
במסגרת הכנס של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, אנו מזמינים אתכם לחוויה 

ייחודית ומלמדת, אחר צהריים של סדנאות מעשיות, שיתקיים במלון קראון פלאזה ירושלים הסמוך 

לבנייני האומה, ביום שלישי 16.9.2014 

(יום לפני הכנס המרכזי).

הסדנאות יינתנו ע“י טובי המנחים בנושאי התפתחות הילד השונים ונועדו להעניק כלים עדכניים 

ומעשיים ביותר לשימוש בעבודתנו היומיומית. 

כל סדנה תימשך שעה וחצי, בארבעה אולמות במקביל. ניתן להרשם ליותר מסדנה אחת.

טיפול Cog-Fun לילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז

הסדנה מיועדת לכל באי הכנס מכל המקצועות אשר מטפלים בילדים עם הפרעת קשב וריכוז. 

Cog-Fun הינה שיטת טיפול קוגניטיבית תפקודית לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. השיטה פותחה 

במסגרת מעבדת המחקר לשיקום קוגניטיבי תפקודי בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה 

והאוניברסיטה העברית. פיתוח השיטה מלווה במחקר מתמשך, אשר תוצאותיו מוכיחות שיפור 

בתפקודי בקרה וניהול Executive Functions, תפקודי יומיום, ומסוגלות הורית בקרב ילדים עם 

ADHD והוריהם. בסדנה נציג את הבסיס התיאורטי, את עקרונות הטיפול ותאורי מקרה אשר ידגימו 

את יישום השיטה. בתום הסדנה המשתתפים יקבלו כלים לחשיבה קלינית אודות מאפייני הילדים 

.Cog-Fun ומשפחותיהם אשר יכולים להרוויח מהפנייה לטיפול

מנחות:

עדינה מאיר, PhD - ראש בית הספר לריפוי בעיסוק,     

הדסה והאוניברסיטה העברית

רותי טראוב, PhD - מנהלת המעבדה לשיקום קוגניטיבי תפקודי, 

 בית הספר לריפוי בעיסוק, הדסה והאוניברסיטה העברית. 

 מדריכה בכירה בטיפול קוגניטיבי- תפקודי לילדים     

ומתבגרים עם לקויות נוירו הפתחותיות.  

אבחון אוטיזם מעל גיל שש ועד בגרות -כלים מעשיים ודילמות אבחוניות 

הסדנה תעסוק בכלי האבחון המיועדים לגילאים הבוגרים, באפיונים המיוחדים  ל״אבחון מאוחר״ 

ולהבדלים בין המינים בתסמיני אוטיזם.

ההתנסות תכלול צפייה בסרטי וידאו, תרגול מעשי, תוך כדי דיון במקרים קלינים.

מנחה:

ד״ר חגית נגר שמעוני, PhD - מנהלת מרכז ''מראות''- לאבחון, טיפול ומחקר בהפרעות תקשורתיות 

וחברתיות, המכון להתפתחות הילד, 

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

טיפול בבוטולינום טוקסין

הסדנה תעסוק ברקע כללי על הטיפול בבוטולינום טוקסין, אינדיקציות לטיפול, קבלת החלטות 

טיפוליות, טכניקת ההזרקה, סוגי התכשירים הקיימים ומינונים, בחירת אתרי ההזרקה בהתייחס לגפיים 

תחתונות ועליונות, הערכת טונוס ותפקוד לפני ואחרי הזרקה והתייחסות למשך ההשפעה.

מנחה:

פרופ‘ אביבה פתאל-ולבסקי

ד“ר ליאורה שגיא

דפנה דומנביץ - פיזיותראפיסטית

המרפאה לטיפול בשיתוק מוחין וספסטיות בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

אכילה האכלה ומי שביניהם

הסדנה תתמקד באבחון טיפול ומעקב אחרי ילדים עם הפרעות אכילה בגיל הצעיר, ומיועדת לכל 

המתעניין בתחום. בסדנה האינטראקטיבית נדון על מקרים ע"י תיאורי מקרה מייצגים עם סרטי וידיאו, 

יחד עם המלצות להתערבות במסגרות השונות – קהילה, בית ומסגרת חינוכית.

שימו לב - סדנה זו ארוכה מהרגיל ואורכה כ-3 שעות!

מנחה:

יוליאנה אשל - מרפאה בעיסוק, מומחית להפרעות אכילה ובליעה אצל ילדים   

ומנהלת שירותי ריפוי בעיסוק במרכז שניידר לרפואת ילדים

      

פתרונות חדשים וכלים מעשיים בהושבה ויציבה (Positioning) בילדים עם ליקויים יציבתיים

 Ottobock מרפאה בעיסוק מחברת ,Anke Bohm סדנה מקצועית ומעשית, שתועבר על ידי

בגרמניה, בעלת ידע רב וניסיון בהתאמת אביזרים ופתרונות ייחודיים לילדים. הסדנה תועבר בשיתוף 

עם חברת כמיטק.

הסדנה תכלול:

הרצאה בנושא:

•  סקירת ליקויים יציבתיים שכיחים בילדים עם לקויות שונות והשפעתם על תפקוד

•  הצגת פתרונות שונים להושבה ויציבה בסביבות השונות בבית ומחוצה לו

חלק מעשי:

•  הדגמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  התנסות מעשית בהתאמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  פתירת בעיות- התנסות והתאמה לפי הצגת מקרים

Leckey -ו Ottobock הסדנה תערך בחסות חברות *

מנחות:

  Medical Engineer ,OT ,מרפאה בעיסוק - Anke Bohm 

ערבה רון באום Msc PT - תחום שיקום ילדים, כמיטק

איך לשווק את הקליניקה באמצעות תוכן נכון

בסדנה נקבל ונתרגל את הכלים והכללים של כתיבת תוכן לשיווק בעידן הדיגיטלי

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:  

•  מדוע הפכו מטפלים ובעלי עסקים לאנשי תקשורת

 (Content marketing) מהם הכלים והכללים של שיווק נכון בתוכן  •

•  איך להימנע מ- 10 טעויות הכתיבה האופייניות במיוחד למומחים בתחומם

•  אלף-בית בכתיבה שיווקית

•  איך לבנות מאמר מקצועי, שימתג אתכם כמומחים וימשוך אליכם לקוחות.

ההרצאה תועבר בליווי מצגת, ותכלול דוגמאות מהשטח. הנוכחים יוזמנו להתנסות בכתיבה שיווקית 

ובתרגול טכניקות של שיווק בתוכן הלכה למעשה.

מנחה:

עידית נעמן - המרכז לתוכן שיווקי

כמה, למה, היכן ובעיקר כיצד? - כל מה שההורים רוצים לדעת ולא מעיזים לשאול

עבור הורים לילדים עם הפרעות התפתחות שונות, מידע הוא צורך בסיסי ויחד עם הכוונה וייעוץ 

מאפשר מיצוי זכויות, לבחור באופן מושכל בין חלופות ולהגיע לשירותים המתאימים אשר באמצעותם 

ניתן להפחית את קשיי המצב עמו הם מתמודדים. הסדנה מיועדת לכל המעוניין לדעת מהו המידע 

הרלוונטי וכיצד להדריך משפחות כדי שיהיו מסוגלות לפעול למען ילדיהן.

