
מכון חרוב עובד גם "מהבית" 
ולא עוצר את פעילותו!

 
היום, יותר מתמיד, צריך לזכור את הילדים נפגעי ההתעללות 

וההזנחה שבמצב הקיים יתכן שאף נמצאים בסיכון מוגבר.

כדי לצלוח את המצב הלא מוכר ולהמשיך לסייע לילדים, יש 
צורך בחיבור בין אנשים ובין אנשי מקצוע.

 
מכון חרוב מתגייס לנושא ומציע מפגשים בנושאים מקצועיים 

בזום, לקהל הרחב של אנשי מקצוע.
 

מה עליכם לעשות כדי להתחבר למפגשים האלה? 
 

לקרוא ולהתרשם ממגוון המפגשים בלוח המפגשים שלמטה, 
לבחור מתוכם מפגש/ים רלוונטיים עבורכם, ולהירשם. לקראת 

המפגש, תקבלו במייל לינק לחיבור בזום.
 

אנחנו מאמינים שהמשך הלמידה יעזור לכולנו להרגיש ביחד, 
לחשוב על משהו אחר וחדש, ולהפעיל את חלקי המוח 

שמתקשים לתפקד בזמני חרדה ולחץ!
 

אז בואו הצטרפו אלינו! נשמח לראותכם!

חרוב מהספה:
מפגשי שיח מרחוק לאנשי מקצוע

לוח זמני ההרצאות
ההשתתפות לא כרוכה בעלות!



"החיים בחוסר ודאות - ממבט קרוב לחוויה" 
שיח אישי עם בר סטאר 

"פואטיקה של טראומה - על כתיבה וקריאה כתהליך תרפויטי עבור מטפלים ומטופלים"  
גיא עינת, קרימינולוג, עוסק בטיפול בטראומה, פגיעות מיניות, התמכרות למין ונוער בסיכון

"שפת הרוך ושפת הוירטואל - מה קורה לילדים בימים בהם המסך הוא החבר הכי קרוב?"
גיא עינת, קרימינולוג, עוסק בטיפול בטראומה, פגיעות מיניות, התמכרות למין ונוער בסיכון

"קידום הסתגלות חיובית בזמן משבר"
ד"ר אביטל קאי צדוק, המחלקה לע״ס, המרכז האקדמי רופין

יום ב׳ 30/03/20

"מנטליזציה בשלט רחוק - קידום חוסן בילדים  ומתבגרים" 
ד"ר דנה לסרי, פסיכולוגית קלינית וחוקרת בתחום טראומות ילדות 

"הנגיף הטוב והנגיף הרע - מחשבות על טיפול בטראומות ומצבי קונפליקט בימי קורונה"  
גיא עינת, קרימינולוג, עוסק בטיפול בטראומה, פגיעות מיניות, התמכרות למין ונוער בסיכון

"מפגש הצוות כמרחב פוטנציאלי: על מפגש ושיח נפשי בתוך מציאות משתנה וחרומית"
הלל ויס, פסיכולוג, וירון גנאור, מנחה צוותים

"קידום ויסות רגשות אצל ילדים - עקרונות וכלים מעשיים"
שרית שרם-יבין, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מנהלת "מטיב ילדים"

"לצלול מתחת למים, לגלוש על הגלים - מקומם של המטפלים בהורים בימי משבר הקורונה"
הדס רון-גל, אמפטי"ה הפורום הפסיכולוגי לטיפול וייעוץ להורים

יום ד׳ 01/04/20

"עובדים, מטפלים תוך חיים במציאות משותפת" 
ד"ר מיכל קומם, מייסדת ומנהלת מרכז רותם 

"שיתוף בתובנות ומחשבות על עבודה דרך הרשת בעידן הקורונה: איך לנצל את המדיום 
   החדש כדי לטפל מקרוב"  

נטע עופר, פסיכולוגית חינוכית

"מה יכול לעזור לנו, וגם למטופלים שלנו, לשמור על וויסות בתוך סיר הלחץ המשפחתי"
ד"ר נגה אומן-דוד, פסיכולוגית קלינית, יחידת הטראומה הדסה

יום ה׳ 02/04/20

"מציאות של חוסר וודאות פוגשת טראומה עיקשת" 
ד"ר מיכל קומם, מייסדת ומנהלת מרכז רותם 

"מנטליזציה בשלט רחוק- קידום שיח רפלקטיבי וחוסן הורי ומשפחתי"  
ד"ר דנה לסרי, פסיכולוגית קלינית, חוקרת בתחום טראומות ילדות

"אפיונים מבניים בקרב משפחות עם רקע טראומטי בשעת דחק ומשבר"
ד"ר איריס צדוק, עובדת סוציאלית, מומחית בגיל הרך

"קידום הסתגלות חיובית בזמן משבר"
ד"ר אביטל קאי צדוק, המחלקה לע״ס, המרכז האקדמי רופין

יום ג׳ 31/03/20

"אופטימיות זהירה בימים מורכבים" 
פרופ' מולי להד, נשיא ומייסד "משאבים" 

"ילדים נפגעי עבירה - שיתופי פעולה בין גורמי מקצוע בעת משבר הקורונה"  
עו"ד ועו"ס לירון אשל, מנהלת מרכז הליווי לילדים נפגעי עבירה במועצה לשלום הילד 

"סיוע למסייעים- גשר על מים סוערים - איך נשמור על עצמנו כנותני עזרה?"
ד"ר אתי אבלין, עו"ס קלינית, יו"ר שותפה בפורום אובדן בינלאומי

"התמודדות עם חרדה של ילדים ומתבגרים דרך כלים של וויסות ומיינדפולנס"
ד"ר נגה אומן-דוד, פסיכולוגית קלינית, יחידת הטראומה הדסה

"התנהלות של פנימייה טיפולית בעת הקורונה: שיח עמיתים" 
  (מיועד לעובדי מוסדות להשמה חוץ ביתית)

ג'ראר פולבר, פסיכואנליטיקן ואורי דוד, מנהל בית הילדים "הרי ירושלים"

יום א׳ 29/03/20
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