
       

    

 

 לבריאות הנפש של התינוק הישראלית העמותה

 

 יום העיון השנתי של העמותה

 2016, נובמבר 8, ג'יום 

 סורוקה והאוניברסיטאי המרכז הרפואי, שטרןאולם 

 באר שבע

 

 "משלושה יוצא אחד!?"

 טריאדי ומשפחתי בינקות ובגיל הרךטיפול 

 

 תוכנית

 התכנסות 8:30-9:00

 ברכות ודברי פתיחה 9:00-9:15

מנהל היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך במרכז הרפואי  – ד"ר גל מאירי

והאוניברסיטאי סורוקה, יו"ר העמותה הישראלית לבריאות הנפש של 

 התינוק.

מנהלת היחידה לגיל הינקות, חטיבת ילדים ונוער בי"ח גהה,  - ד"ר מירי קרן

, ראש תכנית לפסיכיאטריה של הגיל הרך WAIMH - יוצאת נשיאה עולמית

 בי"ס ללימודי המשך ברפואה, אונ' ת"א.

ת היחידה הפסיכיאטרית לילדים ונוער, המרכז מנהל – ד"ר שוש ארבל

 .הרפואי והאוניברסיטאי סורוקה

סגנית מנהל המרכז הרפואי והאוניברסיטאי  –נוימן -ד"ר ניצה היימן

 .סורוקה



פסיכיאטרית, מרצה במחלקה לפסיכיאטריה בית ספר  ,דיאן פיליפפרופ'  9:15-10:30

ומחברת משותפה  Reflective Family Playיוצרת  . אוניברסיטת טורונטו, קנדהלרפואה, 

 The baby and the couple: Understanding“יחד עם פרופ' אליזבט פיבס של הספר 

and Treating Young families”.  

  

התערבות טריאדית  – )Reflective Family Play  (משחק משפחתי רפלקטיבי

 לתינוקות ופעוטות )ההרצאה תועבר באנגלית(.

 

 הפסקת קפה 10:30-11:00

חטיבת ילדים ונוער בי"ח גהה, מנהלת היחידה לגיל הינקות, , מירי קרן דר' 11:00-11:45

, ראש תכנית לפסיכיאטריה של הגיל הרך WAIMH - יוצאת נשיאה עולמית

  בי"ס ללימודי המשך ברפואה, אונ' ת"א.

 ( בחדר הטיפולco-parentingהורות ) 

מרצה בכירה וראש המגמה לפסיכולוגיה , פוריה-נעמה עצבהדר'  11:45-12:30

, פסיכולוגית התפתחותית, היחידה גוריון בנגב-בןאוניברסיטת התפתחותית, 

 לגיל הרך, בית החולים סורוקה

For better or worst :ים בהתפתחות של פגיםיחשיבות היחסים הטריאד 

 ארוחת צהריים קלה  12:30-13:00

 בחירות לוועד 13:00-13:15

  פאנל קליני: 13:15-14:45

בכירה פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, מרצה דר' דפנה דולברג הצגת מקרה: 

חברת ועד העמותה  .מיקוד הילדים במגמה הקלינית באקדמית ת"א יפו וראש

 .הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

פסיכולוג התפתחותי, קליני ורפואי, פסיכואנליטיקאי, , ובאנדב וינטרהפאנל:  המנח

חבר ועד העמותה הישראלית  מנהל השירות הפסיכולוגי בבית החולים רמב"ם.

 לבריאות הנפש של התינוק

   יפורסם בהמשך :מתדיינים

 

  דיון עם הקהל ודברי סיכום. 14:45-15:00

 

 



 

 :2016-11-8 -הרשמה ליום העיון

 

 120: 2016העמותה שנרשם לשנת  מחיר לחבר ₪ 

 150: 2016לשנת  מחיר לחברות בעמותה .₪ 

 העיון בהמחאות נפרדות או בהמחאה אחת.ניתן להירשם בו זמנית לעמותה וליום 

  320בעמותה:  למי שלא חברמחיר להרשמה ליום העיון ₪ 

  תואר ראשון, שני או דוקטורט עם העתק תעודת  לסטודנטמחיר להרשמה ליום העיון(

 ₪. 100סטודנט(: 

 

 :ביצוע ההרשמה

, את   infant-mh.co.ilנא למלא באתר העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק:  -1

ולהקפיד על מסירת כתובת דואר  (לחץ למעבר לטופס ההרשמה) הפרטים בטופס ההרשמה

אלקטרוני לצורך העברת הקבלה הדיגיטלית. אין למסור את הפרטים האישיים רק ברישום 

 ידני עם ההמחאה.

לכתובת העמותה: לד"ר דניאל אוריין,  1/11/2016נא לשלוח את ההמחאה בדואר עד ה  -2

 .1790500מיקוד  -497ת.ד.  -קיבוץ הסוללים

לשאלות או בירורים ניתן להשאיר הודעה באתר או במייל העמותה, לגזברית, ד"ר דניאל  -3

 Infant.mhil@gmail.comאוריין: 

 

http://infant-mh.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=6
http://infant-mh.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=6
mailto:Infant.mhil@gmail.com