הסדנה אינטראקטיבית תציג מידע, עקרונות התערבות, וכלים לתקשורת מועילה עם הורים. היא 

תלווה בסיפורים מהחיים, קטעי ספרים ודוגמאות מהמשתתפים.

מנחה: 

מאיה גולדמן, M.S.W - פסיכותרפיסטית, מייסדת ארגון "קשר",

מדריכת עוס"ים ב"קרן אור", "עלי שיח" ו"בית נועם"

 

החשיבה הקלינית מאחורי תוכניות לשימור מנחים ועידוד תנועה בילדים 

GMFCS 4 ו-5

הסדנה תכלול: 

• הצגת הערכות יכולת ותפקוד המותאמות לאוכלוסיית הילדים המורכבים 

• הצגת גישה טיפולית רחבה ליישום במסגרות החינוכיות ובבית, לשמירת מנחים      

ועידוד אקטיביות ותפקוד 

• השפעת אקטיביות ותנועה על התפתחות תפיסה וקוגניציה

• יוצג שימוש בציוד מגוון לשמירה על מנחים ועידוד תנועה על ידי תיאורי מקרה 

מנחות:

אפרת שנהוד OT,MSc - מומחית התאמות הושבה וניידות, רכזת תחום הושבה במוסדות קרן אור 

ומגן הלב ובמרכז  "פתרונות מנחים"  

נאוה גלקופ PT,MSc - רכזת מקצועות הבריאות, הידרותרפיה וספורט, 

מרכז קרן אור, ירושלים, מרכז "פתרונות מנחים"

סדנת מיומנויות חברתיות

עם השנים עלתה תחושה, כי קושי חברתי מעצים מאד קשיים התפתחותיים, מקשה על הסתגלות 

תקינה למסגרות של החינוך הרגיל ומטריד מאד הן את הצוות החינוכי והן את ההורים. 

סדנה זו תציג עבודה קבוצתית סביב קשיים בתחום החברתי, הנלווים לקשיים התפתחותיים בילדים 

המטופלים במכונים להתפתחות הילד.

במסגרת הסדנה נמחיש את ייחודו ותרומתו של טיפול קבוצתי למיומנויות חברתיות.

בחלק הראשון תהיה התנסות חוויתית ובחלק השני נציג את הכלים בהם אנו משתמשים במהלך 

הטיפול הקבוצתי.

מנחות:

יהודית דרורי - מנהלת ריפוי בעיסוק של מחוז דן-פ"ת בשירותי בריאות כללית

טלי הירשטיין - אחראית עו"סיות במרפאת בלומנטל, שירותי בריאות כללית

המכון להתפתחות הילד, מחוז דן- פתח תקווה, שירותי בריאות כללית

 DSM5 על סוגיות אבחון וטיפול בלקויות על הרצף האוטיסטי בעידן ה

הסדנה תתמקד בסוגיות הקשורות למעבר מ DSM-IV ל DSM5 כבסיס לאבחון ולטיפול בילדים על 

הרצף האוטיסטי. שינויים בהגדרת האוכלוסיה, גישות מגוונות לטיפול ותפקידי הצוות הרב מקצועי. 

הסדנה תלווה במקרים קליניים מעניינים לדוגמא ובסיס לדיון. 

מנחה: 

פרופ' אסתר דרומי - פרופ' מן המניין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. 

 אקורד- תקשורת, שפה ודיבור.

 DCD, טיקים, תנועות סטריאוטיפיות ומה שביניהם - 

כיצד נראות הפרעות תנועה התפתחותיות?

הרצאה מלווה בסרטי ווידאו המדגימים הפרעות תנועה התפתחותיות שונות – טיקים, תנועות 

סטריאוטיפיות, דיסטוניה, כוריאה, אטקסיה וכן תופעות שפירות של גיל הילדות. בדיון אינטראקטיבי 

נשוחח על דרכים לזהות תנועות וכיצד להבדיל ביניהן. נדון על משמעות הפרעות התנועה השונות 

בילדים עם הפרעות התפתחות שונות ובילדים המתפתחים באופן תקין.

מנחה:

ד"ר מיכאל רוטשטיין - מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים והמכון 

להתפתחות הילד, בית חולים "דנה-דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

בברכה

חברי הוועדה המארגנת,

 

ד"ר מיכאל רוטשטיין יו“ר הכנס   

ד"ר אילת הלוי

ד"ר חנוך קסוטו

גב' נאוה גלקופ

ד"ר מיטשל שערץ, יו"ר העמותה

כנס העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
תחת קורת גג אחת

 יום שלישי | 16.9.2014
14:30-19:00

מלון קראון פלאזה ירושלים

ם  י א י ר ב ם  י י ח ל
ר ת ו י

Preconference
אחר צהריים של סדנאות

כל הקודם זוכה! מספר המקומות מוגבל!



במסגרת הכנס של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, אנו מזמינים אתכם לחוויה 

ייחודית ומלמדת, אחר צהריים של סדנאות מעשיות, שיתקיים במלון קראון פלאזה ירושלים הסמוך 

לבנייני האומה, ביום שלישי 16.9.2014 

(יום לפני הכנס המרכזי).

הסדנאות יינתנו ע“י טובי המנחים בנושאי התפתחות הילד השונים ונועדו להעניק כלים עדכניים 

ומעשיים ביותר לשימוש בעבודתנו היומיומית. 

כל סדנה תימשך שעה וחצי, בארבעה אולמות במקביל. ניתן להרשם ליותר מסדנה אחת.

טיפול Cog-Fun לילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז

הסדנה מיועדת לכל באי הכנס מכל המקצועות אשר מטפלים בילדים עם הפרעת קשב וריכוז. 

Cog-Fun הינה שיטת טיפול קוגניטיבית תפקודית לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. השיטה פותחה 

במסגרת מעבדת המחקר לשיקום קוגניטיבי תפקודי בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה 

והאוניברסיטה העברית. פיתוח השיטה מלווה במחקר מתמשך, אשר תוצאותיו מוכיחות שיפור 

בתפקודי בקרה וניהול Executive Functions, תפקודי יומיום, ומסוגלות הורית בקרב ילדים עם 

ADHD והוריהם. בסדנה נציג את הבסיס התיאורטי, את עקרונות הטיפול ותאורי מקרה אשר ידגימו 

את יישום השיטה. בתום הסדנה המשתתפים יקבלו כלים לחשיבה קלינית אודות מאפייני הילדים 

.Cog-Fun ומשפחותיהם אשר יכולים להרוויח מהפנייה לטיפול

מנחות:

עדינה מאיר, PhD - ראש בית הספר לריפוי בעיסוק,     

הדסה והאוניברסיטה העברית

רותי טראוב, PhD - מנהלת המעבדה לשיקום קוגניטיבי תפקודי, 

 בית הספר לריפוי בעיסוק, הדסה והאוניברסיטה העברית. 

 מדריכה בכירה בטיפול קוגניטיבי- תפקודי לילדים     

ומתבגרים עם לקויות נוירו הפתחותיות.  

אבחון אוטיזם מעל גיל שש ועד בגרות -כלים מעשיים ודילמות אבחוניות 

הסדנה תעסוק בכלי האבחון המיועדים לגילאים הבוגרים, באפיונים המיוחדים  ל״אבחון מאוחר״ 

ולהבדלים בין המינים בתסמיני אוטיזם.

ההתנסות תכלול צפייה בסרטי וידאו, תרגול מעשי, תוך כדי דיון במקרים קלינים.

