
השתתפות ילדים בסיכון 
בהליכים בעניינם

ד"ר חניתה קושר
מנהלת ידע ופיתוח, עמותת בית לכל 

ילד, בית הספר לעבודה סוציאלית 
ע"ש ברוואלד, האוניברסיטה 

העברית ירושלים
—

חרוב מהספה ללא עלות

"חרוב מהספה" 
—

הרצאה מקצועית חד פעמית של שעה 
ללא תשלום

יום א  24.5

20:30-21:30

השלכות של התעללות והזנחה על 
שפה ותקשורת של ילדים

נעמה יהודה
 MSC SLP קלינאית תקשורת

—
חרוב מהספה ללא עלות

2.6 יום ג 

20:00-21:00

גירושין בימי קורונה - אתגרים 
ופתרונות יצירתיים מנקודת 

מבטה של עו"ס לסדרי דין

רויטל כץ
עו"ס לסדרי דין ומדריכת סטודנטים

—
חרוב בחברותא 30 ש"ח

"חרוב בחברותא"
—

מפגש בקבוצה קטנה של עד 
40 משתתפים

המפגש בתשלום

- מספר המקומות מוגבל -

26.5 יום ג 

20:00-21:30

עבודת העו"ס עם משפחות 
בסיכון: ממצב חירום לשגרת 

חירום בדרכי העבודה

ד"ר סיגל קני-פז
עו״ס, סגנית ראש מינהל הרווחה, 
מנהלת המרכז לשלום המשפחה, 

נתניה. 
בית הספר לעבודה סוציאלית, 

אוניברסיטת תל אביב
—

עלות השתתפות בסדרת המפגשים 
80 ש"ח

25.5 יום ב 
1.6 יום ב 
4.6 יום ה 

 8.6 יום ב 

20:15-21:45

הרהורים ומחשבות על סוגיות של 
פגיעה מינית בילדים

מנחה: טלי שלומי
—

עלות השתתפות בסדרת המפגשים
100 ש"ח

20:00-21:30 ימי א 

נטלי הדר  31.5 
ד"ר יונתן פיאמנטה  7.6 
עירית לוזיה  14.6
ענבל לייבוביץ  21.6
ד"ר אפרת נווה  28.6

مخاطر العالم االفتراضي
على األطفال وكيفية

التعامل معها

העולם הווירטואלי - סכנות
לילדים וכיצד מתמודדים

איתן

لونا سيباني أبو غنيمة
عاملة اجتماعية، معالجة أسرية

مؤهلة ومديرة مركز عيلم لعالج
االعتداءات الجنسية لدى

القاصرين

לונה סיבאני אבו גנימה  
עו"ס, מטפלת משפחתית מוסמכת 

ומנהלת מרכז עלם לטיפול בפגיעות 
מיניות אצל קטינים

—

3.6 يوم األربعاء - יום ד 

20:00-21:30

”חרוב בהמשכים“
—

סדרת הרצאות בנושא נבחר לקבוצות 
קטנות הכוללת הרצאה בנושא 

מקצועי, שאלות ודיון
סדרת המפגשים

- ההרשמה לסדרת מפגשים בלבד -
- מספר המקומות מוגבל -

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

חרוב באוויר

להרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

للتسجيل إضغط هنا

לתוכניה ולהרשמה לחצו כאן

למעבר לאתר של "חרוב מהאויר"

להרשמה לחצו כאן

לתוכניה ולהרשמה לחצו כאן

tmicha@haruv.org.il :מוקד התמיכה שלנו

https://haruv.org.il/forms/%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b/
https://haruv.org.il/courses/%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a1/
https://haruv.org.il/courses/%d7%94%d7%a8%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a0/
https://haruv.org.il/forms/%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%99/
https://haruv.org.il/ar/forms/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%83/
https://haruv.org.il/forms/%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%a2%d7%9c/
https://haruv.org.il/courses-category/%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a8/



