העמותה הישראלית
לבריאות הנפש של התינוק

יום העיון השנתי

יתקיים באקדמית תל־אביב-יפו

יום ג' 5.11.2019
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"אחאים לאורך החיים"

יחסי אחים לאורך ההתפתחות ,תאומות ,תפקיד הגנטיקה והסביבה בעיצוב דמיון
ושוני בין אחים; גורמים פסיכודינמיים ,הוריים ובינדוריים בעיצוב יחסי אחים;
אחאות בהקשר של השמה חוץ ביתית :דילמות אתיות וטיפוליות; כל אלה ידונו
במהלך יום העיון ,תוך למידה ודיון עם חוקרים וקלינאים העוסקים בתחום .יום
העיון כולל הרצאות מליאה וסדנאות.
תכנית
09:00‑08:30

התכנסות וקפה.

09:15‑09:00

דברי ברכה ופתיחה.

10:00‑09:15

גב' הילה סגל ופרופ' אריאל כנפו־נעם | הקשר בין תאומים לאורך הילדות:
תורשה וסביבה ,מזג והורות בהתפתחות מערכת היחסים בין אחים.

10:45‑10:00

גלית פרל | סוגיית הפרדת אחים בהשמה חוץ ביתית.

11:15‑10:45

הפסקת קפה.

12:00‑11:15

ד"ר עירית קושלביץ | "הילכו שניים יחדיו – ?"....מחשבות על תאומּות.

13:00‑12:00

ארוחת צהריים ואסיפת חברים.

13:45‑13:00

חיותה קפלן | עמי ותמי ומה שביניהם – מבט התפתחותי ורגשי על יחסי אח ואחות

15:15‑13:45

פאנל 3 -זרים זהים | פרופ' אריאל כנפו־נעם ,ד"ר גבי ברזל ,אביגיל סגל,
עידית דורי
יו"ר הפאנל :פרופ' יהודית הראל.

 15:30‑15:15הפסקת קפה.
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17:00‑15:30

סדנאות מקבילות
 :1ד"ר דורית פרבשטיין אסלנוב והגר קלוגר | "שלי מהבית".
 :2חן מעוז — "על נפרדות עובדים ביחד" | הצעה למודל טיפולי בתאומים.
 :3ד"ר מירי קרן | קינאה בין אחאים :העברה בין דורית.
 :4יעל גל | ” “He is heavy, he’s my brotherעל אחאות לילדים עם קשיים
התפתחותיים.
 :5ד"ר יעל עינב וד"ר דנה ארהרד־וייס | אחים עם התפתחות תקינה לילדים על
הספקטרום האוטיסטי :האם הורים חושבים אותם אחרת?

ועד מארגן :ד"ר דפנה דולברג ,יו"ר; יעל גל ,גזברית; רחל בלומנפלד ,רותי דנגוט פישר ,פרופ' יהודית
הראל ,לילא ורור ,נדב וינטראוב ,ד"ר שלומית לוי ,ד"ר איילת עציון קרסו.
x

הרשמה
•

חברי עמותה (אשר שילמו דמי חברות לשנת  - )2019הרשמה מוקדמת (לפני )23.10.19
–  170ש״ח.

•

חברי עמותה (אשר שילמו דמי חברות לשנת  - )2019הרשמה רגילה —  200ש״ח.

•

מחיר למי שאינו חבר בעמותה — הרשמה מוקדמת (לפני  320 – )23.10.19ש״ח.

•

מחיר למי שאינו חבר בעמותה — הרשמה רגילה –  350ש״ח.

•

מחיר לסטודנט/ית (תואר ראשון ,שני או דוקטורט ,עם הצגת תעודת סטודנט) –  90ש״ח.

•

מחיר למתמחה (עבור מתמחים ,החברות בעמותה הינה ללא עלות) —  170ש״ח.
דמי חברות לעמותה לשנת  150 — 2019ש״ח.

ניתן להירשם לכנס ולעמותה דרך האתר המחודש של העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק
 www.infant-mh.co.ilההרשמה באמצעות כרטיס אשראי בלבד .יש להקפיד למלא בטופס ההרשמה
את פרטי כתובת הדואר האלקטרוני לצורך משלוח קבלה דיגיטלית .לא יונפקו קבלות ידניות.
יש להירשם מראש לסדנאות הרצויות .מספר המשתתפים בסדנה מוגבל וההרשמה על בסיס מקום
פנוי .אנא ציינו מספר העדפות.
לשאלות ובירורים ניתן להשאיר הודעה באתר העמותה או לשלוח הודעת מייל לכתובת העמותה
infant.mhil@gmail.com

שימו לב!!! ההרשמה תסתיים ב־ .31.10.2019לא תתאפשר הרשמה ביום הכנס!!!

