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ברכת יו"ר הכנס, ד"ר לידיה גביס

לכל חברי העמותה, למרצים הנכבדים ולכל העוסקים בתחום של התפתחות הילד, אני רוצה לברך אתכם על 
השותפות לדרך אל הכנס ה-22 של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו - כנס ה"מחוברים".

 
לזכרו של הסופר הדגול עמוס עוז, שהלך לאחרונה לעולמו, רציתי להביא ציטוט אהוב במיוחד מתוך "סיפור 

על אהבה וחושך", הנוגע לכל כך הרבה תחומים, וודאי גם לתחום שלנו:
"התורשה וגם הסביבה שחינכה אותנו וגם המעמד החברתי, כל אלה הם כמו קלפים שאותם מחלקים לך באופן 
עיוור לפני התחלת המשחק. בזה אין שום חופש: העולם נותן ואתה פשוט לוקח את מה שנתנו לך, בלי שום 
אפשרות לבחור. אבל השאלה היא מה כל אחד עושה בכלים שחילקו לו? הלא יש מי שמשחק באופן יוצא מן 
הכלל בקלפים לא כל כך טובים, ויש מי שבדיוק להיפך-מבזבז ומפסיד הכול אפילו בקלפים נפלאים. וזהו כל 
החופש שלנו: החופש איך לשחק בקלפים שחילקו לנו. אבל גם החופש איך לשחק, תלוי באופן אירוני במזל 

של כל אחד, בסבלנות, בתבונה, באינטואיציה, בהעזה".
 

אנחנו בתחום שלנו, שותפים ל"משחק" אבל עדיין לא מסוגלים "להחליף את הקלפים" של המטופלים שלנו, 
אבל אנחנו בהחלט יודעים איך לשפר להם את ה"משחק" עד כדי כך שירגישו כמנצחים, הם, הוריהם וגם אנחנו!
כמי שמנהלת מכון הנותן מענה לאלפי משפחות באמצעות אנשי מקצוע מעולים מכל מקצועות הבריאות 
ושל החינוך המיוחד, כמייסדת מרכז קש"ת לאוטיזם, שמחתי מאוד על הכבוד שניתן לי להוביל את התכנית 
ביותר הנערך בארץ בתחום המקצועי  המדעית של הכנס. מכנסים קודמים, למדתי שמדובר בכנס החשוב 
שלנו. הכנסים הקודמים הציבו בפנינו רף גבוה מאוד וניסינו להיענות לאתגר בעזרת ועדה מאורגנת המייצגת 
את הגיוון המקצועי והן באמצעות מעל מאתיים תקצירים שזכינו לקבל מכם, יחד עם עשרה מרצים מוזמנים 
גם  ולראשונה  למחקר  הקליניקה  בין  המחברים  בתחומנו,  והחוקרים  המורצים  מבכירי  ומהעולם,  מהארץ 

לעמותות הורים ולמשפחות. 
 

אני רוצה להודות לשותפתי וחברתי לעשייה, גב' נאווה גלקופ, יו"ר העמותה, לחברי מספסל הלימודים ד"ר חנוך 
קסוטו, לעדי קריגל מזכירת העמותה, לכל חברי ועד העמותה וחברי הועדה המדעית, ליפה ולשותפים מחברת 
טינק, לכל המרצים ולכל משתתפי הפאנל המכובדים, לעיריית ירושלים, לקרן שלם ולכל החברות אשר הסכימו 
לתמוך בכנס, לכל הצוות שלי במכון בשיבא אשר הייתה להם מנהלת עסוקה מהרגיל ב2018, ובעיקר לכם 
המשתתפים! מי ייתן ולרבים מהמחקרים, המסקנות והחזון המוצגים בכנס זה תהיה השפעה משמעותית על 

התחום החשוב בו אנחנו עוסקים.

שנת 2019 של "קלפים טובים", בריאות והגשמה לכולם, 
ד"ר לידיה גביס, 

יו"ר הכנס ה-22 של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו
מנהלת המכון להתפתחות הילד ומרכז קש"ת בבית חולים ספרא לילדים, שיבא תל השומר
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ברכת יו"ר העמותה, נאוה גלקופ

הילד  להתפתחות  הישראלית  העמותה  של  ה-22  בכנס  והמשתתפים  החברים  לכל  ולהודות  לברך  ברצוני 
ושיקומו, ולשתף אתכם בעשייה הרבה הנעשית מאחורי הקלעים.

ובהשראתו.  לצדו  שעבדתי  שערץ,  מיטש  מד"ר  העמותה  של  ההובלה  שרביט  את  קיבלתי  כשנתיים  לפני 
השילוב של התפקידים הקליניים והניהוליים שעשיתי עד כה בארץ ובחו"ל חידדו בי את ההבנה שחשיבה 
רוחבית, תקשורת ושפה משותפת בין נותני השירותים השונים, מחזקים הבנה טיפולית, מפחיתים חזרתיות 

ומשפרים משמעותית את הפוטנציאל והאפקטיביות של ההתערבות.

את  בעמותה  העדיפויות  סדר  בראש  להגדיר  והוביל  טבעי,  היה  העמותה  ומטרות  לאופי  לכן  החיבור 
חשיבות העברת מידע משמעותי, מתוזמן, מדויק ומעשי הן להורים והן למטפלים. לצורך מיפוי הקיים בארץ, 
וליצירת שותפויות, נפגשנו חברי הוועד, עם עמותות, ארגונים, קרנות ונציגים ממשרדים ממשלתיים בראשם 
להתמקד  והחלטנו  בתחום,  ומבורכת  משמעותית  עשייה  כולם  העושים  והחינוך,  הרווחה  הבריאות,  משרד 
בעשייה בשני תחומים מרכזיים: קידום הידע המקצועי והשיח בין המטפלים השונים , וארגון מידע רלוונטי 

ומעשי להורים. 

סרטי  עם מאות משתתפים,  ברחבי הארץ  סדנאות  ביניהן: עשר  רבות  פעילויות  הופקו  זו,  אג'נדה  לקידום 
הדרכה להורים ולצוות, כנס הורים, ובימים אלו אנו עמלים על שדרוג אתר העמותה להורים ואנשי מקצוע עם 
תכנים ייחודיים, בעברית ובערבית, בתמיכה כספית משמעותית של קרנות הביטוח הלאומי וקרן פילנטרופית 

נוספת, שחברו בהתלהבות לחזון שלנו.

אני רוצה להודות באופן אישי לכל אחד ואחד מחברי הוועד החשובים המצוינים ברשימה בהמשך החוברת, 
על תרומתכם המשמעותית, בהתנדבות מלאה, כל אחד בדרכו ותחומו בעשייה הענפה, במשך שנתיים ואף 

יותר, עשייתכם ניכרת בכל ההישגים!

תודה מיוחדת מאוד לד"ר חנוך קאסוטו, גזבר העמותה, גב' ענת להב מזכירת העמותה, עדי קריגל הרכזת 
חזון, שותפות  לדרך, על שעות של חשיבה, עבודה,  הארגונית, שלושת הצירים המרכזיים בעמותה, חבריי 

באחריות ובהובלה קדימה. דבר מזה לא היה קורה בלעדיכם! 

אנו ממשיכים היום במסורת הפקת הכנס שהחלה בשנת 1991- ביוזמה מבורכת של ראשי המכונים בהובלת 
פרופ' אורנוי, והשנה בפעם ה-22, מתקיים הכנס בהובלתה של ד"ר לידיה גביס כיו"ר הכנס. אני רוצה להודות 
בחום  העשייה  והובלת  המקצועית  תרומתה  על  דופן,  ויוצאת  אישית  השקעה  על  גביס  לד"ר  אישי  באופן 
וברגישות. אני מודה לכל אחד ואחד מחברי וועד הכנס על התנדבותכם לשותפות לדרך, הרעיונות, העמל, 

האכפתיות וההשקעה  של כל אחד מכם.

אני פונה אליכם חברים יקרים, חברותכם בעמותה, תשלום דמי החבר והשתתפותכם בפעילויות השונות, 
המשפחות  הילדים  ורווחת  לקידום  הפעילות  המשך  את  ומאפשרת  כנציגיכם,  ואותנו  אתכם  מחזקת 

והמטפלים.
אני מזמינה אתכם להשפיע ולהיות שותפים ו-"מחוברים". כתבו לנו, הציעו הצעות, גייסו חברים נוספים 

וקדמו אתנו את המערך בשנתיים הבאות.

