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העמותה להתפתחות הילד ושיקומו מזמינה אתכם  
להשתתף בקורס בנושא:

The Infant Motor Profile
 A new assessment tool for motor development in infancy

By Mijna Hadders-Algra, M D, PhD
שיטת הערכה חדשנית מתוקפת, מהימנה לאיתור מוקדם של מוגבלויות התפתחותיות בגילאי 3-18 

Hadders- חדשים שתועבר על ידי מפתחת השיטה, המגיעה במיוחד לארץ, פרופ' האדרס אלגרה
Algra. מומלץ לארגז הכלים של מאבחן התפתחותי.

הקורס יתקיים בבית איזי שפירא ברעננה בתאריכים 11-12/12/2019 בין השעות  9:00-17:00

שימו לב- ההזמנה נפתחת היום עד לתאריך 20/6 , הקורס מוגבל ל-30 משתתפים בלבד, אנא מהרו 
להירשם.

מוזמנים להירשם: *פיזיותרפיסטים  *רופאים התפתחותיים *נוירולוגים *מטפלים ממקצועות הבריאות 

Mijna Hadders-Algra, MD, PhD. Professor of Developmental Neurology at the Beatrix Children’s 
Hospital of the University Medical Centre Groningen, Groningen, the Netherlands

 פרופ' האדרס אלגרה הינה חוקרת מובילה ומשפיעה בעולם בתחום נוירולוגיה
 התפתחותית,עם פרסומים רבים בתחום. בין  נושאי מחקריה: איתור מוקדם של

מוגבלויות התפתחותיות ומובהקות של ליקויים נוירולוגים מינימליים )MND( בילדים

עם הפרעות בלמידה ובהתנהגות, שיקום נוירו-מוטורי באוכלוסיית הילדים- התערבות מוקדמת 
המבוססת על חשיפת המכניזם של הפתופיזיולוגיה בהפרעות התפתחותיות.  

/https://www.rug.nl/staff/m.hadders-algra -לפרטים נוספים על המרצה, מחקרים ופרסומים אנא בקרו

על ההערכה:

 The Infant Motor Profile (IMP) is a new instrument to assess motor development in infancy. It is a
 video-based assessment for infants aged from 3 to 18 months, or until children have been walking
 independently for a few months.It is based on a video of about 15 minutes of spontaneous motor
 behaviour depending on the age of the infant. The IMP includes not only information about the
 infant’s motor achievement, but also information about the way in which the infant accomplishes
 his/her achievements. The first studies indicate that the IMP is an instrument with good reliability
and promising validity

**הקורס יועבר באנגלית, )תישקל אפשרות לתרגום על פי הדרישה ויכולת מימון(.

עלות הקורס:                 

 1200 ש"ח בלבד לחברי עמותה הנרשמים עד לתאריך הרישום

 1550 ש"ח למשתתפים שאינם חברי עמותה )או למשתתפים הנרשמים לאחר תאריך הרישום(.   

http://bit.ly/2Jv25Dt :ניתן לחדש חברות לעמותה באתר העמותה, בכתובת

החזר כספי בגין ביטול ינתן רק במקרה שימצא מחליף למשתתף המבטל.

בקורס יוגשו כיבוד קל וכריכים לארוחת צהריים קלה 

*הקורס מסובסד לחברי העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו ומתומחר ללא מטרות רווח*

*כמות המשתתפים נקבעה על פי דרישות המרצה ללמידה מיטבית* 

/https://www.child-development.org.il - רישום באתר העמותה

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לעדי קריגל הרכזת הארגונית של העמותה בטל- 054-9312751,

או במייל -
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