2019

יום העיון השנתי

"אחאים לאורך החיים"
יום ג' 5.11.2019
העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

x

הגעה
יום העיון יתקיים בקמפוס המכללה האקדמית ת"א יפו ,רח' רבנו ירוחם  ,2יפו
להנחיות הגעה ,מצ"ב הקישור הבא:

https://www.mta.ac.il/he-il/about_us/how_to_get

שימו לב! הסעה מאורגנת לבאי הכנס מתחנת הרכבת ההגנה ,״על בסיס מקום פנוי".
לאפשרויות חניה בסביבת המכללה:
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תקציר ההרצאות
על־פי סדר הופעתן בתוכנייה

הקשר בין תאומים לאורך הילדות :תורשה וסביבה ,מזג והורות בהתפתחות
מערכת היחסים
גב' הילה סגל ופרופ' אריאל כנפו־נעם
x
הקשר בין התאומים הוא אולי הקשר הארוך ביותר שבני אדם חווים בחייהם .קשר זה מאופיין בקרבה רבה
ואף בתלות בין התאומים ,הנובעים מהחוויות המשותפות של התאומים מהרחם ועד הזקנה .מחקרים מראים
כי מאפייני הקרבה והתלות חזקים בעיקר בקרב תאומים זהים .מאידך ,החל מינקות ,מתחרים התאומים על
אהבתם ומשאביהם של הוריהם ,תחרות העלולה להוביל ליריבות.
אך מה מניע את הקשר בין תאומים? כיצד ההבדלים הפסיכולוגיים ביניהם בתכונות כמו מזג המאופיין בנטיה
לרגש שלילי מביאים להשתנות מערכת היחסים ,והאם יחסים אלה קשורים לאופן שבו נבנות מערכות
היחסים של כל תאום ,בנפרד ,עם ההורה?
בהרצאה נציג ממצאים מתוך מחקר התאומים הישראלי ,מחקר אשר עוקב אחרי כ־ 1,500זוגות תאומים
מגיל  3ועד גיל ההתבגרות .נעמיק בממדי הקשר בין התאומים לאורך הילדות והשפעות של תורשה ,מגדר,
טמפרמנט והורות על התפתחות באופן כללי ,ועל הקשר בין התאומים בפרט .לסיום ,נדון ביכולת ההכללה
מהמקרה הפרטי של תאומים ליחסי אחווה באופן כללי.
הילה סגל הינה דוקטורנטית במעבדה להתפתחות חברתית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית
בירושלים ,וחוקרת במסגרת מחקר התאומים הישראלי .הילה מתמקדת בחקר המאפיינים של היחסים בין
התאומים :קרבה ,תלות ,קונפליקט ,יריבות ודומיננטיות .במרכז המחקר עומדת שאלת ההתפתחות של
יחסים אלו לאורך הילדות ,וההשפעה של תורשה ,מגדר ,טמפרמנט והורות על היחסים .כאמא לתאומים,
הילה שואפת לסייע להורים ולמחנכים לגדל את התאומים באופן המתאים להם ביותר ,תוך מקסום היתרונות
שבתאומות.
פרופ' אריאל כנפו־נעם הוא פרופסור לפסיכולוגיה ההתפתחותית ,ומנהל מחקר התאומים הישראלי
במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים .לאחר לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים ,היה בתר־דוקטורנט בפסיכולוגיה חינוכית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן־גוריון
בנגב ובגנטיקה התנהגותית במרכז למחקר חברתי ,גנטי והתפתחותי במכון לפסיכיאטריה באוניברסיטת
לונדון .תחומי המחקר העיקריים שלו הם התפתחות הבדלים בין־אישיים באמפתיה ,התנהגות פרו־חברתית
והתפתחות ערכים ,מתוך התמקדות בהשפעות של תורשה והורות על התפתחות ילדים ובהשפעה של ילדים
על הוריהם .המטרה היא לשלב גנטיקה התנהגותית וגישות בפסיכולוגיה חברתית ואישיותית תוך נקיטה של
נקודת מבט התפתחותית על מנת לספק תמונה מקיפה של התפתחות האישיות אצל ילדים ומתבגרים.
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סוגיית הפרדת אחים בהשמת חוץ ביתית
גלית פרל
x
הרצאה תעסוק בקשר בין אחים ,ותתמקד בסוגיה של הפרדת אחים בהשמה חוץ ביתית .תינתן סקירה
תאורטית מנקודת מבט פסיכואנליטית ,וכן הצגת נתונים שידגימו את רוחב היריעה .תועלנה שאלות
המתמקדות בעיקר במורכבות של סוגיה זו ,ובדילמה הסבוכה הניצבת מול מקבלי ההחלטות.
גלית פרל היא פסיכולוגית קלינית מומחית ,פסיכולוגית ראשית בבית שבתי לוי .מרצה בבית הספר
לפסיכותרפיה ,מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית.