תודה שבחרתם להיות חלק מהעמותה ופועלה, מאחלת לכולנו למידה והנאה בכנס,
נאוה גלקופ, יו"ר העמותה
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יום רביעי | 9 בינואר, 2019 | 08:00-18:30
בשיתוף חיפ"א - החברה הישראלית לרפואה קהילתית ראשונית 

חדש! לרשותכם תרגום סימולטאני לכל ההרצאות שתתקיימנה באנגלית

הרשמה, קבלת פנים וביקור בתערוכת המציגים08:00-08:45

מליאת בוקר 08:45-13:00
יו"ר: ד"ר לידיה גביס, נאוה גלקופ

פתיחה חגיגית08:45-09:15
דברי ברכה:

גב' נאוה גלקופ, יו"ר העמותה להתפתחות הילד ושיקומו
ד"ר לידיה גביס, מנהלת המכון להתפתחות בבית החולים שיבא

ד"ר הדר ירדני, ראש תחום התפתחות הילד, משרד הבריאות
ד"ר שמעון ברק, יו"ר חיפ"א

גב' ויויאן אזרן, מנהלת אגף בכיר קהילה במינהל מוגבלויות, משרד הרווחה
מר שמואל ויינגלס, מנהל קרנות ביטוח לאומי

גב' ריבה מוסקל, יו"ר קרן שלם
"חלומות ראווה" פרויקט יצירה משותפת של בוגרי בית הספר "אילנות" ובוגרי 

"התיכון שליד האקדמיה למוסיקה ומחול", ירושלים

09:15-09:55Childhood Disability - not a Medical Issue? 
Prof, Tom Shakespeare, PhD, Professor of Disability Research International Centre 
for Evidence on Disability London School of Hygiene and Tropical Medicine

09:55-10:35Epilepsy in Children with Neurodevelopmental Disabilities: Shared 
Causes, Unique Strategies
 Prof, Eric Kossoff, MD, Department of Pediatrics and Neurology, Johns Hopkins
 Hospital Baltimore, Maryland USA

הפסקה, ביקור בתערוכת המציגים ובתערוכת הפוסטרים10:35-11:00

תערוכת פוסטרים מונחים )לפרטים עמוד 21 או לחץ כאן( 10:45-11:00
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מחוברים אל העתיד - פאנל רב משתתפים 11:00-11:40
מנחה: יעל אודם

ד"ר הלה בן פזי, נוירולוגית התפתחותית, חברת וועד העמותה
פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר לידיה גביס, יו"ר הכנס
גב' נאוה גלקופ, יו"ר העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

ד"ר הדר ירדני, ראש המחלקה להתפתחות הילד במשרד הבריאות
מר גדעון שלום, סמנכ"ל בכיר וראש מנהל מוגבלויות, מנהל מוגבלויות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
פרופ' טום שייקספיר, מרצה בנושא מוגבלויות מאנגליה, חבר באיגוד העולמי לקביעת 

מדיניות
*השמות מופיעים לפי סדר האלפבית

האם קיים ילד "נורמאלי"?11:40-12:05
ד"ר שמעון ברק, מומחה ברפואת ילדים ראשונית, יו"ר חיפ"א

סרטון של עמותת "צעדים קטנים" על תסמונת דושן12:05-12:10

טיפולים חדשים בניוון שרירים - 12:10-12:402018
פרופ' יורם נבו, מנהל המכון לנוירולוגיה, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

חברי ואני: מודל ה- Social Play Interaction Conversation( SPIC( תכנית התערבות 12:40-13:00
ASD מבוססת מחקר לקידום יכולת חברתית מוכללת עבור ילדים בגיל הרך

פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ראש המעבדה לחקר האוטיזם, ראש התוכנית ללימודים 
מתקדמים באוטיזם בית הספר לחינוך 

חוקרות שותפות: ד"ר דגנית איתן, ד"ר שגית הושמנד, ד"ר אופירה רג'ואן בן שלמה

ארוחת צהריים, ביקור בתערוכת המציגים ובתערוכת הפוסטרים13:00-13:45 
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מושבים מקבילים - מושב ראשון13:45-15:15
אבחון רפואי, גנטיקה ותסמונות נוירו התפתחותיות | אולם מליאה

יו"ר: ד"ר גרי דיאמונד, פרופ' אילנה גוזס, ד"ר ג'אבר לוטפי
"מי שרוצה כבשה, סימן שהוא קיים" / הנסיך הקטן

על החיים ועל האבחון - החיים ללא אבחנה13:45-13:55
ד"ר הילה ברש

האם אנו צריכים פדיאטריה התפתחותית- התנהגותית?13:55-14:10
ד"ר בועז פורטר

Hunter Syndrome - סקירה וכלים לאבחון   14:10-14:35
פרופ' אניק רז רוטשילד

מחלת ניימן פיק טייפ סי - גילוי מוקדם, אבחון וטיפול   14:35-15:00
פרופ' אביבה פתאל, ד"ר רויטל לביא

שיפור התנהגות, תקשורת קולית וגמישות מוחית במודל ייחודי לאוטיזם בעכברים15:00-15:15
פרופ' אילנה גוזס

שיקום מוטורי ופיזיקאלי | אולם אורן 1
יו"ר: אסתי דיקשטיין, אורלי בר

מה שמייפה את המדבר הוא שאי שם מסתתרת בו באר / הנסיך הקטן

סרטון של עמותת אי"ל אפילפסיה

שיתוק מוחין המיפלגי לילד לאם עם מחלת מעי דלקתית - טיפול מולטידיסיפלינרי13:45-13:55
נעמה יושע-אורפז, אילית דוברובסקי, מיה גולדשטיין, אורלי נקאר

13:55-14:05DCD השפעת מודל חדשני לטיפול בפיזיותרפיה קבוצתית בילדים בסיכון ל
איילת ביגי

חליפת טרה-טוגס כאמצעי לויסות מוטורי, תחושתי והתנהגותי אצל14:05-14:15
ילד עם אוטיזם - תיאור מקרה

ד״ר מאיר לוטן, יעל הראל, אסנת עטון - עייני
לטרליזציה מוחית בהחלטה לקסיקלית בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית עם וללא 14:15-14:30

תסמונת דאון בהשוואה לבוגרים עם התפתחות תקינה
בת-אל כהן, פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל

14:30-14:45    AFO FOOTWEAR-השפעה על מהירות הליכה ויעילות אנרגטית על ידי שימוש ב
 AFO-FC( COMBINATION( אשר הותאם בקליניקה, בילדים המאובחנים עם שיתוק מוחין

שרון רון, ד"ר מיכל כץ לוירר, ד"ר אביבה מימוני-בלוך

עקמת גב - ההשפעה הרגשית והנפשית על ילדים ומתבגרים הסובלים ממנה14:45-15:00
מאיה שטיין

האפקט האורטוטי והתועלת התפקודית של שימוש ב- DF-FES בילדים עם שתוק 15:00-15:15
מוחין המיפלגי

ד"ר עידן סגל, פרופ' אביב פתאל, ד"ר ליאורה שגיא, גב' שרונה קצנלבורגן
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תזונה ואכילה | אולם אורן 2
יו"ר: אביעד פרץ, דורית יצחקי

מים יכולים להיות טובים גם ללב / הנסיך הקטן

סרט של אוליבר על דיאטה קטוגנית13:45-13:50

סיווג ה-EDAC לאכילה ושתיה בקרב ילדים עם שיתוק מוחין13:50-14:00
אסטל סלוין, ג'ודי בלינדר-אדלקופ, נעה ניצן

כן משיחין בשעת הסעודה! איכות האינטראקציה בעת האכלה: השוואה בין14:00-14:15
אמהות למטפלות

יעל שרפשטיין

קשיי אכילה בילדים על הספקטרום האוטיסטי - תפקיד המרפאה בעיסוק כ״מנהלת 14:15-14:30
מקרה״ בהתערבות רב מקצועית

הילה רייזיס לוי

שירות רב צוותי לטיפול בהפרעות אכילה בילדים עם לקויות התפתחותיות14:30-14:45
נועה ברנט, ד"ר אורית הדר

ההיבט התזונתי בפעוטות במעונות יום שיקומיים- השלמת הפאזל הטיפולי14:45-15:00
דורית יצחקי, פאינה צודיקוב

