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  :יוןע התכנית יום

  פול בהורות יו וטהתמודדויות הוריות בימינ
  
  
  

  התכנסות והרשמה  9.15-8.30

  
  "התמודדויות והתפתחות ,יחסים:החוויה ההורית":           ברכות והצגת הספר9.45-9.15

  משה טטר' פרופ ,יעקב קריב'  פרופ                          

  
  ר אסתר כהן"ד: רצאת פתיחה         ה 9.45-10.30

  ול בהורותטיפמחשבות חדשות על החוויה ההורית וה

      
  אנה אורנשטיין' פרופ :הרצאה מרכזית  11.15-10.30

    Changing patterns in parenting: Theoretical and therapeutic implications  

  
  הפסקת קפה  11.45-11.15

  
     רב שיח- פרספקטיבה קלינית : ינויים בדפוסי ההורותש  13.15-11.45
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  סיכונים וסיכויים בהורות בישראל: ארלי גרינבאום'צ' פרופ    
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  ודלכב
  רינת - ידלמירי א' גב

  ס לחינוך"חשבית ביה
  האוניברסיטה העברית ירושלים 

  91905ירושלים , הר הצופים

  
 ."התמודדויות הוריות וטפול בהורות" לכנס בנושא םאבקש להירש

 ______________תאריך  ₪ _________המחאה בסך של ב "מצ

 _________סניף_________ בנק_____________ המחאה ' מס

  ____________________________________________:שם

___  _______________________________________ כתובת

_______________________________________________  

 ________________________________________ :טלפונים

 ______________________________________ ___:ל"דוא

__ ______________________ ___________:מקצוע ותפקיד

  _____________________________________ :מקום עבודה

  

 תה מבוגרי המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית שלא/האם את

. לא / כן? ס לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים"הילד בביה

 __________________שנת תחילת הלימודים לתואר שני,אם כן


