
יום הסדנאות מאפשר למומחים מכל התחומים לימוד לעומק של 
אספקטים ייחודיים של שיקום ילדים.

הסדנאות מאפשרות בניית שפת טיפול משותפת ומיועדות להעמיק 
את הידע של המשתתפים במגוון אפשרויות מהמתקדמות בעולם.

אתם מוזמנים!
בכבוד רב,

דר' מורית בארי - מנכ"ל בית חולים אלי"ן

סדנא )בוקר או צהרים(: 75 ₪עלות סדנאות:
יום מלא )2 סדנאות + ארוחת צהרים קלה(: 150 ₪

עלות ארוחת צהרים קלה למשתתפים בסדנא אחת: 15 ₪
ניתן לחנות בחניון בית החולים וברחובות הסמוכים. סדנאות בוקר: 09:00-12:00

סדנאות מקצועיות

יום שלישי, 17 ביוני 2014

בית חולים אלי"ן, שמריהו לוין 84, ירושלים

כנס אלי"ן ה- 2
כנס אלי"ן ה- 2לשיקום ילדים
לשיקום ילדים

מספר 
ריפוי פיזיותרפיהסיעודירפואימועבר על ידיתוכןשם הסדנהסדנא

בעיסוק
הפרעות 
בתקשורת

עבודה 
סוציאלית

חינוכיפסיכולוגיה

סוגיות בהתאמת סדי 1
הליכה בילדים

הצגת העקרונות הבסיסיים, תיאור הסדים השונים 
שמתאימים לפי הקליניקה, והעלאת סוגיות ודילמות 

שכיחות

דר' שירלי מאיר, אורטופדית 
ילדים, דר' שרון אילון, אורטופדית 

ילדים, אורית ברטוב, ראש 
ענף פיזיותרפיה, קוס וובר, 

פיזיותרפיסט, רוני שלי, חברת יעד
••

שדרוג ההערכה והטיפול 2
בשיקום ילדים בעזרת 

ה'טלפון החכם' – יתרונות 
וחסרונות

השימושים השונים. מגוון, תוקף ומהימנות )הרצאה(
הסיכון בשימוש )הרצאה(

שימוש ביישומים חכמים להמשך השיקום הביתי 
)מעשי בתחנות(

להקשיב ולזוז סדנא להפעלה בקצב בעזרת הטלפון – 
)מעשי בתחנות(

צילום וניתוח תנועה )מעשי בתחנות(
למתחילים: הורדת יישומים בסיסיים ושימוש פשוט

צוות פיזיותרפיה, בית חולים 
אלי"ן

•

"דברים שרואים משם לא 3
רואים מכאן" – עקומת 

הלמידה בשימוש במערכת 
מיקוד מבט

טכנולוגיית מיקוד המבט מאפשרת הפעלה של מערכות 
תת"ח באמצעות מיקוד מבט העיניים.

הסדנא תעסוק בתהליך הלמידה המתרחש בעת הטמעת 
טכנולוגיה מסייעת מסוג זה אצל ילדים. במהלך הסדנא 
נתנסה במערכת, נכיר את האוכלוסיות שיכולות להפיק 

תועלת מהשימוש בה ונלמד ממספר תיאורי מקרה.

מלי קצב הנדלמן, קלינאית 
תקשורת, מנהלת מרכז תת"ח 

בי"ח אלי"ן
הדר זלצר פלאח, סמנכ"ל דגש 

טכנולוגיה מסייעת
•••

ניידות ממונעת בקרב ילדים 4
ברמות תפקוד שונות: 
הערכה והתערבות - 

חלק א' *

הסדנא תעסוק בניידות ממונעת לילדים ברמות תפקוד 
שונות, תיתן כלים לחשיפת הילדים לחווית התנועה 

הממונעת, ותתעמק בהערכות בתחום. הסדנא תהיה 
מעשית.

נעמי גפן, מרב"ע, סמנכ"ל 
מקצועות הבריאות, בי"ח אלי"ן

לורי רוזנברג, רכזת תחום 
הטכנולוגיה המסייעת, 

אוניברסיטה העברית בירושלים 
ורכזת ריפוי בעיסוק, בי"ס אילנות

ורדית קינדלר, אחראית ריפוי 
בעיסוק, הגן השיקומי

•••

סדנא באמצעות קטעי סרטים לשיפור יחסי צוות עם "חיים בסרט"5
הורים לילדים עם מוגבלויות.

לאור מרכזיות המשפחה בתהליך השיקומי ועקב מתחים 
הקיימים לעיתים סביב הקשר של אנשי הצוות עם 

ההורים ננסה לקדם את יכולת ההתמודדות של הצוות 
ומקצועיותו במפגש היום יומי עם הורי הילדים בעבודה 

השיקומית, וזאת באמצעות:
1.  העמקת המודעות של משתתפי הסדנא לתהליכים 

אותם עוברים הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
2.  הגברת יכולת הצוות לזיהוי צרכי ההורים.