מנחה:

ד״ר חגית נגר שמעוני, PhD - מנהלת מרכז ''מראות''- לאבחון, טיפול ומחקר בהפרעות תקשורתיות 

וחברתיות, המכון להתפתחות הילד, 

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

טיפול בבוטולינום טוקסין

הסדנה תעסוק ברקע כללי על הטיפול בבוטולינום טוקסין, אינדיקציות לטיפול, קבלת החלטות 

טיפוליות, טכניקת ההזרקה, סוגי התכשירים הקיימים ומינונים, בחירת אתרי ההזרקה בהתייחס לגפיים 

תחתונות ועליונות, הערכת טונוס ותפקוד לפני ואחרי הזרקה והתייחסות למשך ההשפעה.

מנחה:

פרופ‘ אביבה פתאל-ולבסקי

ד“ר ליאורה שגיא

דפנה דומנביץ - פיזיותראפיסטית

המרפאה לטיפול בשיתוק מוחין וספסטיות בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

אכילה האכלה ומי שביניהם

הסדנה תתמקד באבחון טיפול ומעקב אחרי ילדים עם הפרעות אכילה בגיל הצעיר, ומיועדת לכל 

המתעניין בתחום. בסדנה האינטראקטיבית נדון על מקרים ע"י תיאורי מקרה מייצגים עם סרטי וידיאו, 

יחד עם המלצות להתערבות במסגרות השונות – קהילה, בית ומסגרת חינוכית.

שימו לב - סדנה זו ארוכה מהרגיל ואורכה כ-3 שעות!

מנחה:

יוליאנה אשל - מרפאה בעיסוק, מומחית להפרעות אכילה ובליעה אצל ילדים   

ומנהלת שירותי ריפוי בעיסוק במרכז שניידר לרפואת ילדים

      

פתרונות חדשים וכלים מעשיים בהושבה ויציבה (Positioning) בילדים עם ליקויים יציבתיים

 Ottobock מרפאה בעיסוק מחברת ,Anke Bohm סדנה מקצועית ומעשית, שתועבר על ידי

בגרמניה, בעלת ידע רב וניסיון בהתאמת אביזרים ופתרונות ייחודיים לילדים. הסדנה תועבר בשיתוף 

עם חברת כמיטק.

הסדנה תכלול:

הרצאה בנושא:

•  סקירת ליקויים יציבתיים שכיחים בילדים עם לקויות שונות והשפעתם על תפקוד

•  הצגת פתרונות שונים להושבה ויציבה בסביבות השונות בבית ומחוצה לו

חלק מעשי:

•  הדגמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  התנסות מעשית בהתאמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  פתירת בעיות- התנסות והתאמה לפי הצגת מקרים

Leckey -ו Ottobock הסדנה תערך בחסות חברות *

מנחות:

  Medical Engineer ,OT ,מרפאה בעיסוק - Anke Bohm 

ערבה רון באום Msc PT - תחום שיקום ילדים, כמיטק

איך לשווק את הקליניקה באמצעות תוכן נכון

בסדנה נקבל ונתרגל את הכלים והכללים של כתיבת תוכן לשיווק בעידן הדיגיטלי

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:  

•  מדוע הפכו מטפלים ובעלי עסקים לאנשי תקשורת

 (Content marketing) מהם הכלים והכללים של שיווק נכון בתוכן  •

•  איך להימנע מ- 10 טעויות הכתיבה האופייניות במיוחד למומחים בתחומם

•  אלף-בית בכתיבה שיווקית

•  איך לבנות מאמר מקצועי, שימתג אתכם כמומחים וימשוך אליכם לקוחות.

ההרצאה תועבר בליווי מצגת, ותכלול דוגמאות מהשטח. הנוכחים יוזמנו להתנסות בכתיבה שיווקית 

ובתרגול טכניקות של שיווק בתוכן הלכה למעשה.

מנחה:

עידית נעמן - המרכז לתוכן שיווקי

כמה, למה, היכן ובעיקר כיצד? - כל מה שההורים רוצים לדעת ולא מעיזים לשאול

עבור הורים לילדים עם הפרעות התפתחות שונות, מידע הוא צורך בסיסי ויחד עם הכוונה וייעוץ 

מאפשר מיצוי זכויות, לבחור באופן מושכל בין חלופות ולהגיע לשירותים המתאימים אשר באמצעותם 

ניתן להפחית את קשיי המצב עמו הם מתמודדים. הסדנה מיועדת לכל המעוניין לדעת מהו המידע 

הרלוונטי וכיצד להדריך משפחות כדי שיהיו מסוגלות לפעול למען ילדיהן.

הסדנה אינטראקטיבית תציג מידע, עקרונות התערבות, וכלים לתקשורת מועילה עם הורים. היא 

תלווה בסיפורים מהחיים, קטעי ספרים ודוגמאות מהמשתתפים.

מנחה: 

מאיה גולדמן, M.S.W - פסיכותרפיסטית, מייסדת ארגון "קשר",

מדריכת עוס"ים ב"קרן אור", "עלי שיח" ו"בית נועם"

 

החשיבה הקלינית מאחורי תוכניות לשימור מנחים ועידוד תנועה בילדים 

GMFCS 4 ו-5

הסדנה תכלול: 

• הצגת הערכות יכולת ותפקוד המותאמות לאוכלוסיית הילדים המורכבים 

• הצגת גישה טיפולית רחבה ליישום במסגרות החינוכיות ובבית, לשמירת מנחים      

ועידוד אקטיביות ותפקוד 

• השפעת אקטיביות ותנועה על התפתחות תפיסה וקוגניציה

• יוצג שימוש בציוד מגוון לשמירה על מנחים ועידוד תנועה על ידי תיאורי מקרה 

מנחות:

אפרת שנהוד OT,MSc - מומחית התאמות הושבה וניידות, רכזת תחום הושבה במוסדות קרן אור 

ומגן הלב ובמרכז  "פתרונות מנחים"  

נאוה גלקופ PT,MSc - רכזת מקצועות הבריאות, הידרותרפיה וספורט, 

מרכז קרן אור, ירושלים, מרכז "פתרונות מנחים"

סדנת מיומנויות חברתיות

עם השנים עלתה תחושה, כי קושי חברתי מעצים מאד קשיים התפתחותיים, מקשה על הסתגלות 

תקינה למסגרות של החינוך הרגיל ומטריד מאד הן את הצוות החינוכי והן את ההורים. 

סדנה זו תציג עבודה קבוצתית סביב קשיים בתחום החברתי, הנלווים לקשיים התפתחותיים בילדים 

המטופלים במכונים להתפתחות הילד.

במסגרת הסדנה נמחיש את ייחודו ותרומתו של טיפול קבוצתי למיומנויות חברתיות.

בחלק הראשון תהיה התנסות חוויתית ובחלק השני נציג את הכלים בהם אנו משתמשים במהלך 

הטיפול הקבוצתי.

מנחות:

יהודית דרורי - מנהלת ריפוי בעיסוק של מחוז דן-פ"ת בשירותי בריאות כללית

טלי הירשטיין - אחראית עו"סיות במרפאת בלומנטל, שירותי בריאות כללית

המכון להתפתחות הילד, מחוז דן- פתח תקווה, שירותי בריאות כללית

 DSM5 על סוגיות אבחון וטיפול בלקויות על הרצף האוטיסטי בעידן ה

הסדנה תתמקד בסוגיות הקשורות למעבר מ DSM-IV ל DSM5 כבסיס לאבחון ולטיפול בילדים על 

הרצף האוטיסטי. שינויים בהגדרת האוכלוסיה, גישות מגוונות לטיפול ותפקידי הצוות הרב מקצועי. 

