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146חדר , ספריה, בניין ראשי

הרשמה8:30-9:00

ברכות ודברי פתיחה9:00-9:30

אוניברסיטת חיפה  , ספרא לחקר המוח בלקויות למידה. ראש מרכז אדמונד י, תמי קציר' פרופ
אוניברסיטת חיפה, רקטור, גור אלרואי' פרופ
אוניברסיטת חיפה, דיקן הפקולטה לחינוך, רוזה לייקין' פרופ

גישה מערכתית לחקר ילדים ונוער במצבי קיצוןהרצאת פתיחה  9:30-9:50
אוניברסיטת חיפה, ר אדר בן אליהו"ד

(146חדר )הוראה במצבי קיצון (                        165חדר )שסעים ושוויון   

הרצאת מליאה9:50-10:30

קפההפסקת 10:30-11:00

11:00-12:15

הפסקת צהריים12:15-13:15

(146חדר )הוראה במצבי קיצון (                                         165חדר )שסעים ושוויון    

13:15-14:30

,  מרגלית זיו' פרופ-ר מושב"יו
ש קיי"המכללה האקדמית לחינוך ע

-גיוון תרבותי וחברתי בחברה הישראלית
אתגרים והזדמנויות עבור מחנכות וילדים  

בגיל הרך בתקופות שיגרה ומשבר

אוניברסיטת , ר אורלי ליפקה"ד-ר מושב"יו
חיפה

תפקוד ורווחה נפשית של תלמידים ומורים בתקופת 
,  תובנות על הסתגלות בתקופת משבר-הקורונה

א"מחקרים קצרי טווח בתקופת שנת קורונה תשפ

להיות ילד פלסטיני במערכת החינוך  
זיהוי והזדהות, זהות: בישראל

אוניברסיטת חיפה, ר איימן אגבאריה"ד

על : איך לא לראות את האחר בתוכי
ניצול הזדמנויות  ( אי)הפרדה מאורגנת ו

למפגש
אוניברסיטת חיפה, ר צפריר גולדברג"ד

קידום היכולת של מורים ושל תלמידים לדון  
:  באופן בונה בנושאים שנויים במחלוקת

מחקר מבוקר בבתי ספר
,  תגררייפןר מיכל "נון וד-נאוה לויט בן' פרופ

,  בר-גודיאנושירי , המרכז הבינתחומי הרצליה
אוניברסיטת חיפה

חינוך להשתתפות במצבים של קונפליקט  
ניקוי הפוליטיקה במועצות  ( אי)על : חברתי

נוער מעורבות לערבים ויהודים
אוניברסיטת חיפה, ר לטם פרי חזן וטל ניר"ד

הבטחת זכויותיהם של ילדים ונוער בישראל  
-בעת משבר הקורונה 

לאומית בדבר  -מבט לאור האמנה הבין
ה/זכויות הילד

ר טל  "ד, האוניברסיטה העברית, ר תמר מורג"ד
יעל סבג ודניאלה זלוטניק, ארזי

השפעת הקורונה על שטף הקריאה וההבנה 
'של ילדים דוברי עברית בכיתה ב

ר אורלי  "ר שלי שאול וד"ד, תמי קציר' פרופ
אוניברסיטת חיפה, ליפקה

אוניברסיטת , פרי חזןלטםר "ד-ר מושב"יו
חיפה

אוניברסיטת חיפה, תמי קציר' פרופ-ר מושב"יו

הקשר בין מאפייני התמודדות ההורים 
למצוקה רגשית בקרב ילדיהם בזמן משבר

אוניברסיטת חיפה, ר נגה כהן"ד
אוניברסיטת בן גוריון, ר פלורינה יוזפובסקי"ד
אוניברסיטת בן גוריון, סלע-ר נועה גירון"ד

משבר הקורונה כזרז להוראה דיפרנציאלית
האוניברסיטה הפתוחה, ר אורי שטרנברג"ד

למידהבלקויותהמוחלחקרספרא.יאדמונדמרכז

חיפהאוניברסיטת, לחינוךהפקולטה

Edmond J. Safra Brain Research Center for the Study of Learning Disabilities |  University of Haifa

בגיל הרך  אי־שוויוןפערים ותהליכי 
בעקבות תקופת הקורונה  

אוניברסיטת חיפה, יאיר זיו' פרופ
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הצגת פוסטרים אינטראקטיבית14:30-15:15

(146חדר )קורונה בחיי ילדים ונוער   (                                        165חדר )קורונה בגיל הרך  

15:15-16:30

(146חדר )דברי סיכום 16:30-17:00

לשכת המדען הראשי, ר אודט סלע"ד

התנהגות רגשית של הורים וילדים  
בגיל הרך בתקופת הקורונה

מכללת לוינסקי , ר רותם שפירא"ד
לחינוך ואוניברסיטת תל אביב

, שבע חדד-בת' פרופ-ר מושב"יו
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה, ר שירי לביא"ד-ר מושב"יו

השפעת הסגר בעקבות התפרצות 
COVID19   על התפתחות שפה של

פעוטות בישראל וברחבי העולם
,  ר נעמי הברון"שלו וד-ר הילה גנדלר"ד

אוניברסיטת חיפה

ביטויים של קשר ודרכי הוראה  
ווטסאפ שגננות שלחו לילדי הגן  
בתקופות הסגר במגפת הקורונה

המכללה  , ר סיגל אחיטוב ושי רגב"ד
האקדמית אורנים

השפעת מיינדפולנס על הרווחה הנפשית  
של אימהות ועל מערכות היחסים שלהן עם 

ילדיהן במהלך הסגר הראשון בתקופת 
הקורונה

ר שירי לביא  "ד, אוחנה' אביבה ברקוביץ' פרופ
אוניברסיטת חיפה, וליאת בן אוריאל מעוז

הסתגלות פסיכולוגית של מתבגרים לאחר 
תפקידם של סגנונות ויסות רגשות : הסגר

של מתבגרים ואמותיהם  
אוניברסיטת בן גוריון, ר מוטי בניטה"ד

האוניברסיטה העברית, וייסמן-מיה בניש' פרופ

נערות באינסטגרם : מאחורי המסכה
בתקופת הקורונה  

אוניברסיטת , מירי שרף ואביה בן ארי' פרופ
חיפה

בת שבע ' פרופ, טיב'אוסיד ח' פרופ, חזן-פרילטםר "ד, ר שירי לביא"ד, ר אורלי ליפקה"ד, תמי קציר' פרופ: הוועדה המארגנת

ענת פריאור' פרופ, ר אדר בן אליהו"ד, חדד
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בהמשךישלחקישור , ההרצאות יועברו גם בזום. הכנס יערך באוניברסיטת חיפה

בטופס זהההשתתפות בכנס כרוכה ברישום מראש  

(מחוסן או תשובת קורונה שלילית מבדיקת פי סי אר/תעודת מחלים)הכניסה לאוניברסיטה מותנית בהצגת תו ירוק 

https://forms.gle/ZFg79SQEXNQpMez29