"הילכו שניים יחדיו – ?"....מחשבות על תאומּות
ד"ר עירית קושלביץ
x
הורות לתאומים היא אתגר משמעותי ,שכן מחד מדובר בשני תינוקות בעלי צרכים התפתחותיים דומים,
ומאידך הם כמובן בעלי צרכים שונים ,ייחודיים וספציפיים לכל אחד מהם .התאומים מתחילים את חייהם
יחד ברחם ובתהליך הלידה ,ומראשית התפתחותם הם מתגבשים לשתי זהויות :האחת פרטית ,נפרדת,
בעלת גבול אישי ,והשנייה כחלק מצמד ,בעלת גבול משותף .מעצם היות התאומים במהלך ההיריון ברחם
אחד ,או מחוברים לשלייה אחת ,הם חולקים את אותו המרחב .חלוקה וחיבור אלו יימשכו לכל אורך תהליך
התפתחותם .לכן תהליכי ספרציה־אינדיווידואציה עבור תאומים מהווים משימה מורכבת ,וכוללים תהליכי
נפרדות הן מהאם והן מהתאום.
במקביל ,התיאוריה הפסיכואנליטית עסוקה בחוויית התאומות ,כאשר ביון ,קליין ,קוהוט ואחרים מתייחסים
אליה בכתביהם .ביון ( )1950מדבר על "התאום הדמיוני" וקליין ( )1963ממשיכה את חשיבתו ,וטוענת כי
הפנטזיה על תאום דמיוני מייצגת את המשאלה של הסובייקט להיות מובן .לפי קוהוט ( )1984הצורך
ב"תאומּות" הוא צורך של העצמי לחוש דמיון למישהו אחר ,דמיון שמאפשר לו תחושת ביטחון בכך שקיימים
סביבו זולת־ים כמוהו ושהוא בן אנוש בקרב בני אנוש .האם תאומים אכן נתרמים מתחושות אלו ,אשר יתכן
ונכללות באופן אינהרנטי בחוויית התאומּות שלהם? בהרצאה ננסה להבין מורכבות זו דרך מחשבות תיאורטיות
ודוגמאות קליניות.
ד"ר עירית קושלביץ פסיכולוגית קלינית והתפתחותית מדריכה ,סגנית מנהלת התחנה לטיפול פסיכולוגי־
התפתחותי בלשכת הבריאות ,חיפה .מלמדת באוניברסיטת חיפה ,בחוג לפסיכולוגיה בתכנית התואר השני
בפסיכולוגיה התפתחותית .מלמדת ומדריכה במסגרות שונות ,מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית בחיפה.
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עמי ותמי ומה שביניהם – מבט התפתחותי ורגשי על יחסי אח ואחות
חיותה קפלן
x
יחסי אחים ייחודיים לכל דיאדה ומתקיימים תמיד בהקשר משפחתי כולל .מדובר בחוויה רגשית בעלת
השפעה ממושכת ולרוב לא מודעת ,מופנמת עמוק מאוד ומופעלת ביחסים עם אנשים קרובים.
ביחסי אח ואחות מתווסף היבט נוסף הקשור בהבדלי מגדר המשפיע על היבטים אדיפאליים וביטויי מיניות.
ההרצאה תדון באיפיוני הדיאדה ,הנעים בין תום של ילדות ותחושת שותפות של "אנחנו" עד למחוזות טעונים
יותר של גילוי עריות וניצול מיני והשלכותיהם על חיי הנפש.
חיותה קפלן ,פסיכולוגית קלינית והתפתחותית מומחית בכירה ,מרצה ומלמדת בחוג לפסיכולוגיה
באוניברסיטת חיפה ,קליניקה פרטית בחיפה בה עוסקת בטיפול הדרכה והוראה.

