
למעבר לאתר של "חרוב מהאויר"

tmicha@haruv.org.il :מוקד התמיכה שלנו

"חרוב מהספה" 
—

הרצאה מקצועית חד פעמית של שעה 
ללא תשלום

ייצוג קטינים - הלכה למעשה  

עו"ד נטע ברק 
הממונה המחוזית על ייצוג קטינים, 

הסיוע המשפטי, מחוז תל אביב
—

ללא תשלום

21.7 יום ג  

21:30 - 20:30

"חרוב בחברותא"
—

מפגשים בקבוצות קטנות
המפגשים בתשלום

- מספר המקומות מוגבל -

כשעו"ס, עו"ד, מרפאה בעיסוק 
וקלינאי תקשורת נפגשים – 

התעללות והזנחה בילדים מזווית 
רב מקצועית

מיועד לאנשי מקצועות הבריאות 
והטיפול

—

13.7 יום ב  
תמונת מצב של תופעת ההתעללות 

בילדים
עו"ד עפרה בן מאיר

מנהלת קמפוס חרוב לילדים ורכזת 
תכניות חוק ומשפט, מכון חרוב

20.7 יום ב  
טראומה בילדות והשלכותיה 

עו"ס איילת נועם-רוזנטל
רכזת תחום עבודה סוציאלית 

וסימולציה, מכון חרוב

27.7 יום ב  
תיאור מקרה: "לטפל בלי מילים" – 

טיפול קלינאי תקשורת בילדים 
נפגעי הזנחה והתעללות

גלעד אמשלום
קלינאי תקשורת, מומחה לבריאות 

הנפש בגיל הרך ועמית בתוכנית 
 Infant-Parent   Mental Health

Fellowship באוניברסיטת 
מסצ'וסטס, בוסטון

3.8 יום ב  
וויסות עצמי – מה שמתאים לגוף 

חוליה זלצמן
מרפאה בעיסוק

—
דמי השתתפות בסדרת המפגשים – 

80 ש"ח

21:30 - 20:00

”חרוב בהמשכים“
—

סדרת הרצאות בנושא נבחר לקבוצות 
קטנות הכוללת הרצאה בנושא 

מקצועי, שאלות ודיון
סדרת המפגשים

- ההרשמה לסדרת מפגשים בלבד - 
- מספר המקומות מוגבל -

أطفال الجنوب بين 
صراعات الحياة وارتجاجات 

الدماغ
 

איתור ילדים נפגעי התעללות 
מזווית הראייה של רופא בבי"ח  

בדרום הארץ

د. فاروق القواعين
يتخصص في جراحة األعصاب 

مستشفى سوروكا بئر السبع  

דר' פארוק קואעין
מתמחה בנוירוכירורגיה, מרכז רפואי 

אוניברסיטאי  סורוקה ב"ש
—

المحاضرة مجانیة
ללא תשלום

23.7 يوم الخميس 
 21:30 - 20:30

להרשמה לחצו כאן

שימוש בכלים יצירתיים להערכה 
וטיפול בילדים שנפגעו מינית

פרופסור רחל לב ויזל
ראש מרכז המחקר על שם אמילי 

סגול לחקר טיפול ואומנויות, מעבדת 
סגול לטיפול בילדים בסיכון, 

אוניברסיטת חיפה
—

דמי השתתפות – 30 ש"ח 

23.7 יום ה 

20:30 - 19:00

להרשמה לחצו כאן

كيف نخلق حوار بين 
االهل وأطفالهم حول 

الجنسانية وحماية الطفل

איך מייצרים שיח בין הורים 
לילדיהם על מיניות ומוגנות

فاتنة بشارة - عاملة اجتماعية، 
لقب ثاني - مديرة مركز الكرم 

في الناصرة جمعية يعاديم 
لتسفون لمعالجة األطفال وأبناء 

الشبيبة ضحايا االعتداءات 
الجنسية و/ أو سلوكيات جنسية 

غير مالئمة

פאתנה בשארה
תואר שני בעובדה סוציאלית, מנהלת 

מרכז כרם - אזור נצרת והסביבה, 
עמותת יעדים לצפון לטיפול בילדים 
ובני נוער נפגעים ו/או עם התנהגות 

מינית פוגעת
—

ندوات خروب 
رسوم التسجيل 30 شيقًال

דמי השתתפות – 30 ש"ח 

20.7 يوم االثنين 
 21:30 - 20:00

להרשמה לחצו כאן

"להגר להתבגר ומה שביניהם" - 
עבודה עם נוער עולה בסיכון  

עדי נסירוב 
מנהלת תחום מרכזי הנוער, 

עמותת על"ם
—

ללא תשלום

26.7 יום א 

21:30 - 20:30

להרשמה לחצו כאן

מה מסתתר מאחורי החיוך - 
זיהוי התעללות והזנחה ומניעתן 

ע"י צוות דנטלי  

ד"ר אביב שמואלי 
מומחה ברפואת שיניים לילדים,

המחלקה לרפואת שיניים לילדים,
הפקולטה לרפואת שיניים 

באוניברסיטה העברית והדסה
—

ללא תשלום

28.7 יום ג 

21:30 - 20:30

להרשמה לחצו כאן

חרוב באוויר
28.7       13.7
עם החזרה לשגרה, אנו ממשיכים להציע 
למידה מקוונת עם מיטב אנשי המקצוע. 

הערוץ פתוח לכולם!

للتسجيل إضغط هنا

للتسجيل إضغط هنا

https://haruv.org.il/courses/%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%92-%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94/
https://haruv.org.il/courses/%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%99/
https://haruv.org.il/courses/%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%aa%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%95%d7%9a-%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94/
https://haruv.org.il/courses/%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/
https://haruv.org.il/courses/%d7%9b%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%a1-%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a7-%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8/
https://haruv.org.il/ar/courses/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%a8/
https://haruv.org.il/ar/courses/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a8/
https://haruv.org.il/courses-category/%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a8/