טיפול תזונתי בצוות רב מקצועי לילדים עם עיכוב התפתחותי15:00-15:15
לילך פלג, שולמית גל, ענת דרורי אסייג, מיכל ינחל, ברברה גוסמן,

סיון היכל נבון, ד"ר אורלי נקאר 
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חיבור רב מקצועי | אולם אורן 3
יו"ר: ד"ר דורית שמואלי, גילי גמיש

אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיני / דירה להשכיר

סרטון עמותת ית"ד14:00-14:05

יום טיפולים מרוכז לפעוטות עם ASD והוריהם במכון להתפתחות הילד, 14:05-14:15
מכבי שירותי בריאות סמדר בן נון, דלית רשף קמחי, ג'ודי ג'רה

מודל העבודה אכוונה - אבחנה והכוונה באמצעות עבודה רב ממדית עם משפחות14:15-14:30
אנה גלמן, מאיה גולדמן, רונית שי

״פתאום יש ילדה בבית" - עבודה טיפולית רב מקצועית עם הורים במסגרת הגן 14:30-14:40
האבחוני-תקשורתי במכון להתפתחות הילד שיב"א תל השומר כפיר נוי, ד"ר לידיה גביס

שיקום רצפת אגן בקרב ילדים בראיה רב תחומית14:40-14:50
פולה וייסמן, שני פאולה צורי, אלינה ברנר

ריור יתר - מודל לעבודה בצוות רב תחומי עדי קופר, יפעת ניצן14:50-15:00

מודל הטיפול המולטי דיסיפלינרי בסנוזלן - סביבה טיפולית מאפשרת עבור ילדים בגיל 15:00-15:15
הרך עם לקויות מורכבות )מרכז דה-לו, בית איזי שפירא( ענגי קפלן-גל, רז טננבאום

אוטיזם - אבחון ויציבות האבחנה | אולם אורן 4
יו"ר: ד"ר חגית פרידמן, ד"ר איילת הלוי

הייתי רוצה לדעת אם כל הכוכבים מוארים, כדי שכל אחד יוכל למצוא את הכוכב 
שלו באחד הימים / הנסיך הקטן

תסמונות הקשת האוטיסטית וטיפול בתאי גזע: כיוון חדש ומבטיח14:00-14:10
ד"ר בנימין גזונטהיידט, ד"ר רונלד אליס, ד"ר פיליפ זיסמן, ד"ר נדיה ליסובודר, 

לאה הוכבוים, ד"ר ג'ראלד פרידמן, ד"ר דורית שמואלי, ד"ר חנוך קאסוטו, 
פרופ' תייפון גונגר, פרופ' קריסטוף פבינגר, ד"ר ג'ורג' קוביניה, פרופ' ארנולד פולק,

ד"ר יהודית פוזן  

עקביות לאורך זמן בתסמיני האוטיזם פרופ' אסתר דרומי14:10-14:20

מינקות לבגרות: מחקר ארוך טווח אחר פעוטות עם אבחנה של רצף האוטיזם14:20-14:30
פרופ' אסתר בן יצחק

היבטים פרגמטיים של המילים הראשונות בקרב ילדים עם לקות על הרצף 14:30-14:40
האוטיסטי וילדים עם התפתחות טיפוסית

ד"ר אלונה אורן, ד"ר אביבה מימוני-בלוך, שילה גולדברג, פרופ' אסתר דרומי

©ESPASSI כלי סינון לזיהוי והערכת משתנים בעלי זיקה למאפיינים מנבאי14:40-14:55
אוטיזם בינקות המוקדמת

ד"ר חנה אלונים, ד״ר עדו ליברמן, גיורא שיינגזיכט, ד״ר דני טיאר, ד״ר הלל ברוידא

הבדלים בשכיחות אוטיזם בין קבוצות אתניות שונות - מידע ממאגר ארצי15:55-15:15
חגית איטח, ד"ר מיטשל שערץ, ליאורה ולנסקי

הפסקה וביקור בתערוכת המציגים ותערוכת הפוסטרים 15:15-15:30
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מושבים מקבילים - מושב שני15:30-17:00
התפתחות פגים | אולם מליאה

יו"ר: ח"כ אורלי לוי אבקסיס, יעל שמעיה
בלון קטן בלון כחול רצה להיות הכי גדול / דגדוגים, דתיה בן דור

סרטון של עמותת לה"ב למען הפגים בישראל

פתיחה חגיגית ח״כ אורלי לוי אבקסיס15:30-15:40

יומנה של פגה15:40-15:50
קסם חיה שריג

מעקב פגים רב מקצועי - בין אשפוז לקהילה15:50-16:05
יעל שמעיה, ד"ר שחר שפר, שירי קרטין, נעמה ישורון, רומי שחורי, ד"ר לידיה גביס

פגים- האתגרים התזונתיים במעבר מאשפוז לקהילה16:05-16:15
שחר שליט, לילך חופי

תמיכה זוגית, יכולת פתרון בעיות והתמודדות רגשית של ההורים לאחר לידת תינוק 16:15-16:30
טרם המועד

טל שני שרמן, מייקל דולגין, לאה לייבוביץ, רמי מזכרת

16:30-16:45Autism and Prematurity: Is There a Correlation?
לאורה אלן, אודליה לאון, ד"ר לידיה גביס

אינטראקציה בין גן לקולטן אוקסיטוצין וחשיפה טרום לידה לאוקסיטוצין 16:45-17:00
ואנטגוניסט לאוקסיטוצין והשלכותיה על התפתחות חברתית תקשורתית

אדוה פרידלנדר, פרופ׳ נורית ירמיה, איילת הראל-גדסי, מיה יערי, אוהד פלדשטיין, 
ד״ר דוד מנקוטה, אפרת לייבה, שלמה ישראל

חיבורים בין לפני ואחרי הלידה דרך טיפות החלב | אולם אורן 1
יו"ר: ד״ר איילת בן ששון, ד"ר הילה בן פזי

אין שום טעם לחזור לאתמול, כי אז הייתי אדם שונה / אליסה בארץ הפלאות

קשת נזקי האלכוהול לעובר: סיכום חמש שנות פעילות המרפאה הארצית15:30-16:00
וסיפורה האישי של אם

ד"ר יהודה סנצקי, גבי מיטרני

איתור מוקדם בטיפת חלב של תינוק עם תסמונת איקס שביר16:00-16:15
רונית אפרים, יונית בנט, תמר מלכה

פעימות להתפתחות16:15-16:30
רונית וייזר, אתי רפאלוביץ, יפה רז, כלנית קיי, לימור יריב, דורית וייסמן

אתגרים בזיהוי ואבחון הפרעה ברצף האוטיזם )ASD( בילדים עם מגבלה חושית 16:30-16:45
ברצף לקויות הראייה: תיאור מקרה ודיון בהצעות יישומיות

צילי ניר

תכנית משפחתית לגיל הרך16:45-17:00
עינת לוינטל, אסתר קילברג
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הנגשה, תקשורת ותקשורת תומכת חליפית | אולם אורן 2
יו"ר: סיגל שטרסר, ד"ר אריאלה יוקל

הילד הזה הוא אני / יהודה אטלס

שימוש באייפד ככלי מקדם תהליכי למידה משמעותיים והשתתפות אצל15:30-15:45
תלמידי גן משולבים ד"ר מורן צמח, מונה יוליוס, ד"ר אורלי הבל

הטמעת תת"ח בכיתה מודל לעבודה משותפת של קלינאית תקשורת והצוות 15:45-16:00
החינוכי בביה"ס ענבל אורגן נחמן, נילית כהן מידן

הילד הזה הוא אני: שימוש בטכנולוגיות מסייעות לתת"ח להעצמת תחושת הערך 16:00-16:15
העצמי בקרב ילדים בגיל הרך רחלי בלום, אלאא ראבוס

עבודת קלינאי תקשורת עם משפחות לילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי16:15-16:35
עדי לוי, פרופ' ענת זית זיידמן

ניתוח תנועה בגפה עליונה במשימות גרפומוטוריות בילדים עם וללא ליקויי כתיבה16:35-16:45
שושנה שטיינהרט, ג'ייסון פרידמן

16:45-17:00Parents' Evaluation of the Effectiveness of Physiotherapy Services 
Programs in Developing the Physical Abilities of their Children with 
Physical and Intellectual Disabilities and their Obstacles in East Jerusalem