פאנל  3 -זרים זהים
פרופ' אריאל כנפו־נעם ,ד"ר גבי ברזל ,אביגיל סגל ,עידית דורי.
יו"ר הפאנל :פרופ' יהודית הראל
x
הפאנל יעסוק בסרט המטלטל "שלושה זרים זהים" .הסרט עורר שאלות קשות ורבות בנוגע לתחומים שונים,
הן בקרב אנשי המקצוע והן בקהל הרחב .חברי הפאנל נבחרו בהתאם לחלק מהשאלות הללו וינסו כל אחד
בתחומו להתמודד איתן .מומלץ לצפות בסרט לפני יום העיון על מנת להפיק את המירב מהפאנל.
לנוחותכם מצורף קישור לטריילרhttps://www.youtube.com/watch?v=c-OF0OaK3o0 :

ד"ר גבי ברזל חבר כפר החורש ,אב ל־ 4ילדים ו־ 11נכדים .בוגר בית הספר לקולנוע , London Film School
דר' לקולנוע ופילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב .לימד שנים רבות במכללה האקדמית לחינוך באורנים ,בחוג
לקולנוע בתל אביב וכן באוניברסיטת חיפה ,מכללת עמק יזרעאל ,האוניברסיטה הפתוחה ועוד .ספרו "קולנוע
אופציונאלי — פילוסופיה מהסרטים" יצא בהוצאת אוניברסיטת בר אילן .הרצאתו בפאנל תדון בהשוואה
בין הסרט הדוקומנטרי לשני סרטים בדיוניים רלוונטיים — "חייה הכפולים של וורוניק" והסרט היפני "סיפור
משפחתי" .על הדוקומנטציה והבדיון כשתי אופציות — כשני תאומים .ועל האופציונאליות שבתאומות.
עידית דורי עידית דורי ,פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית של מבוגרים וילדים .גרה ועובדת בזיכרון יעקב.
שותפה בריכוז פרויקט לכל נפש לגיל הרך בתחנה לטיפול פסיכולוגי התפתחותי בחיפה .מלמדת בתכנית
מצבים מנטליים ראשונים באוניברסיטת תל־אביב ,ובתכנית זרמים בפסיכואנליזה בבית ספר לפסיכותרפיה
באוניברסיטת חיפה.
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העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק
ההרצאה בפאנל תעסוק בהתבוננות בסרט מזווית פסיכואנליטית .אעלה מחשבות על שני היבטים בסרט.
היבט אחד הוא חווית הזהות שבזרות ושאלות העולות סביב החיבור המחודש של השלישייה .בהמשך הסרט,
מתעצם המבט על תחושות הזרות ,השבר ,האובדן ,בזהותם הפנימית של השלישייה .אתאר כיצד תחושות
עוצמתיות אלו ,שנוגעות במהות מעשה הנטישה והאימוץ ,חברו לשאלות אתיות סביב מחקר ,ידע ,הסתרה,
רוע ואשמה.
פרופ' אריאל כנפו־נעם הוא פרופסור לפסיכולוגיה התפתחותית ,מנהל מחקר התאומים הישראלי במחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים .הרצאתו בפאנל תעסוק בסיבות ובחשיבות של עריכת מחקרי
תאומים וכן בסוגיות האתיות הרלוונטיות לסרט בהקשר למחקרים אלה.
אביגיל סגל  M.S.W.עובדת סוציאלית ראשית לחוק אימוץ .מומחית בתחום המשפחה .אביגיל הינה עובדת
סוציאלית ותיקה ומנוסה העוסקת בתחום האימוץ ועובדת מזה שנים ארוכות בשירות למען הילד .עבדה
שנים ארוכות בבית מעבר לילדים המעומדים לאימוץ .אחראית על השמתם של ילדים מועמדים לאימוץ
במשפחות המועמדות לאמץ .אביגיל הינה אחת המובילות של אימוץ עם קשר.
יהודית הראל ,פרופ' אמריטה ,בחוג לפסיכולוגיה ובתכנית "זרמים" לפסיכותרפיה פסיכודינמית ,אוניברסיטת
חיפה .פסיכולוגית קלינית והתפתחותית ,מומחית בכירה .מטפלת ,מלמדת ומדריכה בקליניקה פרטית בחיפה.
מלמדת בביה"ס לטיפול הורה-ילד בתל אביב.

