
...הגיליון הראשון יוצא לדרך  

 אם לאם
קהילתית שמטרתה  תוכניתהיא " אם לאם" תוכנית

. לספק לווי ותמיכה לאימהות לתינוקות עד גיל שנה
,  שהן עצמן אימהות, מתנדבות, זו תוכניתבמסגרת 

עורכות ביקורי בית בביתן של אימהות המבקשות  
מזה שמונה שנים פועלת באם לאם קבוצה . תמיכה

לאימהות אחרי לידה ולפני כשנה עברנו למתכונת שונה 
"  אם לאם" תוכנית. של סדנא סביב תכנים של הורות

מבוססת על ממצאים מחקריים וקליניים המצביעים על  
ההשפעה הרבה שיש להסתגלות של אימהות לתפקיד  

ההורות ולשביעות הרצון שלהן על ההתפתחות של  
שנת החיים הראשונה היא תקופה רבת חשיבות . ילדיהן

המותאמת  , תמיכה חברתית. הן לאם והן לתינוק
מתוארת   ,לאמונות ולסגנון החיים של האם, לצרכים

בספרות המחקרית כאחד מן הגורמים החשובים ביותר  
 .תינוק-להסתגלותן של האימהות ולהתפתחות הקשר אם

רישום / מתנדבתבקשת / התנדבות)לפרטים נוספים  
(:בסדנאלהשתתפות    

http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/ab
out-emlem0421-5894.aspx 

 7.7.2016 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה

 המרכז לחקר וקידום בריאות האישה
כדי ללמד ולקדם את בריאות   1999המרכז נוסד בשנת 

כל פעילויות המרכז מדגישות את המפתח  . הנשים ורווחתן
האידיאולוגיה של . מניעה והתערבות: לבריאות טובה

המרכז מתבססת על העובדה ששיפור מצב בריאות הנשים  
,  טיפול קליני, תחומית המשלבת מחקר-תלוי בגישה רב

 .חינוך לבריאות הציבור ופעילות קהילתית, עבודה
המרכז הרחיב את פעילויות  , במהלך השנים האחרונות

המחקר והקהילה שלו כדי לטפל בבעיות ואתגרים 
, הקשורים למגמות הנוכחיות הקיימות במשפחה בישראל

דגש מיוחד ניתן לאתגרים  . כולל במגמות החדשות באבהות
העומדים בפני נשים וגברים כאחד בתצורות מגוונות  

הנחת היסוד של המרכז היא שכחלק מתהליך  . במשפחה
ובכך , אנו חייבים גם להסתכל על הגברים, העצמת נשים

לסלול את הדרך לצמיחה בריאה של שני השותפים 
 :לפרטים נוספים כנסו לאתר המרכז. להתפתחות

http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/defa

ult.aspx 

1' גיליון מס  

  ,ים/ים יקרות/חברות

אנחנו גאות ושמחות להציג את הגיליון  
לחקר המרכז "מידעון הראשון של 

 במידעון  ". וקידום בריאות האישה
של   לקרוא על הפעילות השוטפת תוכלו 
לקבל מידע על אירועים עתידיים  , המרכז

תקבלו מידע , ואלו שקרו וראויים לציון
שונות ואם תרצו  על סדנאות והרצאות 

קצת  , ראשיתאז . כאן תדעו איך, לתרום
 !                               ובהצלחה... מידע על המרכז

 צוות המרכז
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 שלה-אישה ב
פרטני וקבוצתי לנשים  ,השירות מעניק טיפול רגשי. שירות אשר הוקם במרכז לחקר וקידום בריאות האישה

הגישות  . נערכים על ידי אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, הטיפולים בתשלום. 18וגברים בנגב מעל גיל 
,  הטיפול המוצע בשירות מתנהל במגוון שפות. הטיפוליות מבוססות על מחקר אמפירי וניסיון קליני עשיר

,  זוגיות, לימודים וקריירה: השירות שם דגש על מעגל החיים בתחומים כגון .טכניקות וסגנונות טיפול שונים
כמו כן  .אבל ואובדן, שכול, זקנה, גיל המעבר, הורות, לידה ופוריות, הריון, (לרבות זהות ונטייה מינית)מיניות 

, חרדה, לחץ, דיכאון, טראומה-טראומה ופוסט, דימוי עצמי ודימוי גוף, מתמחה השירות בטיפול בקשיי הסתגלות
 .ועודאובססיות 

 http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/aboutIshaBeshela.aspx: לפרטים נוספים
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 ליותר מילד אחדהמיועדת לאימהות סדנא 
פתחנו לראשונה סדנא למיומנויות   2.6.16-ב

 .שתתמקד באימהות ליותר מילד אחד, הוריות
אווירה  , גבולות, בסדנא מדובר על קשר בין אחים

  הסדנא בתשלום סמלי ומונחית   .משפחתית ועוד
  .פרץ-סטרן אליסון ר"ולי צוויקל וד'ג' פרופי "ע

מפגשים ומתקיימת בימי   6-מורכבת מהסדנא 
.                                                     באוניברסיטה 10:00-12:00בין , חמישי

, רכזת אם לאם, לימור ניאגו, לפרטים נוספים
 052-8321736בטלפון 

 "שלה-אישה ב"מפגש סוף שנה של צוות 

1' גיליון מס 7.7.2016 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  

http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/aboutIshaBeshela.aspx
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 אירועים
 