הסדנה תלווה במקרים קליניים מעניינים לדוגמא ובסיס לדיון. 

מנחה: 

פרופ' אסתר דרומי - פרופ' מן המניין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. 

 אקורד- תקשורת, שפה ודיבור.

 DCD, טיקים, תנועות סטריאוטיפיות ומה שביניהם - 

כיצד נראות הפרעות תנועה התפתחותיות?

הרצאה מלווה בסרטי ווידאו המדגימים הפרעות תנועה התפתחותיות שונות – טיקים, תנועות 

סטריאוטיפיות, דיסטוניה, כוריאה, אטקסיה וכן תופעות שפירות של גיל הילדות. בדיון אינטראקטיבי 

נשוחח על דרכים לזהות תנועות וכיצד להבדיל ביניהן. נדון על משמעות הפרעות התנועה השונות 

בילדים עם הפרעות התפתחות שונות ובילדים המתפתחים באופן תקין.

מנחה:

ד"ר מיכאל רוטשטיין - מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים והמכון 

להתפתחות הילד, בית חולים "דנה-דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

בברכה

חברי הוועדה המארגנת,

 

ד"ר מיכאל רוטשטיין יו“ר הכנס   

ד"ר אילת הלוי

ד"ר חנוך קסוטו

גב' נאוה גלקופ

ד"ר מיטשל שערץ, יו"ר העמותה



במסגרת הכנס של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, אנו מזמינים אתכם לחוויה 

ייחודית ומלמדת, אחר צהריים של סדנאות מעשיות, שיתקיים במלון קראון פלאזה ירושלים הסמוך 

לבנייני האומה, ביום שלישי 16.9.2014 

(יום לפני הכנס המרכזי).

הסדנאות יינתנו ע“י טובי המנחים בנושאי התפתחות הילד השונים ונועדו להעניק כלים עדכניים 

ומעשיים ביותר לשימוש בעבודתנו היומיומית. 

כל סדנה תימשך שעה וחצי, בארבעה אולמות במקביל. ניתן להרשם ליותר מסדנה אחת.

טיפול Cog-Fun לילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז

הסדנה מיועדת לכל באי הכנס מכל המקצועות אשר מטפלים בילדים עם הפרעת קשב וריכוז. 

Cog-Fun הינה שיטת טיפול קוגניטיבית תפקודית לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. השיטה פותחה 

במסגרת מעבדת המחקר לשיקום קוגניטיבי תפקודי בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה 

והאוניברסיטה העברית. פיתוח השיטה מלווה במחקר מתמשך, אשר תוצאותיו מוכיחות שיפור 

בתפקודי בקרה וניהול Executive Functions, תפקודי יומיום, ומסוגלות הורית בקרב ילדים עם 

ADHD והוריהם. בסדנה נציג את הבסיס התיאורטי, את עקרונות הטיפול ותאורי מקרה אשר ידגימו 

את יישום השיטה. בתום הסדנה המשתתפים יקבלו כלים לחשיבה קלינית אודות מאפייני הילדים 

.Cog-Fun ומשפחותיהם אשר יכולים להרוויח מהפנייה לטיפול

מנחות:

עדינה מאיר, PhD - ראש בית הספר לריפוי בעיסוק,     

הדסה והאוניברסיטה העברית

רותי טראוב, PhD - מנהלת המעבדה לשיקום קוגניטיבי תפקודי, 

 בית הספר לריפוי בעיסוק, הדסה והאוניברסיטה העברית. 

 מדריכה בכירה בטיפול קוגניטיבי- תפקודי לילדים     

ומתבגרים עם לקויות נוירו הפתחותיות.  

אבחון אוטיזם מעל גיל שש ועד בגרות -כלים מעשיים ודילמות אבחוניות 

הסדנה תעסוק בכלי האבחון המיועדים לגילאים הבוגרים, באפיונים המיוחדים  ל״אבחון מאוחר״ 

ולהבדלים בין המינים בתסמיני אוטיזם.

ההתנסות תכלול צפייה בסרטי וידאו, תרגול מעשי, תוך כדי דיון במקרים קלינים.

מנחה:

ד״ר חגית נגר שמעוני, PhD - מנהלת מרכז ''מראות''- לאבחון, טיפול ומחקר בהפרעות תקשורתיות 

וחברתיות, המכון להתפתחות הילד, 

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

טיפול בבוטולינום טוקסין

הסדנה תעסוק ברקע כללי על הטיפול בבוטולינום טוקסין, אינדיקציות לטיפול, קבלת החלטות 

טיפוליות, טכניקת ההזרקה, סוגי התכשירים הקיימים ומינונים, בחירת אתרי ההזרקה בהתייחס לגפיים 

תחתונות ועליונות, הערכת טונוס ותפקוד לפני ואחרי הזרקה והתייחסות למשך ההשפעה.

מנחה:

פרופ‘ אביבה פתאל-ולבסקי

ד“ר ליאורה שגיא

דפנה דומנביץ - פיזיותראפיסטית

המרפאה לטיפול בשיתוק מוחין וספסטיות בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

אכילה האכלה ומי שביניהם

הסדנה תתמקד באבחון טיפול ומעקב אחרי ילדים עם הפרעות אכילה בגיל הצעיר, ומיועדת לכל 

המתעניין בתחום. בסדנה האינטראקטיבית נדון על מקרים ע"י תיאורי מקרה מייצגים עם סרטי וידיאו, 

יחד עם המלצות להתערבות במסגרות השונות – קהילה, בית ומסגרת חינוכית.

שימו לב - סדנה זו ארוכה מהרגיל ואורכה כ-3 שעות!

מנחה:

יוליאנה אשל - מרפאה בעיסוק, מומחית להפרעות אכילה ובליעה אצל ילדים   

ומנהלת שירותי ריפוי בעיסוק במרכז שניידר לרפואת ילדים

      

פתרונות חדשים וכלים מעשיים בהושבה ויציבה (Positioning) בילדים עם ליקויים יציבתיים

 Ottobock מרפאה בעיסוק מחברת ,Anke Bohm סדנה מקצועית ומעשית, שתועבר על ידי

בגרמניה, בעלת ידע רב וניסיון בהתאמת אביזרים ופתרונות ייחודיים לילדים. הסדנה תועבר בשיתוף 

עם חברת כמיטק.

הסדנה תכלול:

הרצאה בנושא:

•  סקירת ליקויים יציבתיים שכיחים בילדים עם לקויות שונות והשפעתם על תפקוד

•  הצגת פתרונות שונים להושבה ויציבה בסביבות השונות בבית ומחוצה לו

חלק מעשי:

•  הדגמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  התנסות מעשית בהתאמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  פתירת בעיות- התנסות והתאמה לפי הצגת מקרים

Leckey -ו Ottobock הסדנה תערך בחסות חברות *

מנחות:

  Medical Engineer ,OT ,מרפאה בעיסוק - Anke Bohm 

ערבה רון באום Msc PT - תחום שיקום ילדים, כמיטק

איך לשווק את הקליניקה באמצעות תוכן נכון

בסדנה נקבל ונתרגל את הכלים והכללים של כתיבת תוכן לשיווק בעידן הדיגיטלי

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:  

•  מדוע הפכו מטפלים ובעלי עסקים לאנשי תקשורת

 (Content marketing) מהם הכלים והכללים של שיווק נכון בתוכן  •

•  איך להימנע מ- 10 טעויות הכתיבה האופייניות במיוחד למומחים בתחומם

•  אלף-בית בכתיבה שיווקית

•  איך לבנות מאמר מקצועי, שימתג אתכם כמומחים וימשוך אליכם לקוחות.

