
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 בזום*.

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

חרדה ולחץ!

ההרשמה מוגבלת ל-300 משתתפים לכל הרצאה.
ההרשמה מסתיימת ב20:00 בערב שלפני ההרצאה.

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

אז בואו הצטרפו אלינו! נשמח לראותכם!

tmicha@haruv.org.il  :למוקד התמיכה הטכנית
טלפון: 02-5907028 חרוב מהספה

מפגשי שיח מרחוק לאנשי מקצוע
לוח זמני ההרצאות

ההשתתפות לא כרוכה בעלות!

13.04 - 05.04



חרוב מהספה גם בחול המועד של חג הפסח

איך להגן על ילדים כשלא רואים אותם? - מקומה של הקהילה בתקופה של בידוד חברתי 
ד"ר כרמית כץ, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב 

הערכת הסטטוס המנטלי של הילד (ההרצאה בערבית) 
יועד ג'נאדרי חכים, פסיכולוגית קלינית מומחית, יו"ר וועד הפסיכולוגים הערבים בישראל

التقييم النفسي االولي وفحص الحالة العقلية للطفل
يعاد غنادري – حكيم، اختصاصية نفسية سريرية رئيسة الهيئة االدارية لرابطة

السيكولوجيين العرب بالبالد

יחסי אם תינוק בימי קורונה - על דכאון לאחר לידה והקשר שלו לחוויה טראומטית אצל התינוק
אולי שנידר, פסיכולוגית קלינית, עוסקת בטיפול בגיל הינקות, מנחת קבוצות

מעבדות לחירות - התמכרויות בראי המדע והיהדות. על מניעה, יישוג וטיפול
הרב איתן אקשטיין, מנכ"ל רטורנו

שימו לב: ביום זה יתקיימו 2 הרצאות שונות באותן שעות

יום ב' 06/04/20
תפקידה ומשמעויותיה של הכתיבה האישית של נפגעות פגיעה מינית בילדות בתהליכי 

עיצוב העצמי 
ד"ר בלה שגיא, בבליותרפיסטית ומדריכה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין 

איך נדבר עם ילדים ומתבגרים על מיניות בעידן המסכים?  
אוסנת אלביליה, עו"ס, מטפלת במרכז אפיק  

מבט טיפולי על תהליכי שינוי בקהילה החרדית - מה למדנו מהעבודה על פגיעות 
מיניות בילדים?

ד"ר יונתן פיאמנטה, עו"ס, מנהל מרכז כרם גליל-גולן

יום א' 12/04/20
טיפול נרטיבי עם ילדים המתמודדים עם ההשפעות של טראומה 

ד"ר יוחאי נדן, ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית. מדריך ומטפל זוגי 
ומשפחתי מוסמך

יום ב' 13/04/20
תקופה... מטלטלת? - על התמודדות עם אי שקט בתינוקות ומצוקה הורית 

ד"ר חוה גדסי וד"ר דפנה עידן-פרוסק, מנהלות רפואיות, עמותת גושן 

הפרעות אכילה והקשר שלהן לפגיעה אפשרית בילד (ההרצאה בערבית)  
יועד ג'נאדרי חכים, פסיכולוגית קלינית מומחית. יו"ר וועד הפסיכולוגים הערבים בישראל

اضطرابات األكل وعالقتها مع االساءة للطفل
يعاد غنادري – حكيم، اختصاصية نفسية سريرية رئيسة الهيئة االدارية لرابطة

السيكولوجيين العرب بالبالد

שמירה על זכויות ילדים ונוער בזמן משבר
אבישי שלום-הלל, עו״ד מהמאגר החיצוני של פרויקט ייצוג קטינים, ״עו״ד משלי״, בסיוע המשפטי 

מחוז דרום

אמצעי מיגון למטפל בזמן הקורונה - איך שומרים על שפיות וחוסן בזמן משבר?
(ההרצאה בערבית)

ד"ר נאדיה מסארווה, פסיכולוגית חינוכית, מומחית בטיפול בטראומה ופגיעה בילדים ומשפחות, 
מרצה וחוקרת במכללת אלקאסמי

وسائل الوقاية واألمان للمعالج في زمن الكورونا - كيف نحافظ على صحتنا
النفسية والَجَلد أثناء األزمة؟

د.ناديه مصاروة، اختصاصية نفسية تربوية، مختصة بمعالجة الصدمة النفسية
واإلساءة لألطفال والمراهقين والعائالت، محاضرة وباحثة بكلية القاسمي

יום ג' 07/04/20
להרות את הטראומה מחדש וללדת איתה או בלעדיה - השפעות פגיעה מינית על 

היריון ולידה 
איריס ישראלי, פסיכולוגית קלינית. מדריכה ומרצה במסגרות המטפלות בנפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית 

השפעות החשיפה לפורנוגרפיה על ילדים ונוער  
ניצן אדרי, עו"ס, מטפלת מוסמכת בילדים ונוער 

מפגש אחר עם הזנחה
מירי רוסמן, עו"ס, מנהלת מיזם מפגש לטיפול בילדים ונוער במצבי הזנחה ומשפחותיהם 

(מיזם משותף של משרד הרווחה, הביטוח הלאומי וקרן רש״י)

אהבה בסיר לחץ - איך לעזור להורים להתמודד עם אתגרי ההורות בצל הקורונה?
(ההרצאה בערבית)  

ד"ר נאדיה מסארווה, פסיכולוגית חינוכית, מומחית בטיפול בטראומה ופגיעה בילדים ובמשפחות, 
מרצה וחוקרת במכללת אלקאסמי

الحب بطنجرة الضغط - كيف نساعد االهل بالتعامل مع تحديات الوالدية في 
زمن الكورونا؟

د.ناديه مصاروة، اختصاصية نفسية تربوية، مختصة بمعالجة الصدمة النفسية
واإلساءة لألطفال والمراهقين والعائالت، محاضرة وباحثة بكلية القاسمي

יום א' 05/04/20
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https://haruv.org.il/forms/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%88%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
https://haruv.org.il/forms/%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%90%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%97/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%94%d7%99/
https://haruv.org.il/forms/%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%a9/
https://haruv.org.il/forms/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%93/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%93%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%9c/
https://haruv.org.il/forms/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0/
https://haruv.org.il/forms/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d8%b7%d9%86%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://haruv.org.il/forms/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a9/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d9%84/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://haruv.org.il/forms/%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8/
https://haruv.org.il/forms/%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%a7%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99/



