נרות של תקווה

ארגון לאומי לתמיכה
במשפחות אשר חוו אובדן
במהלך הריון או לאחר לידה

26.05.22
יום העיון השנתי ה2-
"אובדן הריון  -השפעות ואדוות -
היבטים טיפוליים ,רפואיים וחברתיים"

יום העיון יתקיים בZOOM -
בין השעות 13:00 - 9:00
ההשתתפות ללא תשלום
ה ר ש מ ה candlesofhope.org.il/he/signup/ :

תכנית הכנס
דברי פתיחה 9:00
מושב ראשון  -מבט מתוך המרפאה :פרספקטיבות רב-תחומיות
 - 9:15פרופ' אדי ויסבוך  -לידה שקטה :פרספקטיבה רפואית
וגינקולוגית
 - 9:35גב' שירת סרטל רביב  -המודל המערכתי במרפאת חווה
לליווי נשים וזוגות לאחר אובדני הריון מאוחרים
 - 9:55גב' רעות בן קימחי " -בין האין לגעגוע"  -על טיפולי פוריות
ואובדן הריון

הפסקה

מושב שני  -לידה שקטה במרחב האומנות והיצירה
 - 10:30גב' יעל ש' אייזנברג וד"ר נורית גלזר-חודיק " -כמה
מפתיעה יכולה להיות יד על הגב"  -קבוצת תמיכה אונליין לנשים
שחוו אובדן הריון או תינוקות רכים.
 - 10:50גב' מיה גרונר שמאי " -חייך בי"  -השימוש בטכניקת יומן
האומנות בהתבסס על המודל הדו-מסלולי להתמודדות עם אובדן
בעבודה קלינית עם אימהות אשר איבדו את תינוקן בלידה שקטה.
 - 11:10גב' מלכה קלטר " -חיה וחיים"  -ציור ושירה במסע
ההחלמה לאחר אובדן תאומים.
 - 11:20מר יאיר אגמון " -כמו לב שעובד"  -סרט ושיחה על מסע
אישי באומן לאחר לידה שקטה.

הפסקה
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11:55 -

Keren Ludski - CEO of Red Nose Australia

12:15 -  הבניית משמעות באובדן- " "דמעות של חלב- ד"ר איילת אורג
באמצעות תרומות חלב אם
12:35 -

Reva Judas - Director of Nechama Comfort, NJ, USA
דברי סיכום
13:00-יום העיון יסתיים ב

candlesofhope.org.il/he/signup/ : מ ה:ש
רה
ה ר שהמ

מושב ראשון -
מבט מתוך המרפאה :פרספקטיבות רב-תחומיות

לידה שקטה :פרספקטיבה רפואית וגינקולוגית
פרופ' אדי ויסבוך בוגר הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית
בירושלים ,התמחות במיילדות וגינקולוגיה במרכז הרפואי קפלן ולאחריה שלוש
ש נ י ם כ ח ו ק ר ע מ י ת ב  Perinatology Research Branch , N I H -ב ד ט ר ו י ט  ,מ י ש י ג ן .
כיום ,מנהל היחידה לרפואת האם והעובר ,מחלקות היולדות ומרפאות החוץ
להריון בסיכון במרכז הרפואי קפלן .פרופ׳ חבר בפקולטה לרפואה
באוניברסיטה העברית בירושלים משנת .2015
חבר בוועדת בקרה ואיכות ברפואת נשים של קופ״ח כללית ,כותב ועורך
כתבות ומדריכים בתחום הריון ולידה באתר הכללית ,חבר בוועדת המחקר של
הפקולטה לרפואה בירושלים .שיתוף פעולה מחקרי עם מכון ויצמן למדע וחבר
ב ק ב ו צ ת מ ח ק ר ה א י ח ו ד ה א י ר ו פ א י ) (COST Actionב נ ו ש א
 .Perinatal Mental Health and Birth-Related Traumaש ו ת ף ל כ ת י ב ת ם ש ל
כ 120-פרסומים בעיתונות הרפואית.
בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במנהל ביו-רפואי
המודל המערכתי במרפאת חווה לליווי נשים וזוגות לאחר
אובדני הריון מאוחרים
גב' שירת סרטל רביב פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה .פסיכולוגית
אחראית במרפאת חווה  -מרפאה לבריאות הנפש של האישה ,במרכז הרפואי
שיבא .שייכת לצוות ההקמה של המרפאה בשנת  2007ובעלת ניסיון רב
בטיפול וליווי נשים וזוגות לאחר אובדני הריון מאוחרים ולידות מת .עוסקת
בהדרכה ובהרצאות לצוותים מקצועיים ,אחיות ומיילדות וכן במחקר במסגרת
המרפאה.
"בין האין לגעגוע"  -על טיפולי פוריות ואובדן הריון
גב' רעות בן קימחי פסיכולוגית רפואית מומחית ומדריכה .עובדת מעל עשור
באגף לגינקולוגיה ומיילדות בבית החולים מאיר בכפר סבא; מייסדת ומנהלת
מכון 'בנפשך'  -מכון פסיכולוגי לטיפול בנשים ,המתמחה בטיפול בנשים
המתמודדות עם קשיים הקשורים למעגל הפריון ,ביניהם קשיי פריון ,הפלות
והפסקות הריון ,לידות מוקדמות ,חרדות במהלך ההריון ודיכאון לאחר לידה.
מרצה במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה וכן חוקרת בתחומי הפריון
והאימהות.

