
 

 

 

 

 

 2022ביוני    14
 ברכות   09:45 - 09:30

 פרופ' ניסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי 
 מכללה האקדמית גליל מערבי ה , החוג לקרימינולוגיה, בני בייליד"ר 

 אוניברסיטת חיפה החוג לייעוץ והתפתחות האדם, ,  און- ברקיבנסון ד"ר ענבל 
  

 הטראומה של פיצול פסיכולוגי -ילדים בתווך  :מושב פתיחה 11:30 – 9:45

 זכויות ילדים, טובת הילד והטראומה של פיצול פסיכולוגי  
 ברברה פידלר, קנדה

 הבנה קלינית והתערבות    -האקדמיה הבינלאומית למטפלים בילדים מנוכרים  
 ניק וודול, אנגליה 

 נקודת מבט ישראלית  - התמודדות רב מערכתית ואתגרים במשפחות עם ילדים מנוכרים 
 און, ישראל-בנסון בריענבל ק

 

 

 התעללות פסיכולוגית בילדים : Iמושב  13:30 - 12:00

 פרידה וגירושין   החוותעקרונות ההתערבות עם ילדים החווים התעללות פסיכולוגית במשפחות  
 ג'ורדנה פלנדר, קרואטיה 

   פסיכולוגיתבחנה וטיפול בהתעללות  אגישה מובנית ל 
 קארן וודול, אנגליה

 שימוש במודל מובנה בטיפול בהתעללות פסיכולוגית   - לקחים מהשדה  
 ג'ואן לונג, אירלנד & קלייר פרנסיקה, מלטה

 

 

התערבות עם מנגנוני הגנה פרימיטיביים במשפחות הנמצאות בתהליכי פרידה  : IIמושב  16:00 – 14:30
 וגירושין

 מנוכריםבעיית היסוד של ילדים  - הזדהות השלכתית  
 ניק וודול, אנגליה 

 פרנואידי של ההורה המנכר - עבודה טיפולית עם המכניזם הסכיזו 
 אבנר הכהן, ישראל 

 משפחות המושפעות מתגובותיו של הילד המנוכר בבושה ההמקום של  
 דית' פילה, ארה"בוג'

 

 

 פאנל מסכם  17:00 – 16:15

 בני ביילי, ישראל   מנחה:
 ודוולקארן , פרנסיקה פלנדר, קליירג'ורדנה און, -ברענבל קיבנסון ידלר, פברברה   משתתפים:

 

 

 ילד -הורהשל חידוש קשר בסדנת אומן: "הורות טיפולית" בהתערבויות  19:00 – 17:30
 קארן וניק וודול, אנגליה

  

Reunification and recovery: Theory and practice in the treatment of alienated children 

 חידוש קשר והחלמה:

תיאוריה ופרקטיקה בהתערבויות טיפוליות עם ילדים מנוכרים   

 2022ביוני,  15 – 14

 חוג לקרימינולוגיהה

 מכללה האקדמית גליל מערביה

 704כל ההרצאות יתקיימו באודיטוריום 

 בית ספר לניהול



 

 

 
 
 

 2022ביוני    15
 ברכות  09:45 – 09:30

 יני משפחה במחוז חיפה ימשפט לענסגנית נשיאת בתי ו  שופטת ד"ר שירי היימן,
 מיקות במקום אבחון אדינ התבוננות ב –הרצאת פתיחה: הילד המפוצל    10:30 – 09:45

 בנג'מין גרבר, ארה"ב 
  

 דינאמיקות של ניכור ותגובות של ילדים: Iמושב  12:00 – 10:30

 תוצאות מעשיות מהמחקר  – כוח ושליטה  
 סיאצקה דג'יסטרה, הולנד

   התקשרות וטראומה התפתחותית בקרב משפחות גרושות  
 תרצה יואלס, ישראל 

 סוד הטכניקה של ההורה המסית ותעלומת עמידות ההסתה  
 , ישראלדוד בנאי

  

 מודלים של התערבות עם הורים וילדים מנוכרים : IIמושב  13:30 - 12:15

 אסטרטגיות התערבות הדרכה הורית ו"הורות טיפולית" בחידוש קשר:   
 קארן וודול, אנגליה

 מודל משפחתי רב מימדי  ככח חילוץ:התערבות פסיכו משפטית  
 ענבל קבנסון בר און, ישראל

 מבט עדכני על מודלים עכשווים של התערבות בישראל  
 דקלה שרל, ישראל)רווחה טירת כרמל(;  א".ל.מרכז "פ

  

 המשפט & הגנה על מטפליםתפקיד בית : IIIמושב  16:30 – 14:30

 ניהול תיקי ניכור וחידוש קשר בבתי משפט לענייני משפחה בישראל  
 , ישראל מורן סמון

   השילוב שבין הנפשי והמשפטי ביחסים הטיפוליים 
 אליס ברקוביץ', ארה"ב

 איכותני תפקיד בית המשפט וצרכי מטפלים: ממצאים ממחקר  
 בני ביילי, ישראל

 בטיחות מטפלים ועבודה עם העברה שלילית  
 , סרביה ינצ'יץ'מ מיה רוז'ה, קרואטיה & תיאדורה

  

 הדרך קדימה והסדרה של התערבויות קליניות :פאנל מסכם 17:30 – 16:45
 קארן וודול, אנגליה   מנחה:

 ביילי בני , וודול פידלר, ניקברברה גרבר,  בנג'מין און,-ברענבל קיבנסון   משתתפים:
  

 ועברית עם תרגום סימולטני, אנגליתות הכנס יתקיים בשפ

 במתכונת היברידית

השתתפות פיזית בכנס פתוחה לחוקרים ואנשי מקצוע מעולמות הטיפול והמשפט 

 בלבד. נוכחות מקוונת פתוחה לכל המתעניינים, יש להירשם בהרשמה מוקדמת.

 ש"ח 285עלות השתתפות יום אחד: 
 ש”ח 552עלות השתתפות יומיים: 

 (Promo code -ב WELCOME)לתעריפים אלו הקלד 

 
נת חדר במלון היכנסו לפרטים נוספים על המשתתפים ולהזמ ,להרשמה לכנס

 :לקישורים הבאים

 הרשמה לכנס
 ( Promo code -ב W ELCOMEהקלד המצוינים לתעריפים )

 מידע על המשתתפים ותוכנית הכנס

 חדר במלון דן פנורמה חיפה הזמנת
 (GALIL110622את הקוד  Promo code)לתעריף מוזל הקלד בחלונית 

 כנס בינלאומי 

https://www.iapac.international/conferences/booking/
https://www.iapac.international/conferences
https://www.danhotels.com/Booking/SearchResults?fr=htl&com=box&ttl=ChooseYourRoom&Lang=eng&editMode=true