ג'מיל כליב

חיבורים בין הורים לאנשי מקצוע | אולם אורן 3
יו"ר: צילי ניר, מאיה גולדמן

יש אנשים שאכפת להם ממש, אני חושב שזה נקרא אהבה / פו הדב

עמדות ורגשות של קלינאי-תקשורת בישראל בנוגע למסירת מידע קשה למטופל או 15:30-15:45
לבני משפחתו ד"ר רינת גולד

מערכת היחסים הורים-אנשי מקצוע בשרות משפחה במרכז פיענוח הקופסא 15:45-16:00
השחורה ד"ר רוני שנקר

יעילותה של התערבות שפתית קבוצתית המיושמת על ידי הורים עבור ילדים עם 16:00-16:10
לקות שפתית התפתחותית 

יסמין מנסור עדואן, איילת חסקין, ד"ר מיטשל שערץ, נועה פרוביזור

אמונה ופחד: האתגר המועצם בהורות לילד עם אוטיזם בחברה החרדית 16:10-16:20
הדס רחמים

עשה ואל תעשה, עשרת הדברות לדואט מוצלח הורה - איש מקצוע 16:20-16:30
מרגרט כהן, ד"ר רוני שנקר

16:30-16:45 Physician Led Group Parental Education in a Maternal Child Health
 Center: Empowering Mothers to Enhance Child Development in a
Low SES Setting

ד"ר יעל יפה צימרמן

התעללות והזנחה בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים ד"ר ענבר הרטמן16:45-17:00
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אוטיזם - מדדים ותחלואה נלווית | אולם אורן 4
יו"ר: ד"ר אורית סטולר, ד"ר אפרת סלוניקיו

כל אדם שונה מחברו בגלל ציפור הנפש אשר בתוכו / ציפור הנפש

היכולת של אנשי המקצוע ליצור שינוי אצל הורים לילדים עם אוטיזם15:30-15:45
סיון ורונסקי

מאפיינים בינקות של פעוטות המאובחנים על רצף האוטיזם מנבאים הפרעת קשב 15:45-16:00
וריכוז נלווית בהתבגרות: מחקר מעקב ארוך טווח 

פרופ׳ אסתר בן יצחק, פרופ' דיצה ענתבי-צחור

חושבים רגשות: התערבות מכוונת ויסות רגשי להורים לילדים עם לקויות 16:00-16:15
בספקטרום האוטיסטי 

ד"ר דנה ארהרד-וייס, יעל עינב, מירית קופלמן, ג'יימס גרוס, אנתוניו הארדן

שימוש במעקב תנועות עיניים בשביל למדוד כיצד ילדים עם אוטיזם רואים את 16:15-16:30
העולם פרופ' אילן דינשטיין, ענבר אבני, אנליה מיכאלובסקי, חגית פלוסר, ד״ר גל מאירי

מציאות, דימיון ומה שביניהם. המעבר מעולם התחושות והאובייקטים המוחשיים 16:30-16:45
ליצירת המרחב הסימבולי ד"ר עליזה ויג

הקשר בין הפרעות על הספקטרום האוטיסטי והפרעות התנהגות בילדות - הצעה 16:45-17:00
להתערבות מוקדמת ד"ר עירית חגי, ד"ר חן שטיירמן

ביקור בתערוכת המציגים, בתערוכת הפוסטרים ופיזור לסדנאות17:00-17:10

אחה"צ של סדנאות מקבילות 17:10-18:30
חשיבה חברתית: פיתוח כשירות חברתית ע"מ לעזור לאנשים לפרש ולהגיב בעולם חברתי 

ד"ר אריאלה יוקל )אולם: אורן 1(

פתרונות טכנולוגים מותאמים אישית לילדים עם מוגבלויות-ראש פתוח, פל"א
הלה בורל )אולם: אורן 4(

טיקים, תנועות סטריאוטיפיות, ומה שביניהם - כיצד נראות הפרעות תנועה התפתחותיות? 
ד"ר מיכאל רוטשטיין )אולם: אורן 2(

שימוש ברטט כגרייה למערכת הנוירומסקולרית ושילובו בשיקום הקליני
)D הראלד שוברט )אולם: טדי

ניידות ממונעת מותאמת אישית - הרציונל הקליני בהתאמת כסא ממונע, הפעלתו ודרכי האמון 
לקראת ניידות עצמאית בקרב ילדים עם צרכים מורכבים

נעמי גפן, ורדית קיינדלר, לורי רוזנברג )חדר: 314(

To PEG or not to Peg? הזנה אנטרלית, תכניות גמילה ושיקום מיומנויות אכילה פומיות בילדים עם 
צרכים מיוחדים 

ד"ר טלי גוליק-גוז, רחל לשם נמדר, טל שדה קון )אולם: אורן 3(

ארוחת ערב ללנים במלון  19:00          

ערב חברתי20:00          
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יום חמישי | 10 בינואר, 2019

בוקר של סדנאות מקבילות 07:30-08:45
מקרים מורכבים בטיפול בבעיות קשב וריכוז | בחסות חברת ינסן 

ד״ר אריה אשכנזי )אולם: אורן 1(
**PECS המשתמשים ב ASD תיאורי מקרה של ילדים המאובחנים עם

ד״ר אנדי בונדי )אולם: אורן 2(
כלים מעשיים לשותפות טיפולית עם הורים

ד"ר ליאת גפני לכטר )אולם: אורן 3(

קשיי ויסות ושינה - מקרים מורכבים**
פרופ׳ שלי וייס )אולם: אורן 4( לחומרים על הסדנא לחץ כאן

לא רוצים לישון רוצים להשתגע 
אלונה מולכו )אולם: אורן 4(

"PREP: גישת התערבות חדשנית מבוססת-סביבה לשיפור ההשתתפות של ילדים 
ובני נוער עם מוגבלויות"

)D ד"ר דנה ענבי )אולם: טדי
** הסדנה תועבר בשפה האנגלית ללא תרגום

הרשמה, קבלת פנים וביקור בתערוכת המציגים08:00-08:45

www.weiss-sleep.com
www.weiss-sleep.com
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יום חמישי | 10 בינואר, 2019 | 08:45-17:30
בשיתוף האיגוד לפסיכיאטריה של הילד

מליאת בוקר08:45-13:05
יו"ר: ד"ר לידיה גביס, נאוה גלקופ

התכנסות ודברי פתיחה   08:45-08:55
דברי ברכה:

גב' נאוה גלקופ יו"ר העמותה להתפתחות הילד ושיקומו
ד"ר לידיה גביס, יו"ר הכנס

פרופ' דורון גוטהלף, היו"ר הנבחר של האיגוד לפסיכיאטריה של הילד
ד״ר דניאלה לובל נציגת ועד חיל"ה, מנהלת המכון להתפתחות הילד "כרמים", קופת 

חולים כללית

סרטון X שביר - העמותה לתסמונתה איקס השביר בישראל  08:55-09:00

09:00-09:45Linked by Pressure: Breathing and Postural Control 
Dr. Mary Massery PT, DPT, DSc                                      

 09:45-10:25Better Nights, Better Days: Helping Children with Neurodevelopmental 
Disorders )NDD( to Get a Better Night’s Sleep
Prof. Shelly Weiss, MD, Division of Neurology Director of Faculty Development, 
Department of Pediatrics The Hospital for Sick Children University of Toronto 

10:25-11:00A Clear Picture: Use and Benefits of the Picture Exchange 
Communication System )PECS(
Prof. Andy Bondy, PhD, Educational Consultants, INC New Castle, Delaware, USA

הפסקה, ביקור בתערוכת המציגים ובתערוכת פוסטרים  11:00-11:25

תערוכת פוסטרים מונחים )פרטים בעמוד 23(11:15-11:25

11:25-11:45Glut1 Deficiency Syndrome: A Model Neurodevelopmental Disorder 
for Specific Treatment 
Prof. Eric Kossoff, MD, Department of Pediatrics and Neurology Johns 
Hopkins Hospital Baltimore, Maryland USA 

קידום ההשתתפות של ילדים ובני נוער עם מגבלות: גישה מבוססת-סביבה11:45-12:15
ד"ר דנה ענבי, BOT ,PhD , מרצה בכירה, בית הספר לפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, 