ההרצאה תועבר בליווי מצגת, ותכלול דוגמאות מהשטח. הנוכחים יוזמנו להתנסות בכתיבה שיווקית 

ובתרגול טכניקות של שיווק בתוכן הלכה למעשה.

מנחה:

עידית נעמן - המרכז לתוכן שיווקי

כמה, למה, היכן ובעיקר כיצד? - כל מה שההורים רוצים לדעת ולא מעיזים לשאול

עבור הורים לילדים עם הפרעות התפתחות שונות, מידע הוא צורך בסיסי ויחד עם הכוונה וייעוץ 

מאפשר מיצוי זכויות, לבחור באופן מושכל בין חלופות ולהגיע לשירותים המתאימים אשר באמצעותם 

ניתן להפחית את קשיי המצב עמו הם מתמודדים. הסדנה מיועדת לכל המעוניין לדעת מהו המידע 

הרלוונטי וכיצד להדריך משפחות כדי שיהיו מסוגלות לפעול למען ילדיהן.

הסדנה אינטראקטיבית תציג מידע, עקרונות התערבות, וכלים לתקשורת מועילה עם הורים. היא 

תלווה בסיפורים מהחיים, קטעי ספרים ודוגמאות מהמשתתפים.

מנחה: 

מאיה גולדמן, M.S.W - פסיכותרפיסטית, מייסדת ארגון "קשר",

מדריכת עוס"ים ב"קרן אור", "עלי שיח" ו"בית נועם"

 

החשיבה הקלינית מאחורי תוכניות לשימור מנחים ועידוד תנועה בילדים 

GMFCS 4 ו-5

הסדנה תכלול: 

• הצגת הערכות יכולת ותפקוד המותאמות לאוכלוסיית הילדים המורכבים 

• הצגת גישה טיפולית רחבה ליישום במסגרות החינוכיות ובבית, לשמירת מנחים      

ועידוד אקטיביות ותפקוד 

• השפעת אקטיביות ותנועה על התפתחות תפיסה וקוגניציה

• יוצג שימוש בציוד מגוון לשמירה על מנחים ועידוד תנועה על ידי תיאורי מקרה 

מנחות:

אפרת שנהוד OT,MSc - מומחית התאמות הושבה וניידות, רכזת תחום הושבה במוסדות קרן אור 

ומגן הלב ובמרכז  "פתרונות מנחים"  

נאוה גלקופ PT,MSc - רכזת מקצועות הבריאות, הידרותרפיה וספורט, 

מרכז קרן אור, ירושלים, מרכז "פתרונות מנחים"

סדנת מיומנויות חברתיות

עם השנים עלתה תחושה, כי קושי חברתי מעצים מאד קשיים התפתחותיים, מקשה על הסתגלות 

תקינה למסגרות של החינוך הרגיל ומטריד מאד הן את הצוות החינוכי והן את ההורים. 

סדנה זו תציג עבודה קבוצתית סביב קשיים בתחום החברתי, הנלווים לקשיים התפתחותיים בילדים 

המטופלים במכונים להתפתחות הילד.

במסגרת הסדנה נמחיש את ייחודו ותרומתו של טיפול קבוצתי למיומנויות חברתיות.

בחלק הראשון תהיה התנסות חוויתית ובחלק השני נציג את הכלים בהם אנו משתמשים במהלך 

הטיפול הקבוצתי.

מנחות:

יהודית דרורי - מנהלת ריפוי בעיסוק של מחוז דן-פ"ת בשירותי בריאות כללית

טלי הירשטיין - אחראית עו"סיות במרפאת בלומנטל, שירותי בריאות כללית

המכון להתפתחות הילד, מחוז דן- פתח תקווה, שירותי בריאות כללית

 DSM5 על סוגיות אבחון וטיפול בלקויות על הרצף האוטיסטי בעידן ה

הסדנה תתמקד בסוגיות הקשורות למעבר מ DSM-IV ל DSM5 כבסיס לאבחון ולטיפול בילדים על 

הרצף האוטיסטי. שינויים בהגדרת האוכלוסיה, גישות מגוונות לטיפול ותפקידי הצוות הרב מקצועי. 

הסדנה תלווה במקרים קליניים מעניינים לדוגמא ובסיס לדיון. 

מנחה: 

פרופ' אסתר דרומי - פרופ' מן המניין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. 

 אקורד- תקשורת, שפה ודיבור.

 DCD, טיקים, תנועות סטריאוטיפיות ומה שביניהם - 

כיצד נראות הפרעות תנועה התפתחותיות?

הרצאה מלווה בסרטי ווידאו המדגימים הפרעות תנועה התפתחותיות שונות – טיקים, תנועות 

סטריאוטיפיות, דיסטוניה, כוריאה, אטקסיה וכן תופעות שפירות של גיל הילדות. בדיון אינטראקטיבי 

נשוחח על דרכים לזהות תנועות וכיצד להבדיל ביניהן. נדון על משמעות הפרעות התנועה השונות 

בילדים עם הפרעות התפתחות שונות ובילדים המתפתחים באופן תקין.

מנחה:

ד"ר מיכאל רוטשטיין - מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים והמכון 

להתפתחות הילד, בית חולים "דנה-דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

בברכה

חברי הוועדה המארגנת,

 

ד"ר מיכאל רוטשטיין יו“ר הכנס   

ד"ר אילת הלוי

ד"ר חנוך קסוטו

גב' נאוה גלקופ

ד"ר מיטשל שערץ, יו"ר העמותה



במסגרת הכנס של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, אנו מזמינים אתכם לחוויה 

ייחודית ומלמדת, אחר צהריים של סדנאות מעשיות, שיתקיים במלון קראון פלאזה ירושלים הסמוך 

לבנייני האומה, ביום שלישי 16.9.2014 

(יום לפני הכנס המרכזי).

הסדנאות יינתנו ע“י טובי המנחים בנושאי התפתחות הילד השונים ונועדו להעניק כלים עדכניים 

ומעשיים ביותר לשימוש בעבודתנו היומיומית. 

כל סדנה תימשך שעה וחצי, בארבעה אולמות במקביל. ניתן להרשם ליותר מסדנה אחת.

טיפול Cog-Fun לילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז

הסדנה מיועדת לכל באי הכנס מכל המקצועות אשר מטפלים בילדים עם הפרעת קשב וריכוז. 

