
 כיצד יכולות טיפות החלב להעצים את יכולתם של הורים
לתמוך בהתפתחות ילדיהם בשנות החיים הראשונות?

לפרטים נוספים: 02-6285891

הנכם מוזמנים ליום למידה מיוחד
יום שני, 1.4.19 | 09:00-15:00

מכון ון ליר, ז’בוטינסקי 43, ירושלים

התפתחות. 
הורות. 
מדיניות.

אין אפשרות לחנות במכון ון ליר. יש לחנות בחניה מוסדרת ברחובות הסמוכים.

  09:00-09:30   התכנסות ורישום

  09:30-09:40    דברי פתיחה
מר משה בר סימן טוב, מנכ”ל משרד הבריאות

 09:40-09:50   הצגת תהליך הפיתוח המקצועי לאחיות טיפת החלב
גב’ יעל שטרן גורדון, מנהלת השותפות, עמותת גושן

   09:50-10:20 פאנל פתיחה 
 מה בין טיפות החלב להעצמת הורים לילדים בגיל הרך?

מנחה: גב’ דקלה אהרון שפרן כתבת בריאות, תאגיד כאן

 בהשתתפות: 

פרופ’ סיגל סדצקי ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
ד”ר שושי גולדברג אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד 

במשרד הבריאות
פרופ’ איתן כרם מנהל האגף לרפואת ילדים בבי”ח הדסה, יו”ר 

עמותת גושן 
מר ירום אריאב דירקטור בקרן ברנרד ון ליר ומנכ”ל האוצר לשעבר
  גב’ ניצה כהן אחות מפקחת ארצית, בריאות הציבור, משרד הבריאות.

  10:20-11:10 מהאקדמיה 
Supporting Baby Brain Development in the First 1000 Days: 
Why and How?
Dr. Patricia K. Kuhl / The Bezos Family Foundation 
Endowed Chair in Early Childhood Learning, Co-Director 
of the Institute for Learning & Brain Sciences, Professor of 
Speech and Hearing Sciences, University of Washington

  11:10-12:00 מהעולם         
Tipat Chalav: Drawing Lessons from Australia
Mr. Anthony Raitman / Executive Director at the Regional 
Services Group, Department of Education and Training, 
Victoria, Australia

 
שירותי תרגום סימולטני ינתנו במהלך ההרצאות באנגלית. 

  12:00-12:30   הפסקה וכיבוד קל

  12:30-14:15  קצר ולעניין  

· מהי כלכלה התנהגותית וכיצד היא יכולה לתרום לבריאותם 	
 ולהתפתחותם של ילדים?

מר אריאל טיקוצקי, יועץ לקרן ברנרד ון ליר, דוקטורנט בכלכלה 
התנהגותית, מרצה מהחוץ באוניברסיטת בר אילן ובמרכז 

הבינתחומי הרצליה 

· כלים שלובים: אנשי מקצוע והורים עובדים יחד לשיפור יכולות 	
 הוריות

ד”ר דפנה עידן, רופאת ילדים, מתמחה בתחום רפואת הילדים 
הקהילתית בבית החולים המלכותי לילדים במלבורן, אוסטרליה, 

חברת צוות עמותת גושן

·  מה הקשר? על התלות שבין ההתפתחות המוחית והחברתית	
 של תינוקות לבין הסביבה ההורית

ד”ר טלי פרנקל, ראש יחידת המחקר במכון לגיל הינקות ע”ש 
זיאמה ארקין וחברת סגל בבית הספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה, 

המרכז הבינתחומי, הרצליה

·  מי אמר ‘אני’ ולא קיבל? 	
 כלים דיגיטליים להדרכת הורים על ידי אנשי מקצוע

מיכל בוטל, משנה למנכ”לית קבוצת מדיה הופ!, על פרויקט 
“רגעי קסם”, וד”ר חוה גדסי, מנהל רפואית- עמותת גושן, על 

אתר “איך גדלת” ופרויקט ‘ארגז הכלים שלי’

  14:15-15:00  ארוחת צהריים

להרשמה

https://docs.google.com/forms/d/1h7ms3ghE9oI3YW_8eq_H44plYdUKQKKwAO_ZJ6atysk/viewform?edit_requested=true
http://bit.ly/2GRD1UR