אוניברסיטת מגיל, קנדה

כמה מוקדם זה "אבחון מוקדם"? לקויות התפתחות מהעובר ועד הינקות12:15-12:35
ד"ר לידיה גביס, MD, מנהלת המכון להתפתחות הילד ומרכז קש"ת בבית חולים 

"ספרא" לילדים, תל השומר

אסיפת העמותה ועדכונים12:35-13:05
הענקת אות מפעל חיים ע"ש אלכס טננבאום ז"ל ואות על פעילות מיוחדת

ארוחת צהריים, ביקור בתערוכת המציגים ובתערוכת הפוסטרים13:05-13:45

תערוכת פוסטרים מונחים )לפרטים עמוד 24 או לחץ כאן(13:30-13:45
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מושבים מקבילים - מושב ראשון13:45-15:15
הפרעות קשב | אולם מליאה

יו"ר פרופ' דורון גוטהלף, ד"ר יעל לייטנר 
קם בבוקר המפוזר ויושב על המיטה ושואל ישנתי כבר או שכבתי

זה עתה / המפוזר מכפר אז"ר

גישה להפרעות קשב מפרספקטיבה פסיכאטרית13:45-14:10
פרופ' דורון גוטהלף

גישה להפרעות קשב מפרספקטיבה נוירולוגית14:10-14:30
ד"ר יעל לייטנר

איכות השינה בילדים עם הפרעת קשב וריכוז וקשיים בוויסות תחושתי14:30-14:45
הגר אופק, ריבה טאומן, שרה רוזנבלום, עידית פוזנר, זמירה סילמן, בתיה אנגל-יגר,

ד"ר אביבה מימוני-בלוך

הקמת מרפאה ייחודית להפרעות קשב וריכוז בגיל הרך14:45-15:00
ד"ר ג'י צוקרמן, ד"ר מרים פסקין, ד"ר גרי דיאמונד, בשמת אהרונסון, 

שושנה קאזס-גניש, הדס אופק, דנה הלאלי

15:00-15:15ADHD בואו נדבר
אסתר גולדברג

שיתופי פעולה בשיקום | אולם אורן 1
יו"ר: ד"ר מוהנד דענא, אורית ברטוב

מעולם לא ניסיתי לעשות את זה בעבר, אז אני חושבת שללא ספק אצליח / בילבי

מחנה פעילות גופנית טיפולית בבית חולים אלי"ן לילדים עם שיתוק מוחין בדגם 13:45-14:00
המיפלגיה

נורית שטרן, מרילין כהן, מעיין שוויצר, נעמה שלומאי, ג'ולי כרם

מחוברים במיוחד - תכנית ''במיוחד'': מערך מקצועי לילדי תסמונת דאון- כמודל 14:00-14:15
אינטגרטיבי לעבודה עם ילדים מורכבים

ברכה לוי

השפעותיו של אביזר ייחודי המאפשר עמידה דינאמית באוכלוסיות עם מגבלות 14:15-14:30
תנועה משמעותיות, סיכום 25 תיאורי מקרה

ראנין חליחל, הילה טלומק שחם

כולנו ביחד: שיתופי פעולה לקידום עצמאות בניידות ממונעת14:30-14:45
לורי רוזנברג, נעמי גפן, ורדית קינדלר

מודל DIR ככלי טיפול בילדים עם שיתוק מוחין14:45-15:00
אורלי נייגר

ניידת התפתחות הילד ככלי לצמצום פערים בהתפתחות הילד15:00-15:15
נעה לוי, ענבל נבו, רותי רביץ, ד"ר אודיה בנט, שולי כלאב, חגית איטח
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התבגרות מיוחדת | אולם אורן 2
יו"ר: יהודית אברון, ד״ר דפנה גוטמן

הרגע בו אתה מפקפק ביכולתך לעוף הוא הרגע בו אתה מאבד לנצח את היכולת 
לעשות את זה / פיטר פן

שרטון של עמותת בכל אופן רוכבים

שבת אחים )מיוחדים( גם יחד13:45-14:00
עדי נבו, רונה דולמן, זהר סויטלמן, אסנת ברגר

גיל ההתבגרות בילדים עם צרכים מיוחדים14:00-14:15
ד"ר נירית כרמי

נפרדות לשם התחברות בקרב מתבגרים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה 14:15-14:30
)ACT( בעזרת תרפיית קבלה ומחויבות

רויטל אלדר, מיטל ברמלי יצחק

PARENTSHIP: תכנית התערבות רב ממדית עבור הורים למתבגרים עם אוטיזם 14:30-14:45
בתפקוד גבוה- מחקר פיילוט

בתאל ווקספרס, פרופ' עדינה מאיר, ד"ר טל מזור קרסנטי

אוטיזם, מיניות, חרדה וקושי בהגדרת זהות עצמית ומגדרית14:45-15:00
רונית ארגמן

התפתחות פסיכו-סקסואלית והתערבות בתחום המיני-חברתי עם נכויות15:00-15:15
התפתחותיות

רונית ארגמן

למידה מיוחדת | אולם אורן 3
יו"ר: ד"ר מיטש שערץ, ד"ר יונת יבזורי

תראו אותי, אני שמח סתם פתאום / מופע הארנבות של ד"ר קספר

סרטון של מכון פוירשטיין

שיטת פוירשטין לפיתוח מודעות רגשית13:45-14:00
הרב רפי פוירשטיין, נשיא מכון פוירשטיין

קבוצת תאטרון - השתתפות מקסימלית בקרב אוכלוסיות מורכבות14:00-14:15
תיקי מנחם, טל דרור

הצלחה מובטחת, כלי לקבלת החלטות בהשמה14:15-14:30
ד"ר יעל גוטר

14:30-14:45 Reading Development in Children: Imaging Reading Before and After
it is Acquired

פרופ' משנה ציפי הורוביץ קראוס

תראו אותי - על מיזם הניראות בבית ספר "ונצואלה" לחינוך מיוחד14:45-15:00
שרון לוין, רוני שיפריס, אסנת ברגר

קבוצה פסיכו-חינוכית להורים לילדים שאובחנו על רצף האוטיזם15:00-15:15
ד"ר מורן כהן-אילוז, הגר בינון-צ'אקי, ד"ר חגית פלוסר
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שיטות טיפול באוטיזם | אולם אורן 4
יו"ר: ד"ר דניאלה לובל, ד"ר רותי רוזנן

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים / ד"ר סוס

האם זה אוטיזם? - גלגולה של אבחנה מבדיקת הרופא ועד לתצפית אבחנתית 13:45-14:00
בקבוצת השווים

ד"ר חגית נגר, יעל נדב, מירי בן שבת סרי, ד"ר יעל לייטנר

רמת האנדוקנבינואידים בסרום של ילדים עם אוטיזם נמוכה בהשוואה לילדים 14:00-14:15
נוירוטיפיקליים

ד"ר עדי ארן, מאיה איילון, מוריה הראל, לולה פוליאנסקי, נדיה וותד, 
ד"ר חנוך קאסוטו, יוסף תם

המודל המצולם- תוכנית התערבות ייחודית להורים לקידום מיומנויות תקשורת אצל 14:15-14:30
ASD ילדי

עינת סגל מאיסי, רויטל ביטון, עידית גל, דנה אלוש

ילדים על הרצף האוטיסטי ואחיהם: תפיסת יחסי האחים מנקודת מבטו של האח 14:30-14:45
)Mixed-Methods( הבוגר שהתפתחותו טיפוסית. מחקר משולב

יונת רום, יעל ערמוני, ד"ר אלה דניאל, פרופ' דיצה ענתבי צחור, פרופ' אסתר דרומי

14:45-15:00 Language Improvement in Children with Autism using Combined
Donepezil and Choline Treatment

רותם בן חור, ד"ר לידיה גביס, ד"ר שחר שפר, ד"ר אריאלה יוקל, ד"ר דורית בן שלום

שיטת Pivotal Response Therapy - PRT הנגשת טיפול מבוסס ראיות באוטיזם 15:00-15:15
היישר מן האקדמיה לבית הילד

ד"ר קרן שגיב פרידגוט

הפסקה וביקור בתערוכת המציגים ובתערוכת הפוסטרים 15:15-15:30
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מושבים מקבילים - מושב שני15:30-17:00
מדיניות בריאות | אולם מליאה
יו"ר: ד"ר הדר ירדני, ד״ר אביבה בלוך

הייתי רוצה שיידעו כולם שיש ילד אחד בעולם / יהודה אטלס

הילד, המשפחה והקהילה בראי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות15:30-15:50
אברמי טורם

