
אימוץ 
במעגל החיים

הכנס השביעי 

של משפחתא

מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

השרות למען הילד

לו״ז כנס משפחתא
אימוץ 

במעגל החיים
הכנס השביעי 

של משפחתא

ההרשמה לכנס מאפשרת השתתפות 
בכל ההרצאות והפאנלים שבכל ימי הכנס 

בכל יום ישלח במייל ובסמס
 קישור למפגש הזום של אותו היום

לחצו כאן להרשמה

מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

השרות למען הילד

 . . .

יום חמישי
19/11/20

יום רביעי
18/11/20

יום שלישי
17/11/20

יום שני
16/11/20

יום ראשון
15/11/20

שעה

הכי אחי  
בנית קשרים אחאים 
בתהליך פתיחת התיק

 . . .

המשפט בשרות 
האימוץ
דילמות

 . . .

בית קבוע  
בין אומנה לאימוץ

 . . .

אימהות ביולוגיות

התקווה הגדולה
. . .

18:30–19:00

פתיחה
 . . .

פאנל 19:00-19:15
בהנחיית 

יעל אלבז עו"ס 
השרות למען הילד

פאנל 
בהנחיית 

מיכל וייס עו"ס 
ת.ל.מ

פאנל 
בהנחיית 

בני סוויל 
ורותי ברוך עו״ס

פאנל 
בהנחיית 

אבי אופיר עו"ס

מנהלת השירות למען 
הילד ויו״ר משפחתא

זיכרונות מעצבי חיים
 . . .

רותי ברוך עו"ס

19:15-19:30

משפחה 
צבעונית

. . .

התפתחות רגשות 
ההורים כלפי ילדים 
מאומצים במשפחות 

מתרחבות
. . .

חשיבות הטיפול 
המערכתי בקרב 
משפחות מאמצות

. . .

משולש האימוץ 
דרמה ותיקון
פסיכודרמה 
ככלי  טיפולי

. . .
19:30-20:30

פאנל 
בהנחיית 

מיכל וייס עו"ס 
ת.ל.מ

ד"ר מירי אילת
פסיכולוגית

ד"ר איילת בנטל
יועצת זוגית ומשפחתית

יולי שפרן
 MA פסיכודרמה
מאומצת בוגרת

 Seven Core Issues
in Adoption
הרצאה באנגלית

עם כתוביות בעברית
 . . .

תן לי זמן, הושט לי יד, 
עד נגלה ביחד 
שימוש בחשיפה 
לטראומה - איך 

מתמודדים ומבריאים
 . . .

ילדים על תנאי
 . . .

להיות הורה לילד 
   FASD

אופק של תקווה
 . . .

בריאות הנפש בילדים 
ונוער מאומצים 

אתגרים ודרכי 
התמודדות

 . . .
20:30-21:45

פרופ' מולי להד שרון קפלן-רוזיה עו"ס
פסיכוטראומה

סרטו של 
נעם דמסקי

ד"ר עודדה פלג
פסיכולוגיה שיקומית

ד"ר אודי מקורי
פסיכיאטר של הילד 

והמתבגר

https://secure.cardcom.solutions/e/xGNc



