
 

 מנהלת המרכזים -רונית בן גיגי    מנחה:

 כיבוד קל –התכנסות  08:15-08:45

על התשוקה לתת את מה שלא קיבלנו ולקבל  " 08:45-10:00

ים על מקורותיה את מה שלא יכולנו לתת: דבר

 "םשל אומללות ההורי

 פסיכולוג קליני ומרצה בכיר  -דוד בנאי 
 דברי פתיחה  10:00-10:30

   ראש העירסגן  –גיא יפרח  מר           
 מחזיק תיק הרווחה –יל פישלרמר א  

מנהלת אגף הרווחה  -גב' עופרה בן ישעיה 
 והשירותים החברתיים

 
 תאתנחתא מוסיקלי 10:30-10:45

 
  כיבוד קל –הפסקה         10:45-11:15

 אשכול ג': 
 ולהיכ"אני לא יכולה להיות האמא שאני לא  

 " להיות
מפלסות  שהתמודדו עם מצבי מצוקה בחייהן נערות

 .תלאימהואת דרכן 
 עו"ס, מכללת ספיר -דר' מיכל קומם

עו"ס  -מתבגריםרכזת צוות  ברעם ליטבקתמי 
  פסיכותרפיסטית

  אשכול ד': 
 "החלום ושברו"  :1הרצאה 

, באמצעות תלאימהוהצגה של קבוצה טיפולית 
 על המרחב שבין  ודיון אומנות וצילום, 
 אהבה לאכזבה.
  -צוות מתבגרים

  וצילוםמטפלת באמנות  -לי אורלב
 עו"ס -עופרי קראוס

 "אמא פצועה" : 2הרצאה 
סוגיות מרכזיות באימהות בקרב אימהות 

 טיפול בהן.ה, בראי PTSD  המתמודדות עם
מרכז טיפולי  -עו"ס, חכמת נשים -אליענה אלמוג

 לנשים
 

  אשכול ה': 
 משתתפים 20-מוגבל ל  :סדנא

ורי ושלי ם: התבוננות בהורות של ה"פוטוג'ינוגר

 באמצעות דימוי ויזואלי"

כדי להבין את ההורות שקיבלנו  ,משפחהיצירת עץ  
 ושאנו מעניקים.

פוטותרפיסטית, מרכז הורים טוראל, -דר' טלי גורלי
 .פעוטות

 
 ארוחה קלה –הפסקה  13:15-13:45

 
 "אמא לא משוגעת"13:45-15:30         

 קומנטרי המגולל את סיפורה של אמירה, וסרט ד
 לארבעה ילדים המתמודדת עם מחלת נפש. אמא

 הבוגרות.בנותיה  2רי, דיון בהשתתפות: תמה וצֹ 
 

 "הורות בצל ילדות כואבת"
 

 (בחירת אשכול אחד) מושבים מקבילים    11:15-13:15

 אשכול א': 
  "לא יאומן כי יסופר" :1 הרצאה

ראומה והפגיעה תפיסת הנרטיב של הט
 ,בילדות, כמשפיעה על ההורותונית הראש

 והניסיון המשותף לייצר בטיפול נרטיב אחר.
 -צוות ילדים

 פסיכותרפיסטית , עו"ס -כזת ר אליה שטיינברג
 , מטפלת משפחתיתעו"ס  -מירי יעקובי

 מטפלת באמנות -מיטל הלפרין
 

 "איזה מין הורה אני?"  :2הרצאה 
 השפעת הסיפור ההורי על ההורות 

 לימוד ניותתוכמנהלת  עו"ס, -דר' פולה דוד
   מכון חרוב

 אשכול ב': 
"עבודה טיפולית עם רגשות ההורים, רגשות  :1הרצאה 

 המטפלים והמפגש ביניהם"
מנכ"ל מכון  פסיכולוג קליני, מדריך, -בוגט יוני 

 סאמט
  "שמטו בחייו של המטפלפרטים שנ"ה : 2הרצאה 

מתערבים סמויים בתהליכים טיפוליים כ
 .ה אוגדןת. בהשראת ספרו של בהורים עזובים.

 -צוות פעוטות
 ומדריכה מטפלת, עו"ס -רכזת פרש רחל כהן

 זוגית ומשפחתית
  מטפלת באמצעות בע"ח -איריס מזר גזית

 
 

 הרשמהל
 ₪  80עלות הכנס 
  לתשלום

 

באשכול הפיס במעלה אדומים. 16.07.19: יתקיים בתאריך  

מעלה אדומים  מרכזי הורים פעוטות, הורים ילדים והורים מתבגרים
   8-ה שמחים להזמינכם לכנס

 
 ימשחק טיפוללמשתתפים יחולק 

 בהוצאת המרכז
 ,02-5421421טלפון  לבירורים: 

 מרכז הורים ילדים 
 merkaz.maale@gmail.comמייל: 

 

https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=3616&kvuza=7
https://www.maale-adummim.muni.il/315/