יציבות בדפוסי ההפניות למרפאת ספינה ביפידה: משמעויות לגבי מאמצי15:50-16:10
המניעה - הרצאה כפולה בשיתוף משרד הבריאות

ד"ר גרי דיאמונד, ד"ר תמר שטיינברג, ד"ר דב ענבר, ד"ר יהודה סנצקי, יעל בן גל,
ד"ר דן וייגל, ד"ר בצלאל סיון, קיאן עאצי, ד"ר אמיר קרשנוביץ', 

פרופ' לוטפי ג'אבר, ד"ר חני רייס

תהליך התאמת המלצות בין-לאומיות להערכה והתערבות באוכלוסייה עם16:10-16:25
 )Developmental Coordination Disorder, DCD( לקות התפתחותית בקואורדינציה

לישראל
ד"ר מירי טל סבן, פרופ' נעמי וינטראוב, ד"ר הדר ירדני

מעונות יום שיקומיים - כשחלום פוגש מציאות16:25-16:40
ד"ר הדר ירדני

מהפיכת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אני התחברתי ומה איתך?16:40-16:50
יונית אפרתי

הטמעת תכניות קידום התפתחותי במעונות יום בעיר רמלה16:50-17:00
מורן קריגר, ברורית וולס, שלומית שינא, אסתר קילברג

טיפול ושיקום מקרוב ומרחוק | אולם אורן 1
יו"ר: אורלי נייגר, ד״ר מיכאל רוטשטיין

אני חושב שנעשיתי גדול במיוחד, אחרי שלמדתי לקשור את 
השרוכים לבד / יהודה אטלס

עמותת AT - סרטון 15:30-15:35

שיקום ובניית סקלה פונקציונלית בחולים עם אטקסיה טלאנגיאקטזיה15:35-15:50
ד"ר אנדראה ניסנקורן, אפרת שנהוד, יפעת סרוק, פרופ׳ ברוריה בן זאב, ד״ר גלי היימר

שירות יעוץ מקדים בשיחת וידאו בהתפתחות הילד15:50-16:05
ד״ר עידית פוזנר, ענת אורטנר, אסנת סולנברגר, דנה צפריר, ליאור וולף, ציפי שדה

הרחבה, שיקום בסביבה טבעית-פעילות טיפולית קבוצתית בתוך מחלקה שיקומית16:05-16:15
שרון מועלמי ברנשטיין, נועה בר

ממונע בכייף: קייטנה טיפולית ללימוד ניידות ממונעת בקרב ילדים עם מוגבלות מורכבת16:15-16:30
לורי רוזנברג, פרופ' עדינה מאיר, ד"ר יפית גלבוע

טיפול באמנות ותיאוריית ההתנגדות הלא אלימה16:30-16:45
עירית בראודה, אייל הראל, עינת ניניו

קווים מנחים למניעת חנק בקרב תינוקות, פעוטות וילדים עם צרכים מיוחדים16:45-17:00
שני סגל, אלה אבייב, מירי גבאי
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משחק, שיח ופרויקטים מיוחדים | אולם אורן 2
יו"ר: יהודית דרורי, יונית בנט לוי

יום ללא חבר הוא צנצנת בלי טיפת דבש / פו הדוב

סרטון של עמותת ניצן

תרגול נשימת ברהמרי, תיאוריית הפוליואגוס ויוגה לילדים עם צרכים מיוחדים15:30-15:45
טל קמחי

משחק לשם משחק - הטמעת משחק בקרב ילדים עם מוגבלויות: הכרות עם 15:45-16:00
LUDI פעילותיו של

דיינה קפל, ד״ר אלינור שניידר, נעה ניצן, ורדית קינדלר

פרויקט יד ביד - חונכות בין בעלי מוגבלויות16:00-16:15
שירלי פנסו

מוסיפים שפה: שיח פאלייטיבי בילדים עם מחלות נוירולוגיות מורכבות16:15-16:30
ד"ר אורית הדר

פיתוח יכולת רפלקטיבית בקרב הורים ומטפלות באמצעות טיפול קבוצתי16:30-16:45
יונה זוהר רוט, ד"ר נעמה עצבה-פוריה, גלי אביעם גרייבר

רוצה הביתה16:45-17:00
שירה בהריר, חיה ויזל

הפרעות בחושים | אולם אורן 3
יו"ר: נעמי גפן, ד״ר עדינה יוסף

הדברים שגורמים לי להיות שונה הם הדברים שגורמים לי להיות מי שאני / פו הדוב

סרטון ארגון קשר

CVI RANGE הערכה מדייקת ומסייעת להתערבות לילדים ומתבגרים עם15:30-15:45
נאוה גלקופ, דליה ילין

מתפקודי ראיה לראיה תפקודית - מה ואיך ילדים עם אבחנה של ליקוי ראיה15:45-16:00
מוחי )CVI( רואים

שירה כפיר, ורדית קינדלר

חשיבות העבודה הרב מקצועית בהערכה וטיפול בילדים עם לקות למידה וילדים עם 16:00-16:15
לקות ראייה

פרופ' קנט קזלו

16:15-16:30 ,Misc -השפעת ההתערבות המוקדמת הקוגניטיבית והמוטורית, על פי מודל ה
על איכות האינטראקציה בין אם-פעוט עם עיכוב התפתחותי, והשפעתה על 

התפתחותו
דוראל שפירא, פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל

הזיות חום בילדים - שכיחות ומאפיינים16:30-16:45
דניאל אקלר, ד"ר שמעון אדוארדסון, ד"ר אריאל טננבאום

השפעת התנהגות אימהות על יכולות תכנון תנועה של פעוטות עם וללא ליקוי 16:45-17:00
בעיבוד חושי באינטראקציה עם ילדן

עדי דוד, פרופ' אסתר עדי יפה, ד"ר נורית יגרמן
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חיבורים רב מקצועיים | אולם אורן 4
יו"ר: דיקלה גול בורשטיין, ד״ר שי מרקו

ילדים צריכים להיות סבלניים מאוד כלפי המבוגרים / הנסיך הקטן

פרויקט אבחוני סינון משותפים ריפוי בעיסוק ופסיכולוגיה15:30-15:45
אילנה וינר-ריבקה, עדי דוד

15:45-16:00 Autism Spectrum Disorder )ASD( הב"ט - התערבות ביתית טיפולית לילדים עם
כמקדמת התפתחות רגשית ותקשורתית

ד"ר אילת מימרן, יונת רום

שיתופי פעולה בתחום הפיזיותרפיה לקידום ילדים על הספקטרום האוטיסט16:00-16:20
שירה גלר, יעל פרישמן, חרות שורץ

ICF - הסיווג הבין לאומי לתפקוד: כיצד ניתן להשתמש בו כמנחה לעבודה16:20-16:40
טרנסדיסיפלינארית במערכת של חינוך מיוחד

ענת להב, אסטל סלטין

הערכת היעילות של טיפול קבוצתי פסיכודינאמי-התנהגותי לילדים עם16:40-17:00
קשיים חברתיים ונירו-התפתחותיים: מחקר פיילוט התערבותי

יעד מידן, אלה הימן, אשרף עכאוי, ד"ר מיטשל שערץ

מליאת סיום הכנס
17:00-17:25

על להיות הורה מיוחד ולנסות להמשיך כרגיל )בהשתתפות הורים(
ליהיא לפיד

כנס הורים )ראה תכנית בעמוד 25(17:30-20:30
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תצוגת פוסטרים
יום רביעי | 9 בינואר, 2019

מסך 1
בובו - מכשיר שיקומי חדש, הערכת התאמתו לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית

ד״ר מאיר לוטן, שמואל שפרינגר
טיפול רצפת אגן בילדים- תיאור מקרה

איטה שינדלר, חיה פלג

מסך 2
משפחה, ילד, ֵחְברה, סדנה: השתתפות פעילה בפגישת עבודה עם צוות "אכוונה"

)אכוונה - אבחנה והכוונה באמצעות עבודה רב ממדית עם משפחות(
אנה גלמן, רונית שי

בחינת יעילות התערבות קבוצתית הורה - ילד בנושא משחק בקהילת בני מנשה בישראל: מחקר 
התכנות