Cog-Fun הינה שיטת טיפול קוגניטיבית תפקודית לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. השיטה פותחה 

במסגרת מעבדת המחקר לשיקום קוגניטיבי תפקודי בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה 

והאוניברסיטה העברית. פיתוח השיטה מלווה במחקר מתמשך, אשר תוצאותיו מוכיחות שיפור 

בתפקודי בקרה וניהול Executive Functions, תפקודי יומיום, ומסוגלות הורית בקרב ילדים עם 

ADHD והוריהם. בסדנה נציג את הבסיס התיאורטי, את עקרונות הטיפול ותאורי מקרה אשר ידגימו 

את יישום השיטה. בתום הסדנה המשתתפים יקבלו כלים לחשיבה קלינית אודות מאפייני הילדים 

.Cog-Fun ומשפחותיהם אשר יכולים להרוויח מהפנייה לטיפול

מנחות:

עדינה מאיר, PhD - ראש בית הספר לריפוי בעיסוק,     

הדסה והאוניברסיטה העברית

רותי טראוב, PhD - מנהלת המעבדה לשיקום קוגניטיבי תפקודי, 

 בית הספר לריפוי בעיסוק, הדסה והאוניברסיטה העברית. 

 מדריכה בכירה בטיפול קוגניטיבי- תפקודי לילדים     

ומתבגרים עם לקויות נוירו הפתחותיות.  

אבחון אוטיזם מעל גיל שש ועד בגרות -כלים מעשיים ודילמות אבחוניות 

הסדנה תעסוק בכלי האבחון המיועדים לגילאים הבוגרים, באפיונים המיוחדים  ל״אבחון מאוחר״ 

ולהבדלים בין המינים בתסמיני אוטיזם.

ההתנסות תכלול צפייה בסרטי וידאו, תרגול מעשי, תוך כדי דיון במקרים קלינים.

מנחה:

ד״ר חגית נגר שמעוני, PhD - מנהלת מרכז ''מראות''- לאבחון, טיפול ומחקר בהפרעות תקשורתיות 

וחברתיות, המכון להתפתחות הילד, 

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

טיפול בבוטולינום טוקסין

הסדנה תעסוק ברקע כללי על הטיפול בבוטולינום טוקסין, אינדיקציות לטיפול, קבלת החלטות 

טיפוליות, טכניקת ההזרקה, סוגי התכשירים הקיימים ומינונים, בחירת אתרי ההזרקה בהתייחס לגפיים 

תחתונות ועליונות, הערכת טונוס ותפקוד לפני ואחרי הזרקה והתייחסות למשך ההשפעה.

מנחה:

פרופ‘ אביבה פתאל-ולבסקי

ד“ר ליאורה שגיא

דפנה דומנביץ - פיזיותראפיסטית

המרפאה לטיפול בשיתוק מוחין וספסטיות בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

אכילה האכלה ומי שביניהם

הסדנה תתמקד באבחון טיפול ומעקב אחרי ילדים עם הפרעות אכילה בגיל הצעיר, ומיועדת לכל 

המתעניין בתחום. בסדנה האינטראקטיבית נדון על מקרים ע"י תיאורי מקרה מייצגים עם סרטי וידיאו, 

יחד עם המלצות להתערבות במסגרות השונות – קהילה, בית ומסגרת חינוכית.

שימו לב - סדנה זו ארוכה מהרגיל ואורכה כ-3 שעות!

מנחה:

יוליאנה אשל - מרפאה בעיסוק, מומחית להפרעות אכילה ובליעה אצל ילדים   

ומנהלת שירותי ריפוי בעיסוק במרכז שניידר לרפואת ילדים

      

פתרונות חדשים וכלים מעשיים בהושבה ויציבה (Positioning) בילדים עם ליקויים יציבתיים

 Ottobock מרפאה בעיסוק מחברת ,Anke Bohm סדנה מקצועית ומעשית, שתועבר על ידי

בגרמניה, בעלת ידע רב וניסיון בהתאמת אביזרים ופתרונות ייחודיים לילדים. הסדנה תועבר בשיתוף 

עם חברת כמיטק.

הסדנה תכלול:

הרצאה בנושא:

•  סקירת ליקויים יציבתיים שכיחים בילדים עם לקויות שונות והשפעתם על תפקוד

•  הצגת פתרונות שונים להושבה ויציבה בסביבות השונות בבית ומחוצה לו

חלק מעשי:

•  הדגמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  התנסות מעשית בהתאמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  פתירת בעיות- התנסות והתאמה לפי הצגת מקרים

Leckey -ו Ottobock הסדנה תערך בחסות חברות *

מנחות:

  Medical Engineer ,OT ,מרפאה בעיסוק - Anke Bohm 

ערבה רון באום Msc PT - תחום שיקום ילדים, כמיטק

איך לשווק את הקליניקה באמצעות תוכן נכון

בסדנה נקבל ונתרגל את הכלים והכללים של כתיבת תוכן לשיווק בעידן הדיגיטלי

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:  

•  מדוע הפכו מטפלים ובעלי עסקים לאנשי תקשורת

 (Content marketing) מהם הכלים והכללים של שיווק נכון בתוכן  •

•  איך להימנע מ- 10 טעויות הכתיבה האופייניות במיוחד למומחים בתחומם

•  אלף-בית בכתיבה שיווקית

•  איך לבנות מאמר מקצועי, שימתג אתכם כמומחים וימשוך אליכם לקוחות.

ההרצאה תועבר בליווי מצגת, ותכלול דוגמאות מהשטח. הנוכחים יוזמנו להתנסות בכתיבה שיווקית 

ובתרגול טכניקות של שיווק בתוכן הלכה למעשה.

מנחה:

עידית נעמן - המרכז לתוכן שיווקי

כמה, למה, היכן ובעיקר כיצד? - כל מה שההורים רוצים לדעת ולא מעיזים לשאול

עבור הורים לילדים עם הפרעות התפתחות שונות, מידע הוא צורך בסיסי ויחד עם הכוונה וייעוץ 

מאפשר מיצוי זכויות, לבחור באופן מושכל בין חלופות ולהגיע לשירותים המתאימים אשר באמצעותם 

ניתן להפחית את קשיי המצב עמו הם מתמודדים. הסדנה מיועדת לכל המעוניין לדעת מהו המידע 

הרלוונטי וכיצד להדריך משפחות כדי שיהיו מסוגלות לפעול למען ילדיהן.

הסדנה אינטראקטיבית תציג מידע, עקרונות התערבות, וכלים לתקשורת מועילה עם הורים. היא 

תלווה בסיפורים מהחיים, קטעי ספרים ודוגמאות מהמשתתפים.

מנחה: 

מאיה גולדמן, M.S.W - פסיכותרפיסטית, מייסדת ארגון "קשר",

מדריכת עוס"ים ב"קרן אור", "עלי שיח" ו"בית נועם"

 

החשיבה הקלינית מאחורי תוכניות לשימור מנחים ועידוד תנועה בילדים 

GMFCS 4 ו-5

הסדנה תכלול: 

• הצגת הערכות יכולת ותפקוד המותאמות לאוכלוסיית הילדים המורכבים 

• הצגת גישה טיפולית רחבה ליישום במסגרות החינוכיות ובבית, לשמירת מנחים      

ועידוד אקטיביות ותפקוד 

• השפעת אקטיביות ותנועה על התפתחות תפיסה וקוגניציה

• יוצג שימוש בציוד מגוון לשמירה על מנחים ועידוד תנועה על ידי תיאורי מקרה 

מנחות:

אפרת שנהוד OT,MSc - מומחית התאמות הושבה וניידות, רכזת תחום הושבה במוסדות קרן אור 

ומגן הלב ובמרכז  "פתרונות מנחים"  

נאוה גלקופ PT,MSc - רכזת מקצועות הבריאות, הידרותרפיה וספורט, 

מרכז קרן אור, ירושלים, מרכז "פתרונות מנחים"

סדנת מיומנויות חברתיות

עם השנים עלתה תחושה, כי קושי חברתי מעצים מאד קשיים התפתחותיים, מקשה על הסתגלות 

תקינה למסגרות של החינוך הרגיל ומטריד מאד הן את הצוות החינוכי והן את ההורים. 