3. הקניית כלים בניהול מצבי קונפליקט.
הסדנא, עושה שימוש בקטעי סרטים רלוונטים, כדרך 

חווייתית, מרעננת ומפרה, ליצירת דיון משמעותי בסוגיות 
הנוגעות בהתמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

נועה אצילי עובדת סוציאלית, 
רותי פלמור פסיכולוגית שיקומית 

וראש ענף פסיכולוגיה, בי"ח 
אלי"ן

••••••••

מי שיודע מהו שיקום? 6
שיקום!

חשיבות ההבנה של התהליך שעוברים הילד והמשפחה 
בשיקום. כלים לצוות מטפל בשלבים האקוטיים לסייע 
לילד ולמשפחה להבין, להתמודד ולקדם את התחלת 

התהליך השיקומי.
)כיצד ניתן בשלבים הראשונים של הפגיעה לסייע(

קרול סלמה )מדריכה קלינית( 
וצוות המחלקה לשיקום נשימתי, 

•בי"ח אלי"ן

l

l

l

l



מספר 
ריפוי פיזיותרפיהסיעודירפואימועבר על ידיתוכןשם הסדנהסדנא

בעיסוק
הפרעות 
בתקשורת

עבודה 
סוציאלית

חינוכיפסיכולוגיה

בין כתיבה להקלדה - 7
המחשב ככלי תומך כתיבה 
לילדים עם קשיים בכתיבה 

ידנית

שילוב המחשב בטיפול בילדים עם קשיים בכתיבה ידנית
מעבר לכתיבה במחשב - תכנית עבודה, יישומים והמלצות
windows אפשרויות נגישות והתאמה במערכת ההפעלה

הטבלט ככלי כתיבה – יתרונות וחסרונות.

אסנת ארבל, מרב"ע, ראש ענף 
ריפוי בעיסוק, בי"ח אלי"ן, 

חדוה אלההר, מרב"ע, מנהלת 
מעון יום שיקומי, בי"ח אלי"ן

••
חשיבות הקשר המוקדם בין צוות הפגיה, צוות מרכז זה קורה שהדרך מתמשכת8

לשיקום אכילה, ומערכת הטיפול בקהילה על התפתחות 
ההאכלה ואכילה בתינוק שנולד פג.

ג'ודי בלינדר-אדלקופ, מנהלת 
מרכז שיקום אכילה, בי"ח אלי"ן

אירית וגה, קלינאית תקשורת 
בפגיה בי"ח הדסה עין כרם

••••
ניידות ממונעת בקרב ילדים 9

ברמות תפקוד שונות: 
הערכה והתערבות - 

חלק ב' *

הסדנא תעסוק בניידות ממונעת לילדים ברמות תפקוד 
שונות, תיתן כלים לחשיפת הילדים לחווית התנועה 

הממונעת, ותתעמק בהערכות בתחום. הסדנא תהיה 
מעשית.

נעמי גפן, מרב"ע, סמנכ"ל 
מקצועות הבריאות, בי"ח אלי"ן

לורי רוזנברג, רכזת תחום 
הטכנולוגיה המסייעת, 

אוניברסיטה העברית בירושלים 
ורכזת ריפוי בעיסוק, בי"ס 

אילנות
ורדית קינדלר, אחראית ריפוי 

בעיסוק, הגן השיקומי

•••

1013:00-14:30
Back to Basics – 
Stretching combined with 
Exercising

To provide an in-depth evidence based course on 
stretching. The workshop will provide information on 
robotic biomechanical measurements of stretching 
protocols that gain range of motion, strength, and 
selective motor control as well as reduce spasticity. 
The contribution of an intelligent robotic stretcher 
and exerciser provides clinical and research 
treatment, along with quantification measurement for 
the impairments associated with reduced function in 
cerebral palsy.

Dr. Deb Gaebler, 
Rehabilitation Institute of 
Chicago

•••

סדנאות צהריים: 13:00-16:00

לפרטים והרשמה: 
אופקים תיירות וכנסים בע“מ

טל‘: 03-7610801/2/4/5, פקס': 03-7610799
www.ofakim-knasim.com :אתר ,naamak@ofakim.co.il :דוא“ל

למידע מקצועי:
בית חולים אלי"ן

טל': 02-6494280, פקס': 02-6494305
www.alyn.org.il :אתר ,ask@alyn.org :דוא"ל

להסבר על דרכי הגעה לבית החולים, אנא כנסו לאתר בית החולים

סדנאות שירשמו אליהן פחות מ 10 משתתפים לא יתקיימו.

* סדנא של ניידות ממונעת - חלק א-ב - חייבים להשתתף בשני החלקים - עלות הסדנא כיום מלא.


