنسية لدى القاصرين

"לא דיברנו עוד על אהבה" זוגיות ומיניות בצל הקורונה
ד"ר דניאלה מזור, עו'ס ומטפלת מינית מוסמכת, "לאורך הדרך"-א.ד.נ.מ.

אוניברסיטת חיפה, מכללת עמק יזרעאל ומכללת דוד ילין

יום א׳ 19/04/20

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו
 

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

 

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

להרשמה לחצו

12:00 - 11:00

14:00 - 13:00

18:00 - 17:00

21:00 - 20:00

12:00 - 11:00

14:00 - 13:00

12:00 - 11:00

14:00- 13:00

18:00 - 17:00

12:00 - 11:00

14:00 - 13:00

18:00 - 17:00

21:00 - 20:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

14:00 - 13:00

21:00 - 20:00

https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%a9%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d/
https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%91%d7%90-%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e/
https://haruv.org.il/forms/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%9e%d7%aa%d7%97-%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%9f-%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%95-%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94/
https://haruv.org.il/forms/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%a8/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9c%d7%90-%d7%93%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%a0%d7%95-%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%9b%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e/
https://haruv.org.il/forms/%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%91-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7/
https://haruv.org.il/forms/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%91%d7%a8-%d7%a1%d7%a7%d7%a1-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%93%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%97/
https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%aa-%d7%a7%d7%a9%d7%91-%d7%95%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%9f-%d7%a0%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://haruv.org.il/forms/%d7%a8%d7%90%d7%99-%d7%a8%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%aa%d7%a8/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b8%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%d8%a7/