סדנה זו תציג עבודה קבוצתית סביב קשיים בתחום החברתי, הנלווים לקשיים התפתחותיים בילדים 

המטופלים במכונים להתפתחות הילד.

במסגרת הסדנה נמחיש את ייחודו ותרומתו של טיפול קבוצתי למיומנויות חברתיות.

בחלק הראשון תהיה התנסות חוויתית ובחלק השני נציג את הכלים בהם אנו משתמשים במהלך 

הטיפול הקבוצתי.

מנחות:

יהודית דרורי - מנהלת ריפוי בעיסוק של מחוז דן-פ"ת בשירותי בריאות כללית

טלי הירשטיין - אחראית עו"סיות במרפאת בלומנטל, שירותי בריאות כללית

המכון להתפתחות הילד, מחוז דן- פתח תקווה, שירותי בריאות כללית

 DSM5 על סוגיות אבחון וטיפול בלקויות על הרצף האוטיסטי בעידן ה

הסדנה תתמקד בסוגיות הקשורות למעבר מ DSM-IV ל DSM5 כבסיס לאבחון ולטיפול בילדים על 

הרצף האוטיסטי. שינויים בהגדרת האוכלוסיה, גישות מגוונות לטיפול ותפקידי הצוות הרב מקצועי. 

הסדנה תלווה במקרים קליניים מעניינים לדוגמא ובסיס לדיון. 

מנחה: 

פרופ' אסתר דרומי - פרופ' מן המניין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. 

 אקורד- תקשורת, שפה ודיבור.

 DCD, טיקים, תנועות סטריאוטיפיות ומה שביניהם - 

כיצד נראות הפרעות תנועה התפתחותיות?

הרצאה מלווה בסרטי ווידאו המדגימים הפרעות תנועה התפתחותיות שונות – טיקים, תנועות 

סטריאוטיפיות, דיסטוניה, כוריאה, אטקסיה וכן תופעות שפירות של גיל הילדות. בדיון אינטראקטיבי 

נשוחח על דרכים לזהות תנועות וכיצד להבדיל ביניהן. נדון על משמעות הפרעות התנועה השונות 

בילדים עם הפרעות התפתחות שונות ובילדים המתפתחים באופן תקין.

מנחה:

ד"ר מיכאל רוטשטיין - מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים והמכון 

להתפתחות הילד, בית חולים "דנה-דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

בברכה

חברי הוועדה המארגנת,

 

ד"ר מיכאל רוטשטיין יו“ר הכנס   

ד"ר אילת הלוי

ד"ר חנוך קסוטו

גב' נאוה גלקופ

ד"ר מיטשל שערץ, יו"ר העמותה



במסגרת הכנס של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, אנו מזמינים אתכם לחוויה 

ייחודית ומלמדת, אחר צהריים של סדנאות מעשיות, שיתקיים במלון קראון פלאזה ירושלים הסמוך 

לבנייני האומה, ביום שלישי 16.9.2014 

(יום לפני הכנס המרכזי).

הסדנאות יינתנו ע“י טובי המנחים בנושאי התפתחות הילד השונים ונועדו להעניק כלים עדכניים 

ומעשיים ביותר לשימוש בעבודתנו היומיומית. 

כל סדנה תימשך שעה וחצי, בארבעה אולמות במקביל. ניתן להרשם ליותר מסדנה אחת.

טיפול Cog-Fun לילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז

הסדנה מיועדת לכל באי הכנס מכל המקצועות אשר מטפלים בילדים עם הפרעת קשב וריכוז. 

Cog-Fun הינה שיטת טיפול קוגניטיבית תפקודית לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. השיטה פותחה 

במסגרת מעבדת המחקר לשיקום קוגניטיבי תפקודי בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה 

והאוניברסיטה העברית. פיתוח השיטה מלווה במחקר מתמשך, אשר תוצאותיו מוכיחות שיפור 

בתפקודי בקרה וניהול Executive Functions, תפקודי יומיום, ומסוגלות הורית בקרב ילדים עם 

ADHD והוריהם. בסדנה נציג את הבסיס התיאורטי, את עקרונות הטיפול ותאורי מקרה אשר ידגימו 

את יישום השיטה. בתום הסדנה המשתתפים יקבלו כלים לחשיבה קלינית אודות מאפייני הילדים 

.Cog-Fun ומשפחותיהם אשר יכולים להרוויח מהפנייה לטיפול

מנחות:

עדינה מאיר, PhD - ראש בית הספר לריפוי בעיסוק,     

הדסה והאוניברסיטה העברית

רותי טראוב, PhD - מנהלת המעבדה לשיקום קוגניטיבי תפקודי, 

 בית הספר לריפוי בעיסוק, הדסה והאוניברסיטה העברית. 

 מדריכה בכירה בטיפול קוגניטיבי- תפקודי לילדים     

ומתבגרים עם לקויות נוירו הפתחותיות.  

אבחון אוטיזם מעל גיל שש ועד בגרות -כלים מעשיים ודילמות אבחוניות 

הסדנה תעסוק בכלי האבחון המיועדים לגילאים הבוגרים, באפיונים המיוחדים  ל״אבחון מאוחר״ 

ולהבדלים בין המינים בתסמיני אוטיזם.

ההתנסות תכלול צפייה בסרטי וידאו, תרגול מעשי, תוך כדי דיון במקרים קלינים.

מנחה:

ד״ר חגית נגר שמעוני, PhD - מנהלת מרכז ''מראות''- לאבחון, טיפול ומחקר בהפרעות תקשורתיות 

וחברתיות, המכון להתפתחות הילד, 

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

טיפול בבוטולינום טוקסין

הסדנה תעסוק ברקע כללי על הטיפול בבוטולינום טוקסין, אינדיקציות לטיפול, קבלת החלטות 

טיפוליות, טכניקת ההזרקה, סוגי התכשירים הקיימים ומינונים, בחירת אתרי ההזרקה בהתייחס לגפיים 

תחתונות ועליונות, הערכת טונוס ותפקוד לפני ואחרי הזרקה והתייחסות למשך ההשפעה.

מנחה:

פרופ‘ אביבה פתאל-ולבסקי

ד“ר ליאורה שגיא

דפנה דומנביץ - פיזיותראפיסטית

המרפאה לטיפול בשיתוק מוחין וספסטיות בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים

בית חולים "דנה –דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

אכילה האכלה ומי שביניהם

הסדנה תתמקד באבחון טיפול ומעקב אחרי ילדים עם הפרעות אכילה בגיל הצעיר, ומיועדת לכל 

המתעניין בתחום. בסדנה האינטראקטיבית נדון על מקרים ע"י תיאורי מקרה מייצגים עם סרטי וידיאו, 

יחד עם המלצות להתערבות במסגרות השונות – קהילה, בית ומסגרת חינוכית.

שימו לב - סדנה זו ארוכה מהרגיל ואורכה כ-3 שעות!

