העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

יום העיון השנתי של העמותה
יום ד' 01 ,ספטמבר4102 ,
קמפוס המכללה ה"אקדמית" ת"א יפו
רח' רבנו ירוחם ,יפו

"בן או בת?" :בניית זהות מגדרית במהלך הילדות
תוכנית
03:8-0388

התכנסות

0388-03:9

ברכות ודברי פתיחה
ד"ר גל מאירי – מנהל היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך במרכז הרפואי
והאוניברסיטאי סורוקה ,יו"ר העמותה הישראלית לבריאות הנפש של
התינוק.
ד"ר מירי קרן  -מנהלת היחידה לגיל הינקות ,חטיבת ילדים ונוער בי"ח
גהה ,נשיאה עולמית  ,WAIMH -ראש תכנית לפסיכיאטריה של הגיל הרך
בי"ס ללימודי המשך ברפואה ,אונ' ת"א.
פרופ' גיל גולדצוויג  -דיקאן ביה"ס למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית
ת"א יפו

03:9-:83:9

דר' תומר שכנר ,פסיכולוג קליני " .בין מין למגדר :מבט התפתחותי על
הגורמים הביולוגיים והסביבתיים שתורמים לגיבוש הזהות המינית
והמגדרית".

ד"ר תומר שכנר ,מרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה .השלים התמחות קלינית
בביה"ח שניידר לילדים והשתלם בתחום מדעי המוח ב .NIH -עבודת הדוקטורט שלו התמקדה
בהשפעת מודלים משפחתיים על התפתחות מגדרית של ילדים .לצד עבודתו הקלינית והמחקרית
בתחום מדעי המוח והתפתחות הפרעות חרדה אצל ילדים ומתבגרים ,עוסק ד"ר שכנר בעבודה
טיפולית עם ילדים המגלים התנהגויות מגדריות לא-קונפורמיות.

 :83:9-:8309הפסקת קפה

העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

 :8309-::309דר' אפרת בראל ,פסיכולוגית התפתחותית" .מעורבות הורמוני המין
בהבדלים בינאישיים במבנים מוחיים בקוגניציה והתנהגות".
ד"ר אפרת בראל ,מרצה בחוג לפסיכולוגיה ובחוג למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל .בהכשרתה פסיכולוגית התפתחותית ,המתמקדת בחקר הקשר שבין הורמוני המין לבין
מבנים מוחיים וביצוע במבחנים קוגניטיביים בלטרליזציה מוחית .זאת ,בצמתי התפתחות משמעותיים
(מעוברות ועד לבגרות) ,בקרב אוכלוסייה תקינה ואב-נורמלית.

 ::309-:4309דר' אילנה ברגר ,עו"ס פסיכותרפיסטית ומשפטנית" .שונות מגדרית-
דילמות מרכזיות בטיפול בילדים".
ד"ר אילנה ברגר היא מנהלת המרכז למיניות וזהות מינית ,המתמחה במיניות ומגדר .ד"ר ברגר
סיימה את לימודי הדוקטוראט באוניברסיטת רטגרס ,השלימה התמחות בבית ספר לרפואה
באוניברסיטת קורנל בטיפול מיני .התמחתה בטיפול בנושא זהות מינית-מגדרית במרכז הרפואי
מונטיפיורי ע"ש אלברט איינשטיין .היא מדריכה ,מרצה ויועצת ל"בית דרור" הוסטל לנוער שנפלט
ממסגרות על רקע נטייתו ו/או מגדרו המיני .היא משלבת בעבודתה סוגיות טיפוליות וזכויות אדם.

 :4309-::3:8הפסקת צהריים

 ::3:8-:0309פאנל קליני" :בן – בת 3בין הגוף להשלכות ההורים"
הצגת מקרה 3מר נדב וינטראוב ,פסיכואנליטיקאי ,פסיכולוג קליני והתפתחותי ,מנהל
השירות הפסיכולוגי בבית החולים רמב"ם ,חיפה.
מדיין 3פרופ' שמואל טיאנו – ראש הפרויקט הלאומי ליחידות לגיל הרך ,יו"ר עמותת
ת.מ.ר .נשיא כבוד של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
מדיינת 3גב' רעיה אבימאיר–פת  -פסיכולוגית קלינית והתפתחותית בכירה ,מלמדת
בלימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ,החוג לפסיכולוגיה ,באוניברסיטת
חיפה ,יו"ר האגודה לטיפול הורה-ילד.
מנחת הפאנל 3דר' אביגיל גולומב ,פסיכואנליטיקאית ,פסיכיאטרית לילדים ולנוער,
מנהלת לשעבר של היחידה לגיל הרך ,במרפאת רמת-חן.

 :0309-:9388דיון עם הקהל ודברי סיכום.