שלומית פריימן, ד״ר ענת גולוס

שילוב ייחודי של קבוצת ילדים במקביל לקבוצת הדרכה להורים
ד"ר רויטל סימן טוב, אושרת טליאס, עדי אורן ספדיה, נעמי דניאל, קרן נבט

מסך 3
ASD קבוצת הורים לילדים בגיל הרך לאחר קבלת אבחנה של

לירון שגב בצלאל, אורית שושני מרום

היבטים קליניים ומחקריים של איתור סיכון לאוטיזם והתערבות טיפולית מוקדמת בינקות
ד"ר חנה אלונים, ד"ר ע.ליברמן, ג.שיינגזיכט, ד"ר ד.טיאר, ד"ר ה.ברוידא

היחידה לאבחון ולטיפול בילדים ובנוער המציגים קשיים בתקשורת
ד"ר יעל שיינהרץ-פיין, מר תום שי, גב' ליאור עמית, גב' קרן עמרמי, חגית איטח, ד"ר רויטל סימן טוב, 

ד"ר ורד גולן

מסך 4
סיכון מוקדם לאוטיזם בקרב תינוקות שנולדו פגים

ד"ר מיה יערי, איילת הראל-גדסי, אדוה פרידלנדר, בני בר- עוז, ד״ר סמדר אבן- טוב פרידמן, ד״ר דוד מנקוטה

טיפ תפקוד - סדנת היכרות ריפוי בעיסוק התפתחותי לצוות אחיות טיפת חלב מאוחדת
ענת אבירן, קרן מאירוביץ, ענת מיכאלי, מאשה פינסקי בושוי

בין המסך למשחק - הקשר בין שנות ההשכלה של האם וסביבת הבית בחברה הערבית לבין תפקודם 
הגרפו-מוטורי של ילדים בני 3-6 שנים

מג'די זידאן
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מסך 5
אינטייק משותף של מרפאה בעיסוק ועובדת סוציאלית

יעל פלדמן, נאוה רמון, תמר ינובסקי

גם לסבתות מותר לבכות - קבוצות תמיכה במעגלי המשפחה הרחבים
שני שטריק

)FTT( עבודה רב צוותית בטיפול בהפרעות האכלה, מרפאת כשל בשגשוג
מאיה מלמד שתיל, מיכל גולדשמידט, דגנית בן ניסן

מסך 6
רפלקסים פרימיטיביים - חלון להתפתחות המוח, כלי לשיקום המוח

ד"ר עומר הירש

ליגת הבוצ'יה בישראל
גניה ברגר, איציק אזולאי

 The Effect of Gender and Culture on Children's Participation in Daily Activities in the
Educational Setting, השפעת מגדר ותרבות על השתתפות ילדים בפעילויות יומיום בסביבה החינוכית

ד״ר ענת גולוס, פרופ׳ נעמי וינטראוב
תיאור פרויקט קהילתי "ליווי התפתחותי במעונות היום"

ריבקה אילוביץ, סוזן סולומונס

Yes we can children with multiple disabilities
לירון שמרון, שרל'ה בן שי, שרי פלדן, נאוה גלקופ  

 

פוסטרים מונחים
הפסקת בוקר10:57 - 10:45

רפלקסים פרימיטיביים - חלון להתפתחות המוח, כלי לשיקום המוח10:48 - 10:45
ד"ר עומר הירש

10:48 - 10:51The Effect of Gender and Culture on Children's Participation in Daily 
Activities in the Setting Educational

ד"ר ענת גולוס, פרופ' נעמי וינטראוב

ליגת הבוצ'יה בישראל10:54 - 10:51
גניה ברגר, איציק אזולאי 

תיאור פרויקט קהילתי "ליווי התפתחותי במעונות היום" 10:57 - 10:54
ריבקה אילוביץ, סוזן סולומונס
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יום חמישי | 10 בינואר, 2019
מסך 1

השפעת הליכה ארובית על יצירתיות שפתית ושטף מילולי בקרב אוכלוסייה עם התפתחות תקינה 
דוראל שפירא, פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל

איתור מוקדם של קשיי תקשורת על סמך מאפיינים מוטוריים במכון להתפתחות הילד
מורן בריגה, ד"ר ג'פרי לוינגרוב, ד"ר רויטל סימנטוב, קירסי חדד, אורלי ורטהיימר, יעל עוז, איתי סאפר

תרומה של ליצנות רפואית לטיפול בילדים צעירים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי
ד״ר רותי רוזנן, ד"ר שחר שפר, אודליה לאון עטיה, אורי וולד, חמוטל אנדי, ד"ר לידיה גביס

מסך 2
קבוצה טיפולית - "העולם סביבי"

נרדין מעלוף-זריק

פרויקט "הספרייה השיקומית"
ח'זנה יזבקי

פרויקט פיתוח קשרי עבודה - התפתחות הילד - מחוז ירושלים - ומעונות יום שיקומיים
איטה שינדלר, אוריה בנט

השף הקטן
רימא סיידאחמד, ח'זנה יזבקי

מסך 3
תרפיית יחסי הורה ילד
יסמין בשיר אבו סאלח

קבוצה טיפולית - "אליעזר והגזר"
אתאר עברי מאדי, ג'זאלה חמוד

לראות ביחד - סדנת דיאלוג בין הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לבין אנשי מקצוע
מיכל האס, בוקי קמחי

חווית קנייה ראשונית בסופר של ילדים מונשמים ובעלי מוגבלויות מורכבות, במסגרת קבוצת כלכלת בית 
- תיאור מקרה
שני רז-זילביגר
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מסך 4
רטינובלסטומה עם איחור התפתחותי-הצגת מקרה

ד"ר נירית כרמי, אורלי עובדיה

ASD לקויות מוטוריות ושינויים בלמידה מוטורית אצל ילדים עם
עדינה דויץ'

קיצור וייעול תהליך האבחון ההתפתחותי
יונית בנט לוי, שני פרידמן סגל, אלה אבייב, ד"ר לידיה גביס

תסמונת פרוגרואידית ניאונטלית בשני אחים - הצגת מקרה וסקירת ספרות
ד"ר ברזילי טלי, ד"ר נירית כרמי

ניתוח BIG DATA לרפואה מותאמת אישית בתחום האוטיזם
רומי ארן-שוורץ, ד"ר שחר שפר, יונית בנט, אודליה לאון, ד"ר לידיה גביס

Holoprozecephaly, Case Reports
ד״ר נירית כרמי נאוו'י, רונן חדי כהן

מסך 5
טיפול התפתחותי, שיקומי משותף במרחב המעון היום השיקומי

ג'ומאנה אבו ריא, מאדי אתאר

אז מה אם אני קופץ?
אורלי נייגר

קייטנת קיץ שיקומית
אתאר עברי מאדי, שדא חוסין

התערבות סביבתית - ארגונית בסדר היום הקבוע בגן תקשורת
מרגלית באומגרטן-כהן

מסך 6
על הלוגיקה של הכוונת הריפוי במקרה של אוטיזם

ד"ר אלעד לוי

To Test or Not to Test?
ד"ר שחר שפר, ד"ר לידיה גביס, אניק ראס אוסצ'יילד

Systematic observation of children during dolphin therapy seado
טופס תצפית סיסטמתית על מפגש בין דולפין לילד מאותגר

סופי דוניו

רופאי התפתחות הילד במכבי מתבוננים בקשר - קורס היבטים רגשיים לרופאים התפתחותיים
יהודית אילתה, אורנה זוהר
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פוסטרים מונחים
הפסקת בוקר11:27 - 11:15

רופאי התפתחות הילד במכבי מתבוננים בקשר - קורס היבטים רגשיים לרופאים 11:18 - 11:15
התפתחותיים

יהודית אילתה, אורנה זוהר

טופס תצפית סיסטמתית על מפגש בין דולפין לילד מאותגר11:21 - 11:18
סופי דוניו

11:21 - 11:24To Test or Not to Test? 
ד"ר שחר שפר, ד"ר לידיה גביס, אניק ראס אוסצ'יילד

חווית קנייה ראשונית בסופר של ילדים מונשמים ובעלי מוגבלויות מורכבות, במסגרת 11:27 - 11:24
קבוצת כלכלת בית - תיאור מקרה

שני רז-זילביגר

 הפסקת צהריים13:45 - 13:30

על הלוגיקה של הכוונת הריפוי במקרה של אוטיזם13:33 - 13:30
ד"ר אלעד לוי

התערבות סביבתיות - ארגונית בסדר היום הקבוע בגן תקשורת, 13:36 - 13:33
מרגלית באומגרטן-כהן