מנחה:

יוליאנה אשל - מרפאה בעיסוק, מומחית להפרעות אכילה ובליעה אצל ילדים   

ומנהלת שירותי ריפוי בעיסוק במרכז שניידר לרפואת ילדים

      

פתרונות חדשים וכלים מעשיים בהושבה ויציבה (Positioning) בילדים עם ליקויים יציבתיים

 Ottobock מרפאה בעיסוק מחברת ,Anke Bohm סדנה מקצועית ומעשית, שתועבר על ידי

בגרמניה, בעלת ידע רב וניסיון בהתאמת אביזרים ופתרונות ייחודיים לילדים. הסדנה תועבר בשיתוף 

עם חברת כמיטק.

הסדנה תכלול:

הרצאה בנושא:

•  סקירת ליקויים יציבתיים שכיחים בילדים עם לקויות שונות והשפעתם על תפקוד

•  הצגת פתרונות שונים להושבה ויציבה בסביבות השונות בבית ומחוצה לו

חלק מעשי:

•  הדגמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  התנסות מעשית בהתאמת מערכות הושבה ואביזרי ייצוב שונים

•  פתירת בעיות- התנסות והתאמה לפי הצגת מקרים

Leckey -ו Ottobock הסדנה תערך בחסות חברות *

מנחות:

  Medical Engineer ,OT ,מרפאה בעיסוק - Anke Bohm 

ערבה רון באום Msc PT - תחום שיקום ילדים, כמיטק

איך לשווק את הקליניקה באמצעות תוכן נכון

בסדנה נקבל ונתרגל את הכלים והכללים של כתיבת תוכן לשיווק בעידן הדיגיטלי

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:  

•  מדוע הפכו מטפלים ובעלי עסקים לאנשי תקשורת

 (Content marketing) מהם הכלים והכללים של שיווק נכון בתוכן  •

•  איך להימנע מ- 10 טעויות הכתיבה האופייניות במיוחד למומחים בתחומם

•  אלף-בית בכתיבה שיווקית

•  איך לבנות מאמר מקצועי, שימתג אתכם כמומחים וימשוך אליכם לקוחות.

ההרצאה תועבר בליווי מצגת, ותכלול דוגמאות מהשטח. הנוכחים יוזמנו להתנסות בכתיבה שיווקית 

ובתרגול טכניקות של שיווק בתוכן הלכה למעשה.

מנחה:

עידית נעמן - המרכז לתוכן שיווקי

כמה, למה, היכן ובעיקר כיצד? - כל מה שההורים רוצים לדעת ולא מעיזים לשאול

עבור הורים לילדים עם הפרעות התפתחות שונות, מידע הוא צורך בסיסי ויחד עם הכוונה וייעוץ 

מאפשר מיצוי זכויות, לבחור באופן מושכל בין חלופות ולהגיע לשירותים המתאימים אשר באמצעותם 

ניתן להפחית את קשיי המצב עמו הם מתמודדים. הסדנה מיועדת לכל המעוניין לדעת מהו המידע 

הרלוונטי וכיצד להדריך משפחות כדי שיהיו מסוגלות לפעול למען ילדיהן.

הסדנה אינטראקטיבית תציג מידע, עקרונות התערבות, וכלים לתקשורת מועילה עם הורים. היא 

תלווה בסיפורים מהחיים, קטעי ספרים ודוגמאות מהמשתתפים.

מנחה: 

מאיה גולדמן, M.S.W - פסיכותרפיסטית, מייסדת ארגון "קשר",

מדריכת עוס"ים ב"קרן אור", "עלי שיח" ו"בית נועם"

 

החשיבה הקלינית מאחורי תוכניות לשימור מנחים ועידוד תנועה בילדים 

GMFCS 4 ו-5

הסדנה תכלול: 

• הצגת הערכות יכולת ותפקוד המותאמות לאוכלוסיית הילדים המורכבים 

• הצגת גישה טיפולית רחבה ליישום במסגרות החינוכיות ובבית, לשמירת מנחים      

ועידוד אקטיביות ותפקוד 

• השפעת אקטיביות ותנועה על התפתחות תפיסה וקוגניציה

• יוצג שימוש בציוד מגוון לשמירה על מנחים ועידוד תנועה על ידי תיאורי מקרה 

מנחות:

אפרת שנהוד OT,MSc - מומחית התאמות הושבה וניידות, רכזת תחום הושבה במוסדות קרן אור 

ומגן הלב ובמרכז  "פתרונות מנחים"  

נאוה גלקופ PT,MSc - רכזת מקצועות הבריאות, הידרותרפיה וספורט, 

מרכז קרן אור, ירושלים, מרכז "פתרונות מנחים"

סדנת מיומנויות חברתיות

עם השנים עלתה תחושה, כי קושי חברתי מעצים מאד קשיים התפתחותיים, מקשה על הסתגלות 

תקינה למסגרות של החינוך הרגיל ומטריד מאד הן את הצוות החינוכי והן את ההורים. 

סדנה זו תציג עבודה קבוצתית סביב קשיים בתחום החברתי, הנלווים לקשיים התפתחותיים בילדים 

המטופלים במכונים להתפתחות הילד.

במסגרת הסדנה נמחיש את ייחודו ותרומתו של טיפול קבוצתי למיומנויות חברתיות.

בחלק הראשון תהיה התנסות חוויתית ובחלק השני נציג את הכלים בהם אנו משתמשים במהלך 

הטיפול הקבוצתי.

מנחות:

יהודית דרורי - מנהלת ריפוי בעיסוק של מחוז דן-פ"ת בשירותי בריאות כללית

טלי הירשטיין - אחראית עו"סיות במרפאת בלומנטל, שירותי בריאות כללית

המכון להתפתחות הילד, מחוז דן- פתח תקווה, שירותי בריאות כללית

 DSM5 על סוגיות אבחון וטיפול בלקויות על הרצף האוטיסטי בעידן ה

הסדנה תתמקד בסוגיות הקשורות למעבר מ DSM-IV ל DSM5 כבסיס לאבחון ולטיפול בילדים על 

הרצף האוטיסטי. שינויים בהגדרת האוכלוסיה, גישות מגוונות לטיפול ותפקידי הצוות הרב מקצועי. 

הסדנה תלווה במקרים קליניים מעניינים לדוגמא ובסיס לדיון. 

מנחה: 

פרופ' אסתר דרומי - פרופ' מן המניין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. 

 אקורד- תקשורת, שפה ודיבור.

 DCD, טיקים, תנועות סטריאוטיפיות ומה שביניהם - 

כיצד נראות הפרעות תנועה התפתחותיות?

הרצאה מלווה בסרטי ווידאו המדגימים הפרעות תנועה התפתחותיות שונות – טיקים, תנועות 

סטריאוטיפיות, דיסטוניה, כוריאה, אטקסיה וכן תופעות שפירות של גיל הילדות. בדיון אינטראקטיבי 

נשוחח על דרכים לזהות תנועות וכיצד להבדיל ביניהן. נדון על משמעות הפרעות התנועה השונות 

בילדים עם הפרעות התפתחות שונות ובילדים המתפתחים באופן תקין.

מנחה:

ד"ר מיכאל רוטשטיין - מנהל המרפאה להפרעות תנועה בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים והמכון 

להתפתחות הילד, בית חולים "דנה-דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

בברכה

חברי הוועדה המארגנת,

 

ד"ר מיכאל רוטשטיין יו“ר הכנס   

ד"ר אילת הלוי

ד"ר חנוך קסוטו

גב' נאוה גלקופ

ד"ר מיטשל שערץ, יו"ר העמותה