סדנאות מקבילות
x

סדנה " :1שלי מהבית"
ד"ר דורית פרבשטיין אסלנוב והגר קלוגר
מערכת היחסים בין האחים והאחיות במשפחה היא מערכת היחסים הארוכה ביותר בחייו של האדם .מלני
קליין ,דיברה על ההזדמנות הטמונה במערכת היחסים הייחודית שבין אחאים .היא טענה כי מערכת יחסים
זו היא הזדמנות של אחים להתנסות ביחסים אינטימיים ,בהבנה חברתית ,בהתקרבות והתרחקות בכל
המיומנויות שידרשו מהם בעתיד מול הקשרים הבינאישיים שיבנו.
הסדנה תשלב התנסות חווייתית לצד תיאור קבוצה טיפולית בנושא "המקום שלי" שהתקיימה ביחידה לגיל
הינקות במרכז בריאות הנפש גהה .בסדנה נתייחס לרגשות שעולים במערכת יחסים בין אחים  -ביטויי אהבה,
הערצה ואכזבה ,תסכול ,חוסר אונים ,קנאה ותחרות במקום הבטוח שהוא המשפחה.
דר' דורית פרבשטיין אסלנוב ,פסיכיאטרית של הילד והמתבגר ,עובדת ביחידה לבריאות הנפש של גיל
הינקות ,מרכז בריאות הנפש "גהה".
הגר קלוגר ,מטפלת בתנועה ,מסיימת לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית במרכז ויניקוט ,עובדת ביחידה
לבריאות הנפש של גיל הינקות ,מרכז בריאות הנפש "גהה".
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העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק
x

סדנה " :2על נפרדות עובדים ביחד"  -הצעה למודל טיפולי בתאומים.
חן מעוז
הסדנה תעסוק בניסיון להתאים את הטיפול הדיאדי (הורה-ילד) ,למקרים שבהם מדובר בתאומים .ריבוי
הדיאדות והייחודיות במשפחה עם תאומים מצריךהחזקה אינטגרטיבית של היחסים ובניית מודל טיפולי
ייחודי שיספק מרחב להתפתחות ולנפרדות ,לא רק ביחסי הילדים מול הוריהם אלא גם ביחסים בין הילדים
לבין עצמם .במסגרת הסדנה אציע מסגרת חשיבה תיאורטית ומעשית לטיפול.
חן עוז  -פסיכולוג התפתחותי מומחה( ,אב לתאומים) .עובד ביחידה להתפתחות הילד בקריית שמונה ובשרות
הפסיכולוגי-חינוכי במועצה האזורית הגליל העליון.
x

סדנה  :3קינאה בין אחים :העברה בין דורית
ד"ר מירי קרן
דרך הצגת מקרה קליני של פעוט אשר הופנה בשל אלימות גופנית כלפי אחותו ,הוריו ובני גילו ,נראה את
הקשר בין תסמיני הפעוט ,הורות מפלה כלפיו וכלפי שני אחיו ,ויחסי אחאים במשפחות המקור של ההורים.
ד"ר מירי קרן ,פסיכיאטרית ילדים ונוער ,מנהלת היחידה לגיל הינקות המרכז לבריאות הנפש גהה ,שריתו
בריאות כללית ,מרצה בכירה ב"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב ,ראש קורס לפסיכיאטריה של הגיל הרך,
יו"ר הסקציה הפרינטלית באיגוד העולמי לפסיכיאטריה ,נשיאה יוצאת של ה־ ,waimhחברת כבוד של ה־waimh
הישראלי.
x

סדנה “He is heavy, he’s my brother” :4

על אחאות לילדים עם קשיים התפתחותיים.
יעל גל
“So on we go
His welfare is my concern
…No burden is he to bear
He ain’t heavy, He’s my brother”.
(The Hollies - Bobby Scott and Bob Russell).

