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אנו שמחים להזמינכם לכנס ה-20 של העמותה  הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, "תחת קורת גג אחת".

הכנס שלנו, כשמו כן הוא, משמש כמפגש רב-מקצועי וחברתי ומקיים מסורת של לימוד אקדמי, מתן כלים 

מעשיים וגיבוש הצוותים של כל תחומי התפתחות הילד בישראל תחת קורת גג אחת. 

כמו בשנים עברו, גם השנה יהיו בשני ימי הכנס פאנלים בהנחיית אנשי מדיה מנוסים ובהשתתפות בכירי 

התפתחות הילד ואישי ציבור משפיעים ממשרדי הממשלה השונים, מתוך חזון להשפיע על השיח הציבורי 

בתחום התפתחות הילד. 

מרצים בעלי שם עולמי יבואו לכנס כדי לחלוק עמנו את ניסיונם ולהעשיר אותנו בקדמת הידע. 

מחקרים "כחול-לבן" מקרב אנשי מקצועות התפתחות הילד נבחרו בקפידה ויוצגו במהלך שני ימי הכנס 

במסגרת המושבים של התוכנית המדעית. 

השנה הוספנו לכנס נדבך מרענן וחדשני: יום לפני הכנס pre-conference של סדנאות מרתקות ומגוונות, 

שאנו בטוחים שיעוררו עניין רב בכולנו – כל סדנה קשורה למכלול המקצועות במכונים. 

וכמובן, הערב החברתי והמרענן, שייתן הפוגה ירושלמית מהאקדמיה, ויחזק את החיבור האנושי שלנו, 

העוסקים יומיום בטיפול בילדים ובמשפחותיהם. 

אנו קוראים לכל ציבור העוסקים בטיפול בילדים - רופאים, מטפלים ממקצועות הבריאות השונים, אנשי 

חינוך, אקדמיה וממשל - להצטרף לכנס, להיחשף לידע חדשני רב תחומי ולבנות שיתופי פעולה פוריים.

כדי להקל הן על ההגעה והן על הכיס, אורגנו תשלומים וסידורי הסעה ולינה במחירים סבירים ויש מספר 

אפשרויות שונות להשתתפות בימי הכנס ו/או בסדנאות. 

בואו בהמוניכם ליהנות, להתעצם ולהשפיע על התפתחות ילדינו במדינת ישראל.

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

תכנית מדעית לימי הכנס
 Pre-conference - 14:30-19:00 16.9.14  יום שלישי

• הפסקת קפה בשעה 17:30

יום רביעי 17.9.14
קבלת פנים  08:00-09:00

פתיחת הכנס   09:00-09:15
Prof. William B. Dobyns  09:15-10:00 
 Professor of Pediatrics and Neurology, University of Washington, and
 Principal Investigator, Center for Integrative Brain Research, Washington, USA
The Developmental Circle: how autism, developmental epilepsies, 
severe developmental encephalopathies and brain malformations are 
interconnected
Prof. Iona Novak PhD  10:00-10:45
Head of Research - Cerebral Palsy Alliance Institute

 School of Medicine, University of Notre Dame, Australia
Cerebral Palsy Interventions: What is the best evidence?

סיור מודרך במרכז תמיכה וטיפול ”שלוה“ בחסות  10:30-13:00
 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:45-11:15
Guided poster tour 1 – סיור פוסטרים מודרך 1    

• מיכל קשי, שרה רוזנבלום - ביסוס מהימנות ותוקף לשאלון    

Executive Functions and Occupational Routines Scale (EFORTS)     

      בקרב ילדים חרדים וחילונים

• מיטל יופה, נועה ויניק - הצגת פרויקט אחאים במרכז "שטיין" למשפחה    

• שירה גולן - קבוצת תפקודי יום-יום במעון היום השיקומי "בית שטיין"-שימוש באפליקציה      

      בטאבלט לקידום השתתפות בפעולת שטיפת ידיים

• נירית ליפשיץ, גילה טובול - שאלון לבדיקת כישורי התארגנות של ילדי גן (השי"ג)        

      בסביבה הטבעית: פתוח וביסוס מהימנות ותוקף
ד"ר אורן שריקי, PhD , המחלקה למדעי הקוגניציה והמוח, אוניברסיטת בן גוריון       11:15-11:45

מדדים מבוססי הדמיה מוחית לניטור טיפולים התנהגותיים ונוירולוגיים          
דיון רב משתתפים: עודף אבחון אוטיזם בישראל: האם קיים מענה רב מערכתי?  11:45-12:45

מנחה: יעל דן    
מנהלת המרכז לאוטיזם, מרכז רפואי אסף הרופא ד"ר דיצה צחור      

ראש המערך להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות  ד"ר מיקי דוידוביץ      
לשעבר מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים מר מנחם וגשל      

לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו      
ארוחת צהרים  12:45-13:45