שהנחתה  , מאיירשטייןישראלה ' אירחנו את הגב, "שלה-אישה ב"במסגרת מפגש צוות של , 14.3.16 -ב
 .  עצמי-וטיפוללעבודה קלינית כלים : בפסיכותרפיה" רוחניות פרקטית"סדנא בשם שילוב 

 : קצת על הנושא
רוחניות בפסיכותרפיה הוא תוספת יחסית חדשה ומתפתחת לטיפול באלה הנאבקים עם מחלות  שילוב 

סדנא דידקטית ואמפירית זו תחקור את  . טראומה ומשברי חיים אחרים, אובדן, פגיעות, פיזיות ורגשיות
 .והדרכים להכנסת רוחניות לתוך מצבי ייעוץ" והמתי, האיך, מה"ה

הם ילמדו כיצד לשלב בייעוץ שאלות וכלי הערכה וייחשפו  , "רוחניות פרקטית"למשתתפים תוצג 
 .עצמי-לרפרטואר של כלי התמודדות רוחניים שיכולים להועיל הן בעזרה למטופלים והן בטיפול

 

1' גיליון מס 7.7.2016 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  
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 אירועים
 

היום הבינלאומי הראשון לבריאות הנפש של  צויין 4.5.16-ב
בשיתוף עם סטודנטים לעבודה סוציאלית  , המרכז. אימהות

האירוע  . את הכפפה וציין יום זה באירוע חגיגיהרים , קהילתית
באירוע הוקרן  . גוריון-באוניברסיטת בן 19.5.16-התקיים ב

אבנים  )" Rocks in my Pocketsסרט האנימציה המדהים 
ואחריו התקיים פנל מקצועי  , באומן סיגנימאת "( בכיסים שלי

,  PMAD  ((Perinatal Mood and Anxiety Disordersבנושא 
ר ציפי פרנקל  "ד, מנהלת המרכז, ולי צוויקל'ג' בו השתתפו פרופ

מיילדת בכירה  , ש ואיריס רז"מבית החולים הפסיכיאטרי בב
 .סורוקה יח"בב

  אימהותהנפש של בכל שנה נציין את היום הבינלאומי לבריאות 
 .באירוע מיוחד

1' גיליון מס 7.7.2016 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  
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 חבר הנאמנים
 

   46-המושב ההתקיים  2016ביוני  8-5בתאריכים  
 .  גוריון-של חבר הנאמנים באוניברסיטת בן

בין המשתתפים היו גם חברינו היקרים והתורמים 
פרי והולי אולמן   'ג' הזוג פרופ, המסורים למרכז

 .  ויניק קלייר' והגב
' אולמן ועם גבולי צוויקל נפגשה עם הזוג 'ג' פרופ

תמיכה  הזוג אולמן הביע . AABGU-מ נוילידפנה 
להמשיך והבטיח ואהדה לפעילות המרכז המבורכת 

ולי בחניכת 'פגשה ג ויניק' את הגב. ולתמוך במרכז
המנוחה של חבר   אישתו, ל"ז סאטניקש מונה "הגן ע

 .  סאטניקמר אל , יקר של המרכז
פרי אולמן קיבל תואר דוקטור לפילוסופיה  'ג' פרופ

דני : צילום מהטקס)לאות כבוד מהאוניברסיטה 
 (.מכליס

1' גיליון מס 7.7.2016 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  
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 בתקשורתהמרכז לחקר וקידום האישה 

* 
 ולי צוויקל על מחקרה בנושא דיכאון שלאחר לידה בקרב אימהות        'ג' עם פרופ( באנגלית)ראיון  :מהרדיו

1&type=1159617http://www.iba.org.il/world/?lang=en&entity= 

 לזכרה
המרכז לחקר וקידום בריאות האישה מבכה את מותה 

שהלכה , מהמחלקה לבריאות בקהילה, ל"של נורית ברק ז
,  נורית הייתה אחת ממייסדות המרכז.15.6.16-לעולמה ב

,  מנהלת המרכז, ולי צוויקל'ג' כתבה בשיתוף עם   פרופ
את שתי המונוגרפיות על בריאות בקרב נשים יהודיות  

 .  ובדואיות ועזרה להקים מרכז לנפגעי אונס

1' גיליון מס 7.7.2016 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  

 20.5.16, ידיעות הנגב

http://www.iba.org.il/world/?lang=en&entity=1159617&type=1
http://www.iba.org.il/world/?lang=en&entity=1159617&type=1
http://www.iba.org.il/world/?lang=en&entity=1159617&type=1
http://www.iba.org.il/world/?lang=en&entity=1159617&type=1
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                                                                                                   ?  "אם לאם"להתנדב למעוניינים 

 052-8321736בטלפון , רכזת אם לאם, אצל לימור ניאגופרטים 

* 

                ?                                                 "שלה-אישה ב"או ל" אם לאם"לתרום למעוניינים 

 לחצו כאןמאובטחת  לתרומה 

* 

                                                                  womcen@bgu.ac.il     במיילצרו קשר , נוספיםלפרטים 

 08-6477562בטלפון או 

* 

                               המרכזאתר 

in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/default.aspxhttp:// 

 

 

 

 :צוות המרכז

 מנהלת המרכז, ולי צוויקל'ג' פרופ

 רכזת אם לאם, לימור ניאגו

 שלה-רכזת אישה ב, דייטשמןורד 

 רכזת מנהלית, גרבליכנרת 

1' גיליון מס 7.7.2016 מידעון המרכז לחקר וקידום בריאות האישה  

http://in.bgu.ac.il/en/associates/Pages/Support-BGU.aspx
mailto:womcen@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/womancenter/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/womcen/

