
יום עיון משותף לתכנית הריס באוניברסיטת בר אילן, תכנית שוורץ 
בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית ומכון חרוב

24/11/2022 | ל חשון תשפ"ג, 09:00 – 15:00
אולם 284, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים

טראומה וחוסן בגיל הרך



הנחייה: ד"ר איריס צדוק, עובדת סוציאלית, חברת סגל בתכנית המוסמך בלימודי הגיל הרך 
(תכנית שוורץ) ובביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

התכנסות  09:30 -09:00

ברכות  09:45 -09:30
פרופ' אשר בן אריה, דיקן ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית,    

מנכ"ל מכון חרוב   

גב' נועה צור ברוש, פרויקטורית בכירה מעונות יום, משרד החינוך   

תרומתה של קרן הריס לפיתוח וקידום הגיל הרך כתחום התמחות בישראל  10:30 -09:45
פרופ' קורי שולמן, מרכזת המגמה לבריאות נפש בלימודי מוסמך בגיל הרך, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, מנהלת המרכז לאוטיזם 

תכנית הריס בבר אילן; עקרונות ויישום בקידום פעוטות ומשפחותיהם בישראל
פרופ' עפרה קורת, ראשת תכנית הריס, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

לא לפחד מהפחד? התערבויות במצבי חירום ופיתוח חוסן ומסוגלות בקרב צוותים, 
הורים וילדיהם- מדיניות שפ"י

מיכל אנגלרט, פסיכולוגית חינוכית מדריכה, סגנית מנהלת אגף פסיכולוגיה בשפ"י, משרד החינוך

הפסקה  10:45 - 10:30

הפרעה בעיבוד חושי וויסות עצמי: גורם סיכון להחמרת קשיי התמודדות   11:45 - 10:45
של ילדים בסביבות מעוררות דחק   

ד"ר נורית יגרמן, מנהלת היחידה הקלינית-התפתחותית, תכנית הריס, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר 
אילן, וד"ר אביבה יוכמן, בית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית

הפסקה  12:00 - 11:45

הורות וילדות תחת טראומה מתמשכת: כשהאזעקה האנושית (בכי) פוגשת את   13:00 - 12:00
האזעקה החיצונית: מצבן הרגשי של אמהות החיות בעוטף עזה והתמודדות הילדים   

פרופ' נעמה עצבה-פוריה, פסיכולוגית התפתחותית מומחית. ראשת מרכז דואט וראשת המגמה 
לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יו"ר העמותה הישראלית לבריאות הנפש של 

התינוק, מטפלת ביחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך בסורוקה

ארוחת צהריים   13:45 - 13:00

בואו נדבר על זה: האם הקטנטנים מדברים על טראומה?  14:45 - 13:45
ד"ר פולה דוד, עו"ס ופסיכותרפיסטית, מנהלת האגף לתכניות לימוד, מכון חרוב. בוגרת קורס 

הפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בירושלים. בעלת קליניקה פרטית 

סיכום היום  15:00 - 14:45
פרופ' קורי שולמן, מרכזת המגמה לבריאות נפש בלימודי מוסמך בגיל הרך, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, מנהלת המרכז לאוטיזם 

דמי רישום: 90 ₪
הסדרי חניה: חניון מדעי הרוח (שער 4) באוניברסיטה העברית. מחיר חניה – 15 ש"ח

להרשמה ותשלום לחצו כאן

https://bit.ly/3BBS3do