גב' ידידה לוין-שטרנברג, קלינאית תקשורת, מרכז אומר לתת"ח, אוניברסיטת אריאל, גן משי  13:45–14:15
קודם כל תקשורת – תפיסות וסדרי עדיפויות בטיפול בילדים עם אפרקסיה אוראלית    

מושבים מקבילים   14:15-15:30
הפסקת קפה וביקור בתערוכה  15:30-16:00

Guided poster tour 2 – סיור פוסטרים מודרך      
• אורנה זוהר, אילתה יהודית - קורס לפיזיותרפיסטים התפתחותיים - מה עליי "להחזיק"       

      בראש בזמן טיפול בילד?
• מונה יוליוס, אסתר עדי יפה     

   Consolidation time-point in a grapho-motor skill learning  task is a predictor 
  of academic achievements in kindergarten and grade two children in 
  concurrent and consecutive years 
•  סיגל פורטנוי , איילת הירש, טל סופר, שרית טרסר - השפעת משחק זוגי ושימוש ביד       

      דומיננטית על תנועתיות מרכז הלחץ בזמן משחק בטימוקו
•  חגית פרידמן, ש. ברק, ש.אופיֿר, א.קושניר    

      השפעה של ליצנות רפואית על התפתחות פגים
מושבים מקבילים   16:00-17:30

ארוחת ערב   18:00-19:00
פעילות חברתית    19:30-23:00

יום חמישי 18.9.14
ארוחת בוקר וביקור בתערוכה  08:00-09:00

Prof. Robert J. Palisano, PT, ScD, FAPTA  09:00-09:45 
 Physical Therapy and Rehabilitation Sciences department, Drexel University
Philadelphia, USA
Pediatric rehabilitation services: new horizons 

 Prof. William B. Dobyns, USA  09:45-10:15 
Size matters: the genetic basis of human megalencephaly 

ד"ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון, מרכז רפואי הדסה, ירושלים  10:15-10:45
קורת גג אחת – המרכז לתסמונת דאון כמודל    

סיור מודרך בגן חושים ”אלווין“ בחסות  10:30-13:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:45-11:15
Guided poster tour 3 - סיור פוסטרים מודרך 3     
•  ג'פרי לוונגרוב, סמדר גרטנר, עידית פארן       

            ADOS2: האם מאפיין ומבדיל בין ילדים המצויים על ספקטרום רצף האוטיזם לבין 
      ילדים לקויי שפה?      

            Lidia Gabis, Oded Hochberg, Aya Shilton-Hadass, Dana Mula,                       •     
Netta Misgav Tzuberi, Yonit Banet-Levi, Shahar Shefe
 Consequences of delayed diagnosis of fragile X syndrome
• יאסמין ח''טיב, יאיר זיו, רותי טרקל דאבר - עיבוד מידע חברתי אצל ילדים         

          בגיל קדם בית הספר המאובחנים בקשת האוטסיטית  
• מירה גינזברג                    

 A novel mutation in SCN4A gene in a patient with an unusual clinical
 presentation of Myotonia permanents – expanding the clinical and molecular
spectrum of SCN4A mutations

 Prof. Robert J. Palisano, USA, Prof. Iona Novak, Australia      11:15-11:45
 Participation-Based Physical and Occupational Therapy for Children with
 Physical Disabilities

11:45-12:45  דיון רב משתתפים: מי אחראי על הטיפול בילד? ADHD כמודל לממשק בין מערכות    
החינוך והבריאות בהפרעות התפתחותיות    

מנחה: יעל דן    
ד"ר יעל לייטנר מנהלת היחידה להתפתחות הילד, בית החולים "דנה-דואק" לילדים, המרכז       

       הרפואי תל אביב
ד"ר איתי ברגר  מנהל המרכז הנוירוקוגניטיבי בבתי חולים הדסה, ירושלים    

ד"ר הדר ירדני  מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות    
דני ז'ורנו   סגנית מנהלת אגף פסיכולוגיה, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך    

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה  12:45-13:45
ד"ר ליאנה בני-עדני מומחית לנוירוכירורגיה, רופאה בכירה במחלקה לנוירוכירורגית ילדים,     13:45-14:15

ביה"ח "דנה-דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב    
הטיפול הנוירוכירורגי בילדים עם ספסטיות    

על ”כנפיים של קרמבו“  14:15-14:30
מושבים מקבילים   14:30-16:15

• פירוט המושבים המקבילים, כולל סדר ההרצאות ושמות המרצים יפורסמו בהמשך
• שמות מנחי הפאנלים, יושבי ראש המליאה והמושבים ומדריכי סיורי הפוסטרים המודרכים יפורסמו בהמשך

• התוכנית נתונה לשינויים

העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
 Israeli Society for Child Development & Rehabilitation 

לאתר הרישום של הכנס
www.reg.co.il/childdev2014

לאתר העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
www.child-development.org.il
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