חרוב באוויר
1.7
7.6
עם החזרה לשגרה ,אנו ממשיכים להציע למידה מקוונת עם מיטב אנשי המקצוע.
הערוץ פתוח לכולם!

"חרוב מהספה"

—
הרצאה מקצועית חד פעמית של שעה
ללא תשלום

”חרוב בהמשכים“

"חרוב בחברותא"

—
סדרת הרצאות בנושא נבחר לקבוצות
קטנות הכוללת הרצאה בנושא
מקצועי ,שאלות ודיון
סדרת המפגשים

—
מפגש בקבוצה קטנה של עד
 40משתתפים
המפגש בתשלום

 -מספר המקומות מוגבל -

ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ﻓﻲ اﻷﻃﻔﺎل

הפרעת התקשרות בילדים
RAD (Reactive Attachment
)Disorder
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻬﻨﺪ دﻋﻨﺎ ،ﻣﺨﺘﺺ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻷﻋﺼﺎب
ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ  -ﻛﻼﻟﻴﺖ
ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻘﺪس ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻷﻋﺼﺎب
اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ

דר' מהנד דענא

מומחה ברפואת ילדים ,נוירולוגיה
ילדים והתפתחות הילד .מנהל מכוני
התפתחות הילד בשירותי בריאות
כללית – מזרח ירושלים
מנהל מרכז עתיד לנוירולוגיה
והתפתחות הילד
—
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ
ללא תשלום

ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء

9.6

 ההרשמה לסדרת מפגשים בלבד - -מספר המקומות מוגבל -

האדם במרכז  -התבוננות
הוליסטית בצרכים של ילדים
ומתבגרים עם מוגבלות

פגיעה בקטינים  -בין ההליך
הפלילי לטיפולי
עו"ד אשרת שהם

מנהלת מחלקה בפרקליטות מחוז
ירושלים
—
דמי השתתפות –  30ש"ח

יום א

10.6
"שום דבר לא עלינו בלעדינו" -
הרצף שבין סנגור עצמי לבין
הצורך בתמיכה בקבלת החלטות

7.6

20:00-21:30
להרשמה לחצו כאן

ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ إﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

עו"ס ומטפלת מינית מוסמכת ,מרכז
לאורך הדרך א.ד.נ.מ ,.אוניברסיטת
חיפה ,מכללת עמק יזרעאל ומכללת
דוד ילין

17.6
"מבהלה להובלה"  -עבודה עם
בני נוער במצבי חוסר ודאות
מתמשכים  -תיאור מקרה
מתקופת הקורונה בארגון על"ם
אירית אלוני

עו"ס  - M.S.Wמנהלת תחום מרכזי
נוער על"ם ומדריכת סטודנטים
—
דמי השתתפות –  30ש"ח

17.6

יום ד
20:00-21:30

20:30-21:30

ד"ר דניאלה מזור

להרשמה לחצו כאן

שירות מודע לטראומה בארגונים
נותני שירותים לאנשים עם
מוגבלות
איה רוט

קרימינולוגית קלינית ,מנהלת תחום
המרכזים לטיפול נפשי באנשים עם
מוגבלויות ,עמותת שק"ל

24.6
"מיניות זו לא מילה גסה"  -כיצד
לדבר עם ילדים ומתבגרים עם
מוגבלות על מיניות
יהל מנדלקרן

עו"ס מטפלת מינית מוסמכת  ,רכזת
היחידה חינוך חברתי מיני ,מרכז
טיפולי טוני אלישר ,שק"ל

1.7
פרופיל סנסורי כבסיס ליחסים -
היכרות מערכות החושים
השונות של ילדים ,דיספונקציות
והשפעתן על מיומנויות
התקשורת והיחסים הבין
אישיים שילדים יוצרים
עם הסביבה

ילדים ומשפחות של מבקשי
מקלט במצבי חוסר ודאות
בישראל
עו"ס טלי אהרנטל

מנכ"לית א.ס.ף - .ארגון סיוע לפליטים
ומבקשי מקלט בישראל
—
ללא תשלום

יום ה

עומרי גולד

מטפל מיני מוסמך,עו"ס ומרפא
בעיסוק
—
דמי השתתפות בסדרת המפגשים –
 80ש"ח

11.6

20:30-21:30

ימי ד

להרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

מה למדנו מהמענים הקהילתיים
לילדים נפגעי התעללות והזנחה -
לקחים מתכניות התערבות
ד"ר דפנה גרוס מנוס

החוג לעבודה סוציאלית ,המכללה
האקדמית תל חי
—
ללא תשלום

יום ב

20:00-21:30

15.6

20:30-21:30
להרשמה לחצו כאן

למעבר לאתר של "חרוב מהאויר"
מוקד התמיכה שלנוtmicha@haruv.org.il :