מושב שני -
לידה שקטה במרחב האומנות והיצירה

"כמה מפתיעה יכולה להיות יד על הגב"  -קבוצת תמיכה
אונליין לנשים שחוו אובדן הריון או תינוקות רכים
גב' יעל ש' אייזנברג ביבליותרפיטית מוסמכת בטיפול באמצעות אומנויות
 ,MAATחברה בוועד המנהל של עמותת "נרות של תקווה" ,מנחת קבוצות
וסדנאות לכתיבה.
ד"ר נורית גלזר-חודיק ,עובדת סוציאלית ,מטפלת ,מדריכה ומנחת קבוצות
בתחומים של טראומה ומיניות.
"חייך בי"  -השימוש בטכניקת יומן האומנות בהתבסס על
המודל הדו-מסלולי להתמודדות עם אובדן בעבודה קלינית עם
אימהות אשר איבדו את תינוקן בלידה שקטה
גב' מיה גרונר שמאי מטפלת באמנות  .M.Aמרצה ב -ASAביה"ס לחברה
ואמנויות ,הקרייה האקדמית אונו ,במסגרת החוג לתואר שני בטיפול
באומנות .מנהלת אזור צפון של המערך הטיפולי המקדם ,המרכז לטיפול
וחקר באוטיזם ,העמותה לילדים בסיכון .מוכרת במשרד הביטחון בעבודה
טיפולית עם משפחות השכול .בעלת סטודיו לטיפול באמנות בקיבוץ
משמרות .מדריכה מוסמכת יה"ת.
"חיה וחיים"  -ציור ושירה במסע ההחלמה לאחר אובדן תאומים
גב' מלכה קלטר נולדה בארה"ב ועלתה לארץ ב .1973-מלכה הייתה גננת
לחינוך מיוחד שפרשה לגמלאות ועודנה צעירה בלב וברוח .היא יוצרת
רב-תחומית ,לרבות כתיבת שירה ,ציור ותיאטרון בובות .שיריה פורסמו
ב א ו ס ף ש י ר י ם ש ל ק ב ו צ ת  . Voices Israel 2021מ ל כ ה ג ר ה ב י ר ו ש ל י ם ע ם
בעלה ,והיא סבתא אוהבת לנכדיה.
לפני  43שנה איבדה מלכה ,בלידה הראשונה שלה ,את התאומים חיה
וחיים תוך שבוע מלידתם .מלכה עברה מסע החלמה ארוך ולאחרונה
התחברה ל"נרות של תקווה".
"כמו לב שעובד"  -סרט ושיחה על מסע אישי באומן לאחר
לידה שקטה.
מר יאיר אגמון הוא סופר ובמאי קולנוע.
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Keren Ludski
Keren Ludski, CEO of Red Nose Australia since December
2018.
With business and clinical experience spanning the
manufacturing, corporate, and health care sectors, Keren
has been responsible for all aspects of corporate
governance, corporate stewardship, compliance and
financial management.
Keren is an experienced and passionate clinician, providing
counselling, clinical supervision and education for other
professionals in the field of grief and loss, with a focus on
supporting families following the death of a baby or child.
Keren is also a bereaved parent of Ben who tragically died
from SIDS in 1998.

 הבניית משמעות באובדן באמצעות תרומות חלב אם- ""דמעות של חלב
. חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית בבר אילן,ד"ר איילת אורג עובדת סוציאלית
, התנהגויות פרו סוציאליותואלטרואיזם,מחקריה עוסקים בתרומות אברים ונוזלי גוף
. וזהויות וקונפליקטים בחברה ישראלית,התמודדות עם אובדן באמצעות נתינה פילנתרופית
 ובו חקרה חוויותBINGAMTON UNIVERSITY, NY, USA -את הדוקטורט שלה כתבה ב
.של אימהות אבלות התורמות חלב לבנקי חלב ללא מטרות רווח בצפון אמריקה

Reva Judas
Reva Judas is the Founder and Director of NechamaComfort,
an organization that supports families through the trauma of
infant and pregnancy loss. Reva began counseling families
after her first son, Pesach, passed away in 1987 just 12
hours after being born.
Reva has counseled people around the world and has
trained medical staff, clergy and lay leaders in how best to
help. Reva received her Chaplaincy Certification from
Hackensack Medical center and is a Resolve Through
Sharing (RTS) certified Infant Pregnancy Loss Facilitator.
She holds a BS in Human and Child Development.

נרות של תקווה ע"ר
ארגון שלא למטרות רווח שיוסד על ידי קהילה של משפחות ,מומחי בריאות,
חוקרים וקובעי מדיניות ששואפים לשפר את איכות הטיפול עבור משפחות
שנאלצו לחוות אובדן הריון ,לידה שקטה או מות תינוק רך .בנוסף אנו שמים
לפנינו למטרה לשבור את מעגל השתיקה והטאבו החברתי סביב אובדן הריון
לסוגיו .עמותת "נרות של תקווה" מספקת תמיכה מקיפה ,שירותי מידע וחינוך
למשפחות ומומחי בריאות ברחבי הארץ .אנו רואים בעצמנו קולקטיב המורכב
מקולות רבים הזועקים יחדיו ודורשים שינוי ומשאבים נוספים לתמיכה .אנו
רואים בעצמנו עדים לאובדן המשמשים כאבוקה בחשכה עבור משפחות רבות.
אנו פועלים יחד על מנת להעלות את המודעות ולשפר את הבנתם של כלל
הגורמים הרלוונטיים בנושא אובדן הריון לסוגיו ועל מנת לעמוד לצד אלו
שזקוקים לכך ברגעי האבל הקשים ביותר במטרה לסייע להם לצעוד אט אט
לעתיד עם תקווה.

ש:מ ה candlesofhope.org.il/he/signup/ :
רה
ה ר שהמ

