
חברי העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, שמחים ומתרגשים להזמינכם לראשונה, 
הורים לילדים עם מוגבלויות, לערב מיוחד בנושא "מחוברים" המוקדש ומיועד להורים שילדם 

מטופל או טופל במסגרות השונות להתפתחות הילד ושיקומו

כנס הורים "מחוברים" 
ביוזמת העמותה להתפתחות הילד
ובשיתוף חיפ"א, החברה הישראלית לרפואה קהילתית
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ערב בו יועלו תכנים המחברים את הידע המקצועי לנעשה בשטח ואליכם ההורים  ♥

כנס בו יוצגו לכם, ההורים, כלים מעשיים במגוון תחומים  ♥

מפגש עם אנשי מקצוע מובילים   ♥

הזדמנות לפגוש את אחד אנשי המקצוע המובילים בעולם, פרופ' תום שייקספיר  ♥

מפגש מרתק עם הורה שעובר את הדרך וממשיך "כרגיל", גב' ליהיא לפיד  ♥

הזדמנות לשאול שאלות ובעיקר להתחבר לעמותה ולאפשר לנו להתחבר אליכם ♥

למה כדאי להגיע?

הילד  בהתפתחות  ה-22  הכנס  במסגרת  המרכזיים  האירועים  אחד  יהיה  ההורים  ערב 
מקצוע  אנשי  מגיעים  אליו  זה,  בתחום  בארץ  ביותר  הגדול  הכנס  שהוא  ושיקומו, 

בתחום התפתחות הילד ושיקומו.

מוזמנים: הורים לילדים מינקות עד בגרות, עם מוגבלויות מטווח רחב של אבחנות, מטפלים 
מתחומים שונים ואנשי חינוך



תכנית הערב
רישום והתכנסות )כניסה, אולם טדי( 16:00-16:15

ביקור בתערוכת דוכני חברות וספקי ציוד שיקומי, תקשורתי וחינוכי16:15-17:00
ההזדמנות להתעדכן בפתרונות והמלצות!

מליאה: הרצאת פתיחה17:00-17:25

להיות הורה מיוחד ולנסות להמשיך כרגיל - הגב' ליהיא לפיד 
)ההרצאה תתקיים במשותף לפתיחת ערב ההורים ולסגירת הכנס המקצועי עבור אנשי 

המקצוע(

מליאה 17:30-18:50

מנחה: הגב' מאיה גולדמן, עו"ס, מייסדת ארגון קשר:

מה מסתתר מאחורי המראה? הצצה לתוך עולם השיקום - עקרונות ומעשה
ד"ר דפנה גוטמן, ד"ר עמיחי ברזנר, מח' שיקום ילדים, בי"ח אדמונד ולילי ספרא לילדים,  

המרכז הרפואי ע"ש שיבא

הילד והמשפחה לאורך השנים
ד"ר כרמי נירית, המכון להתפתחות הילד - מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכת דוכני החברות18:50-19:00

מושבים מקבילים )הרצאות שני אולמות במקביל לפי בחירתכם( 19:00-19:40

מושב -1 הורות לילדים צעירים 
״מיצוי זכויות - כל זכות" - כיצד ניתן להשיג בקלות מידע לגבי זכויות 

חברת "עת לדעת"

מעברים ונקודות החלטה במסגרות חינוכיות: קווים מנחים להורים לילדים עם מוגבלויות 
גב׳ צילי ניר, פסיכולוגית התפתחותית מומחית

מושב -2 הורות לילדים  בוגרים
השתלבות אנשים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה "לא בשמיים היא"

עו"ס גיא פינקלשטיין, מנכ"ל בדימוס של עמותת "לשם", מומחה נגישות, שילוב ומיצוי 
זכויות בהשכלה הגבוהה

התפתחות פסיכו-סקסואלית והתערבות בתחום המיני - חברתי עם נכויות התפתחותיות
גב׳ רונית ארגמן, מומחית למיניות בריאה ומיניות ונכות. מנהלת מכון ארגמן

מליאת סיכום19:50-20:30

מנחה: ד"ר בועז ברונשטיין )מכללת דויד ילין( 
דיון בנושא החינוך המשלב בהשתתפות מרצי הערב ואורח הכנס המקצועי

פרופ׳ טום שייקספיר
פרופ' טום שייקספיר, המרכז לחקר המוגבלויות בלונדון, יועץ לשעבר של ארגון הבריאות 

העולמי בנושא מוגבלויות  

*   יינתן תרגום סימולטני לעברית



דמי השתתפות:
הורה יחיד 55 ₪ | זוג הורים 80 ₪ | מטפלים ומבקרים חיצוניים 200 ₪ 

למשתתפי הכנס בבוקר התשלום כלול במחיר הכנס

מארגני מפגש ההורים וחברי ועד העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו:
גב׳ ענת להב, פיזיותרפיסטית, מזכירת העמותה

גב׳ דיקלה גול  בורנשטיין, מרפאה בעיסוק
ד"ר בועז ברונשטיין, גישור סכסוכים במסגרות חינוך

ד"ר אריאלה יוקל, קלינאית תקשורת
גב׳ מאיה גולדמן, עו"ס

גב׳ נאוה גלקופ, פיזיותרפיסטית, יו"ר העמותה
ד״ר לידיה גביס, נוירולוגית ילדים התפתחותית, יו"ר הכנס

מאחלים מפגש פורה
ומצפים לראותכם!

לשאלות נוספות או צורך בהנגשה פרטנית נא צרו קשר עם עדי קריגל,  

adi.krigel1@gmail.com :רכזת ארגונית של העמותה במייל

דרכי הגעה לבנייני האומה: בנייני אומה נמצאים בכניסה לירושלים. ניתן להגיע ברכבת ישראל או באוטובוסים מכל רחבי הארץ. 
תחנה מרכזית ממוקמת ממול למרכז הכנסים ובמרחק הליכה צר מאוד. במקום חניה בתשלום

*שימו♥, התכנית נתונה לשינויים

לרישום ותשלום לכנס 
לחץ כאן

הרישום לכנס יעשה באמצעות האתר ברישום מוקדם
מועד אחרון לרישום: 3.1.19 

פרטי הרשמה ותשלום

https://bit.ly/2UJjVET

