


08:30 - 09:00

התכנסות

09:00 - 09:15

דברי ברכה
פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים
ד"ר אורית קריספין ,פסיכולוגית ראשית ,מרכז שניידר לרפואת ילדים

הזמנה לכנס הארצי הרביעי בנושא

משיקום הסמכות ההורית
לבניית סמכות חדשה

09:15 - 10:15

שינויים רבים בתפישת מושג הסמכות הובילו להתערערות סמכותם "המובנית" של הורים ,מורים ,מטפלים,
מנהלים וכד' .ההרצאה תסקור תהליכים חברתיים ותרבותיים שהובילו לצורך בהבניה מחודשת של מושג
הסמכות ותציג כלים לגיבושה של נוכחות בוטחת המאפשרת יזימת פעולות והתערבויות אפקטיביות.

10:15 - 11:00

״התמכרות״ למחשב  -בניית נרטיב טיפולי
גלית זיגמן ,פסיכולוגית קלינית ,סגנית מנהל המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר
בהרצאה תוצג הדרכת הורים לילד הסובל מ״התמכרות״ למחשב המובילה להתפרצויות כעס ואלימות.
יודגם שילוב של אלמנטים מתוך הגישה הנרטיבית ליצירת שינוי חיובי.
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סמכות תרבות והורות  -מחברים מחדש את המושגים
עידן עמיאל ,פסיכולוג קליני ,מנהל המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר

11:00 - 11:30

הפסקת קפה

11:30 - 12:30

Positive Psychology & New Authority – acting with both concepts
Dr. Philip Streit, Clinical and Health Psychologist, Chairman of the Institute and
The Academy for Children, Youth and Family, Member of the IPPA Board of

בעשורים האחרונים אנו עדים להקצנה בהתנהגות ילדים ונוער; החרפה במקרי עבריינות,

Directors and Coordinator of Seligman Europe.

אלימות" ,התמכרות" למחשב וסירוב ללכת לבית הספר .אל מול תופעות אלה עומדים
הורים ומורים חסרי אונים ,וקיימת תחושה שהסמכות ההורית והחינוכית בתרבות המערבית

12:30 - 13:00

כשהכפר הופך גלובלי :סמכות חדשה בעידן רב-תרבותי

הולכת וקורסת .עקרונות 'הסמכות החדשה' מאפשרים הבניית סמכות התואמת לתרבות

ניר סוננברג ,פסיכולוג רפואי ,רכז הכשרות חו"ל במרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר

הפלורליסטית והמורכבת בה אנו חיים כיום .סמכות זו נשענת על עוצמה במקום כוחנות,

בהרצאה יתוארו יישומו והטמעתו של מודל הסמכות החדשה בקרב צוותים טיפוליים בפנימיות ומחלקות
אשפוז באירופה המתמודדים עם אלימות והפרעות התנהגות של ילדים ונוער.

נקיטת יוזמה במקום שימוש בחיזוקים חיוביים ועונשים ובניית רשתות תמיכה )גם
וירטואליות( לחיזוק דמות הסמכות .מטרת הכנס השנתי היא להציג פיתוחים קליניים

13:00 - 13:45

הפסקת צהריים

13:45 - 14:30

הורים בחדר המורים :סמכות חדשה רגע לפני שמתחיל העימות

ותאורטיים חדשים של צוות המרפאה לסמכות הורית ,תוך הדגמת התערבויות אפקטיביות
במסגרת המשפחתית ,בבתי ספר ,בפנימיות טיפוליות ובמחלקות אשפוז.

טל מימון ,עו"ס קליני ילדים ונוער ) ,(MSWהמרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר
פגישת הורים ומורים בבית הספר היא לא פעם מאורע טעון רגשית לכל המעורבים .בהרצאה יוצג מודל
מובנה המסייע לצוות החינוכי לגייס את ההורים לעבודה משותפת תוך התבססות על מגבלות הזמן והאנרגיה
הקיימים בבית הספר.

המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר הוקמה בשנת  2004ומנוהלת ע"י עידן
עמיאל ,פסיכולוג קליני .הצוות המקצועי במרפאה מטמיע את עקרונות 'הסמכות החדשה'
בהכשרות מקצועיות למטפלים ובפיתוח תכניות הדרכה למוסדות טיפוליים בארץ ובחו"ל.
14:30 - 15:00

לא הולך לבית ספר ,מה תעשו לי?
עפרי בכר ,פסיכולוגית קלינית ,המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר
בהרצאה יוצגו סיבות להחרפה בתופעת סירוב הליכה לבית הספר ויוצעו עקרונות המאפשרים לדמויות
הסמכות לפעול אל מול התופעה .זאת תוך שימוש בגורמים שונים בסביבתם הטבעית ,גם במצבים של
הפרעות פסיכיאטריות נלוות )חרדה ,דיכאון ODD ,וכד'(.

עלות ההשתתפות בכנס היא  ,140ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
טל ) 03-9253186ימים א'-ה' TalAn1@clalit.org.il (8:00-10:30
או מירב 054-6609983

merav@newauthority.org.il

15:00 - 15:30

רגע אחרי סיום :דברי סיכום ,דיון ושאלות

