
סמכות (חדשה)
פוגשת

מנטליזציה

המרפאה לסמכות הורית
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

הזמנה לכנס הארצי החמישי
בסמכות הורית וחינוכית:

מנטליזציה וסמכות חדשה – על המפגש בין התאוריות
עידן עמיאל, פסיכולוג קליני ומהנדס תעשיה וניהול

מנהל המרפאה לסמכות הורית, מרכז שניידר

התכנסות

דברי ברכה
פרופ’ סילבנה פניג, מנהלת המחלקה לרפואה פסיכולוגית

מרכז שניידר לרפואת ילדים

הפסקת קפה

ארוחת צהריים

09:00 - 08:30

09:15 - 09:00

09:45 - 09:15

11:15 - 09:45

12:30 - 11:45

13:00 - 12:30

15:00 - 14:00

15:30 - 15:00

11:45 - 11:15

14:00 - 13:00

חיזוק היכולת למנטליזציה בהדרכת הורים
ד”ר אילן דיאמנט, פסיכולוג קליני, המרכז למנטליזציה בישראל
ד”ר יואב ברושי, פסיכולוג קליני, המרכז למנטליזציה בישראל

”מראה מראה שעל הקיר“ - רפלקטיביות הורית
בטיפול בהפרעות אכילה 

ד״ר אורית קריספין, פסיכולוגית קלינית ורפואית, פסיכולוגית ראשית,
מרכז שניידר

עדי שמיע עצמון, פסיכולוגית קלינית, המרפאה להפרעות אכילה,
מרכז שניידר

ניצן ליפשיץ, פסיכולוגית קלינית, המרפאה להפרעות אכילה,
מרכז שניידר

פעולות תיקון – שילובם במארג התגובות של צוותי
חינוך מול בעיות התנהגות ואלימות

טל מימון, עו”ס ילדים ונוער, המרפאה לסמכות הורית, מרכז שניידר

צוותים חינוכיים בעידן הדיגיטלי - על ביריונות רשת,
גיוס הורים ויציאה משיתוק 

גלית זיגמן, פסיכולוגית קלינית, סגנית מנהל המרפאה לסמכות הורית,
מרכז שניידר

”צריך כפר שלם כדי לגדל נערה“ - יישום הסמכות
החדשה בכפר לנערות במצבי סיכון ומצוקה

עינת סטולר, פסיכולוגית, המרפאה לסמכות הורית, מרכז שניידר
יעל אריאל, מנהלת כפר הנוער ”איילת השחר“

עלות ההשתתפות בכנס:
₪190 לכל יום או ₪350 ליומיים

ומותנית בהרשמה מראש

www.NewAuthority.org.il

22.4.201823.4.2018

Prof. Eia Asen, MD
Child, Adolescent & Adult Psychiatrist
The Anna Freud Na�onal Center for Children
Visi�ng Professor at University College London

Prof. Asen will present his innova�ve work about MIST & 
MBT illustra�ng it with many different case examples and 
video vigne�es. A dialogue on stage between Idan Amiel 
and Prof. Asen will take place and focus on differences and 
commons between theories while emphasizing the 
pragma�c and clinical applica�ons of both concepts.

Theory First -  New Authority Vs. MBT
Mentaliza�on-Based Treatment (MBT) – The Concept
Prof. Eia Asen, MD, Child, Adolescent & Adult Psychiatrist
The Anna Freud Na�onal Centre for Children, London.
New Authority – The Concept 
Idan Amiel, Director of the Parents’ Counseling Clinic,
Schneider Children's Medical Center

Gathering & Light Refreshments

Gree�ngs
Prof. Joseph Press, MD, Director
Schneider Children's Medical Center

From Theory to the Clinical Se�ng 
What Is needed from New Authority Therapists? - Idan Amiel 
What is Needed from MBT Therapists? - Prof. Eia Asen, MD

Break

08:30 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 11:00

11:00 - 11:30

13:00 - 14:00

14:00 - 15:30

15:45 - 16:30

11:30 - 13:00

15:30 - 15:45

Coffee Break

Lunch Break

Mentaliza�on Inspired Systemic Therapy – 
Let’s see how it works!
Prof. Eia Asen, MD
Reflec�ons – Idan Amiel

New Authority in a Mentalizing Mind – 
Combining both concepts
Bart Colson, Clinical Psychologist, University hospital - UZ Brussels

23-22 באפריל, 2018

אודיטוריום בניין המחקר
ע”ש פלסנשטיין

מרכז שניידר לרפואת ילדים
14, פתח תקווה רח' קפלן 

לפרטים והרשמה:
Merav@NewAuthority.org.il
או שלחו מסרון עם המילה ״כנס״

לנייד 054-6609983

http://www.newauthority.org.il/kenes.aspx