טיפול התפתחותי, שיקומי משותף במרחב המעון היום השיקומי13:39 - 13:36
ג'ומאנה אבו ריא, מאדי אתאר

קייטנת קיץ שיקומית13:42 - 13:39
אתאר עברי מאדי, שדא חוסין

אז מה אם אני קופץ?13:45 - 13:42
אורלי נייגר
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תודה לחברי וחברות
הוועדה המדעית

יו"ר הכנס ד"ר לידיה גביס
יו"ר העמותה נאוה גלקופ

יהודית אברון
ד"ר מורית בארי

ד"ר מיכל בגין
ד"ר אביבה בלוך

יונית בנט
אסתי דיקשטיין ברמן

דקלה גול
גילי גמיש

סיגל דסברג שטרסר
כרמל זיגל

ד"ר אריאלה יוקל
ברג'יט כוכבי

שמעונה לב און
ענת להב
צילי ניר

ד"ר אסנת סגל
ד"ר אורית סטולר

ד"ר סלוניקין אפרת
ד"ר נעמי פרזינגר
ד"ר חגית פרדימן

נורית עין גדי מורמי
ד"ר חנוך קאסוטו

ד"ר רונית רוט חנניה
ד"ר רותי רוזנן

לידיה שוורץ
יפה שיף

יעל שמעיה

*השמות מעלה מופיעים לפי סדר האלפבית
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כנס הורים - תכנית
אורחת הכנס הגב' מיכל דליות

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  
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למה להיות חבר העמותה הישראלית
להתפתחות הילד ושיקומו?

ניתנת לכם הזכות לקבל
זכות השפעה והצבעה על השיח המקצועי בישראל! «

הצטרפות לרשימת אנשי המקצוע חברים מהמובילים בארץ אשר מפורסמת באתר «

הצטרפות לניוזלטר ועדכונים שוטפים על הנעשה בארץ ובעולם «

בקרוב חדש! שיתופי פעולה עם ארגוני התפתחות הילד המובילים בעולם  «

הנחה משמעותית בכנס המרכזי הדו שנתי  «

הנחות משמעותיות של 20-40%)!( בהשתתפות בסדנאות וימי עיון  «

חדש!! בקרוב - הרשאה אישית לכניסה למרחב חברים באתר המחודש להורים ואנשי  «
מקצוע, שאנו מקימים בימים אלו בסיוע המוסד לביטוח לאומי, ויעלה בעוד 6 חדשים!!

באתר יהיו בין השאר
תכנים מתורגמים לעברית ולערבית לשימושכם, מאתרים מובילים בתחום בעולם «

הפקת תכנים וחומרי מקור שאנשי המקצוע המובילים בארץ מכינים עבורכם! לשימושכם  «

בקליניקה ובמקומות העבודה.

הפקת סרטוני הדרכה בתחומים התפתחותיים שונים להורים ואנשי מקצוע!! «

על החברים בעמותה לעבוד במקצוע המוכר על ידי משרד 
הבריאות / החינוך / הרווחה ולהציג מספר רישיון במעמד ההרשמה!

*תנאים לחברות בוועד העמותה מפורסמים בתקנון העמותה אשר נמצא באתר
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תודה והערכה גדולה לכל אנשי המקצוע מכל רחבי הארץ, העוסקים במלאכה 
בהתנדבות מלאה בוועדות השונות של העמותה 2017-2018 העשייה נעשיית 

בזכותכם!

ועד העמותה
נאוה גלקופ-פיזיותרפיסטית יו"ר, ד"ר חנוך קאסוטו-נוירולוג התפתחותי גזבר העמותה, ענת להב-פיזיותרפיסטית - 

מזכירת העמותה, ד"ר מיכאל רוטשטיין-נוירולוג התפתחותי, ד"ר איילת הלוי-נוירולוגית התפתחותית, ד"ר הילה בן פזי-
נוירולוגית התפתחותית, ד"ר דורית שמואלי-נוירולוגית התפתחותית, ד"ר חגית פרידמן-חוקרת, ד"ר בועז בורשטיין-יישוב 

סכסוכים בחינוך, ד"ר נעמי פרזינגר-מרפאה בעיסוק, דקלה גול בורשטיין-מרפאה בעיסוק,
אסתי דיקשטיין-פיזיותרפיסטית, סו סלע-מרפאה בעיסוק, צילי ניר-פסיכולוגית, גילי גמיש-עו"ס 

ועד הכנס
ד"ר לידיה גביס-נוירולוגית התפתחותית-יו"ר הכנס, ד"ר אורית סטולר-נוירולוגית התפתחותית , ד"ר חנוך קאסוטו-
נוירולוג התפתחותי-גזבר, נאוה גלקופ-פיזיותרפיסטית - יו"ר, יונית בנט לוי-אחות, יעל שמעיה-דיאטנית, צילי ניר-

פסיכולוגית, גילי גמיש-עו"ס, אריאלה יוקל-קלינאית תקשורת, שמעונה בראון-מרפאה בעיסוק, סיגל שטרסר-קלינאית 
תקשורת. 

וועדת היגוי האתר
ד"ר לידיה גביס-נוירולוגית התפתחותית, ד"ר בעז בורשטיין-מיישב סכסוכים בחינוך, ד"ר חנוך קאסוטו-נוירולוג 

התפתחותי גזבר העמותה, ד"ר פנינה שטיינברג, צילי ניר-פסיכולוגית, סיגל שטרסר-קלינאית תקשורת, נאוה גלקופ-
פיזיותרפיסטית-יו"ר, ד"ר שרה קופלוביץ, מאיה גולדמן-עו"ס, ד"ר מיכאל רוטשטיין-נוירולוג התפתחותי

צוות ניהול פרויקט האתר
נאוה גלקופ-יו"ר, עדי קריגל רכזת ארגונית, ד"ר דנה ענבי, דיויד מירון -פיתוח אתרים 

תודה מיוחדת לד"ר דנה ענבי, רב"ע, אוניברסיטת מקגיל, מונטריאול, קנדה, על תרומה להובלת האתר, לסדנאות, לכנס! 

וועדת כנס הורים
ענת להב-פיזיותרפיסטית-יו"ר הכנס, ד"ר אריאלה יוקל-קלינאית תקשורת, דקלה גול בורשטיין -מרפאה בעיסוק, מאיה 

גולדמן-עו"ס, ד"ר בעז בורשטיין-מיישב סכסוכים בחינוך

תודה מיוחדת לשותפים שתרמו מזמנם וממרצם בהפקת סדנאות ועוד.. 
ד"ר הילה בן פזי - נוירולוגית התפתחותית, סו סלע-רב"ע, דיקלה גול בורשטיין-רב"ע, שירלי אקרמן-פיזיותרפיסטית 

וחברת אפוסתרפיה, ענת רייך-רב"ע ומכללת קריית אונו, ד"ר רון למדן ומרכז רפואי אסותא אשדוד, נירה קרבר והיחידה 
ההתפתחותית בבאר שבע, ענת להב ובית איזי שפירא, יחידה להתפתחות הילד בכללית י-ם, בי"ס קרן אור, יח 

להתפתחות הילד בית לווינשטיין, עמותת "גושן"

תודה לתומכים המקצועיים בהתנדבות
שרי פרדימן - מעצבת גראפית, עו"ד - איתמר רואי

תודה מיוחדת לרכזת הארגונית שלנו, המוכשרת והמשקיענית- עדי קריגל, סטודנטית לעו"ס, 
שהצליחה אפילו לקבל הצטיינות דיקן בנוסף להצטיינות בעמותה שלנו! יישר כוח! 

תודה למנהלי הפורומים באתר העמותה 
פורום התפתחות הילד- ד"ר איילת הלוי-נוירולוגית התפתחותית, פורום הפרעת קשב-ד"ר דניאלה לובל, נוירולוגית 

התפתחותית, פורום הפרעות שינה, ד"ר שי מרקו - נוירולוג התפתחותי, פורם תזונה, אביעד פרץ - דיאטן



תודה!
לחברות התומכות בכנס

חסות זהב

חסות כסף

מיוחדים
עזרים לאנשים מיוחדים s

סבא דני
דרור חרות פיתוח בע"מ

 זיו ווקרקליניקת 
 בשביל ההליכה

אמציה
הוצאת ספרים