לצדו של כל הילד הסובל מקושי התפתחותי משמעותי ניצבת משפחה מיוסרת .חשיבה מקצועית רבה
מוקדשת כיום ללווי המקצועי של ההורים בתהליכי האבל וההתמודדות שלהם :פחות תשומת לב מוקדשת
על־ידי אנשי המקצוע (ועל־ידי המשפחות) למצבם של הילדים האחרים במשפחה ,הגדלים במידה רבה בצילו
של הקושי ההתפתחותי.
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העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק
בסדנה נעסוק בהבנה תאורטית ומעשית של השפעת הקושי ההתפתחותי של ילד על ילדותם של אחיו .עולם
החוויה הסוער והקשה של "האחים של" יודגם דרך תאורי מקרה .תוצג שיטה להתערבות קצרת מועד (לעתים
בפגישה חד פעמית) בעלת יעילות גבוהה מאד לעזרה לאחים.
יעל גל ,פסיכולוגית התפתחותית בכירה ומדריכה .עובדת ומדריכה בתחנה להתפתחות הילד ובשפ"ח
במועצה האזורית גולן ,בעמותה לילדים בסיכון ובקליניקה פרטית.
x

סדנה  :5אחים עם התפתחות תקינה לילדים על הספקטרום האוטיסטי:
האם הורים חושבים אותם אחרת?
ד"ר יעל עינב וד"ר דנה ארהרד־וייס
אחים לילדים על הספקטרום האוטיסיטי חשופים לרוב לרמת לחץ גבוהה ולאתגרים רבים ,המציבים את
התפתחותם ורווחתם הנפשית בסיכון .הורות רפלקטיבית ,היכולת לזהות מצבים מנטלים כגון רגשות,
מחשבות ואמונות של הילד ושל העצמי כהורה ,כמו גם תפיסת מסוגלותו של ההורה ,נמצאו כבעלות השפעה
נרחבת על התפתחות הילד ורווחתו .ככאלה ,הורות רפקלטיבית ותפיסת המסוגלות ההורית עשויים לתרום
באופן חיובי להסתגלותם והתפתחות של אחים לילדים עם אוטיזם .אך למרבה הפלא ,מימדים הוריים
חשובים אלו טרם נבדקו בהקשר של האחים במשפחות עם ילד עם הספקטרום.
מה רמת הרפלקטיביות ההורית במשפחות עם ילד על הספקטרום? האם היא דומה מול הילדים השונים
במשפחה? האם התפתחותו התקינה של האח/ות מגבירים או דווקא מפחיתים את השימוש ביכולת
הרפקלטיבית של ההורים כלפיהם? ומה המשמעות ההתפתחותית לכך? במחקר שערכנו בקליפורניה,
במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד ,בדקנו והשוונו ,לראשונה ,את רמת הרפלקטיביות של הורים
בהתיחסם לילדם עם האוטיזם ובהתיחסם לבנם או בתם עם ההתפתחות התקינה .כמו כן בחנו כיצד תפיסת
המסוגלות ההורית של הורים אלו קשורה ליכולתם הרפלקטיבית ולהבדלים במידת הרפלקטיביות עבור
האחים עם וללא אוטיזם ,מתוך נסיון להתחיל ולענות על שאלות משמעותיות אלו.
בסדנה נציג בקצרה רקע תיאורטי ומחקרי בנוגע להורות רפלקטיבית ותפיסת המסוגלות ההורית ,ננתח
בשיתוף משתתפי הסדנה טקסטים של ראיונות שנערכו עם ההורים בנוגע לילדם עם האוטיזם ולאחים עם
ההתפתחות התקינה ונבחן את ההבדלים בשימוש ביכולת הרפלקטיבית עבור ילדים שונים במשפחה וכן
נתאר את ממצאי המחקר והשלכותיהם.
ד"ר דנה ארהרד־וייס ,פסיכולוגית התפתחותית מומחית ,ניסיון רב באבחון ,ייעוץ וטיפול פסיכולוגי התפתחותי
בגיל הרך ובגיל הינקות ,ובטיפול וייעוץ להורים .פסיכולוגית מומחית במרפאה להפרעות אכילה בגיל הינקות
בבית חולים שניידר .עד לאחרונה חוקרת אורחת במחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת סטנפורד .ממפתחות
"חושבים רגשות" סדנאות ויסות רגשי מבוססות מחקר להורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי .קליניקה
פרטית ברמת השרון.
ד"ר יעל עינב ,פסיכולוגית קלינית עם ניסיון רב בפסיכותרפיה למבוגרים וילדים .עובדת במרכז הסיוע
באוניברסיטת סטנפורד ובמעבדה לוויסות רגשי במחלקה לפסיכולוגיה בסטנפורד .הובילה את פרויקט
המחקר "הורות מווסתת" בשיתוף היחידה לאוטיזם בסטנפורד .ממפתחות "חושבים רגשות" סדנאות ויסות
רגשי מבוססות מחקר להורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי.
x

