
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

סדנת בוקר: 75 ₪ עלות סדנאות:
סדנת צהרים: 75 ₪

יום מלא )2 סדנאות + ארוחת צהרים קלה(: 150 ₪
עלות ארוחת צהרים קלה למשתתפים בסדנא אחת: 15 ₪

ניתן לחנות בתוך שטח בית החולים, בחניונים הסמוכים, 
וברחובות הנמצאים בקרבת בית החולים. 
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סדנאות בוקר: 09:00-12:00

סדנאות מקצועיות

יום שלישי, 11 בספטמבר 2012

בית חולים אלי"ן, שמריהו לוין 84, ירושלים
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ניידות ממונעת מינקות – כלי לקידום 1
ההשתתפות וההתפתחות 

הסדנא תתן למשתתפים ידע לגבי 
האמצעים הקיימים וכלים להתאמת 

האמצעי הנכון לילד

נעמי גפן, מרפאה בעיסוק, סמנכ"ל 
מקצועות הבריאות באלי"ן וורדית 

•••קינדלר, מרפאה בעיסוק מהגן השיקומי
סדנת הכשרה בשימוש בהערכת 2

WOTA – לטיפול שיקומי במים
המשתתפים בסדנא ילמדו להשתמש 

בכלי החדשני המתוקף והמשמש ככלי 
הנבחר במוסדות שיקומיים בעולם

רותי תירוש, רכזת הידרותרפיה, בית 
•חולים אלי"ן

יחסי הגומלין בין האורתופד 3
לפיזיותרפיסט – מודל לשיתוף פעולה 

בקבלת החלטות – כולל הצגות מקרים.

כיצד צריך האורתופד לפעול כדי להבטיח 
שהמטופל שלו יקבל את השיקום הנכון 

 בקהילה אחרי ההתערבות? 
מה מקום הפיזיותרפיסט בקבלת 

החלטות על התערבויות ניתוחיות ובניהול 
השיקום שלאחר הניתוח? 

 דר' שירלי מאיר, אורטופדית בכירה, 
דר' שרון אילון, אורטופדית, מנהלת 
רפואית שח"ר, אורית ברטוב, רע"ן 

פיזיותרפיה, אלי"ן, דר' רון למדן, מנהל 
המרכז לארטופדיה ילדים הסתדרות 

מדיצינית הדסה

••

••••••צוות העמותהסדנא של עמותת "אל הלב" הגנה עצמית לבעלי צרכים מיוחדים4
מהצינור לכפית, גמילה מהזנה חלופית 5

כתהליך שיקומי
הסדנה תתמקד בהצגה של עבודת 

צוות מקצועי בתהליך הגמילה, לבטים 
והתמודדויות

דר' דינה צימרמן - מנהלת מרפאת 
אכילה באלי"ן, ג'ודי בלינדר, קלינאית 

תקשורת, מנהלת המרכז לשיקום אכילה 
באלי"ן, תמר יובל, תזונאית, גב' אסתי 

שפסר, פסיכולוגית התפתחותית

•••••
6Adults with childhood onset disabilities: 

the new frontier 
פר' לורנס ווגל, בית חולים שריינר שיקגו, דיון רב צוותי בשפה האנגלית

דר' מורית בארי, מנכ"ל בית חולים אלי"ן, 
דר' איזבלה שוורץ, מנהלת מח' שיקום 

הדסה ה"צ, דר' אסתר-לי מרכוס, מנהלת 
יחידת המונשמים בביה"ח "הרצוג"

••••••
ממשחקי מתג ועד למערכות מציאות 7

מדומה - המחשב ככלי טיפולי בשיקום 
ילדים 

הסדנא תתן למשתתפים ידע לגבי 
האמצעים הקיימים וכלים להתאמת 

האמצעי הדיגיטלי הנכון לילד

אסנת ארבל, רע"ן ריפוי בעיסוק אלי"ן, 
נעמי גילמור, מרפאה בעיסוק, בית ספר 

••••אופקים, חיפה
הטיפול בהפרעות שווי משקל בילדים – 8

מתאוריה למעשה - חלק א'
סדנא עיונית ומעשית אשר תעסוק 

בפתולוגיה העיקרית בסוגי פגיעה שונים. 
הסדנא תספק דרכי טיפול באמצעות 
טכנולוגיות מתקדמות ועזרים פשוטים

צוות מחלקת פיזיותרפיה בית חולים 
••אלי"ן

כלים להתמודדות עם מצבים מורכבים מול "חיים בסרט" 9
הורים בתוך הטיפול השיקומי - דרך ניתוח 

סיטואציות תוך שימוש בקטעי קולנוע

רותי פלמור, רע"ן פסיכולוגיה באלי"ן, 
••••••••נועה אצילי, עובדת סוציאלית באלי"ן

10 09:00-10:30
סיעוד שיקומי: שליטה בסוגרים 

בפרפלגים צעירים ככלי המאפשר 
עצמאות ושליטה חברתית

הסדנה תכלול רקע תאורטי מפורט, 
הדרכה "יבשה" של שימוש בציוד, מתן 

ערכה של מוצרים שיודגמו וחוברת 
הדרכה של חברת קולופלסט

לבנה אבישג שושן ואנה קולינסקי - צוות 
••••מרפאת סוגרים, בית חולים אלי"ן

1110:30-12:00
כיצד ניתן טיפול רגשי  לילד שאינו מדבר? 

טיפול בילדים לא מילוליים באמצעות 
גישה נרטיבית

••••דר' שפרה וולנגרטר - פסיכולוגית

ת
זי
ח

ארוחת צהרים )למעוניינים( תתקיים בין השעות 12:00-13:00
סיורים בבית החולים אלי"ן יתקיימו בשעות: 08:30, 12:30, 16:00 – יש להירשם מראש
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"לא רוצה": התמודדות עם אתגרים 12
בשתוף הפעולה של ילדים בטיפול 

השיקומי בעזרת ליצנות רפואית

סדנא להקניית כלים לשילוב בין טיפול 
רגשי לשיקומי

רותי פלמור, רע"ן פסיכולוגיה באלי"ן, 
צוותי מקצועות הבריאות והליצנית 

•••••••הרפואית סיגלית עופר
כיצד ניתן להעריך, למדוד ולקדם את 13

השתתפות הילדים עם צרכים מיוחדים 
בחוויות חברתיות, חינוכיות ומשפחתיות

פרופ' גארי באדל - אוניברסיטת TUFTS דיון משותף בשפה האנגלית 
•••••בוסטון ומומחים מישראל

זזים עם הזמן: קבוצות של ספורט 14
טיפולי במסגרות חינוך מיוחד: במקום 

"ריתמיקה"

סדנא לאנשי הגיל הרך ומורי החטיבה 
הצעירה: מושגי יסוד בתחום התנועה 

והספורט הטיפולי

יהודית רבינוביץ', מדריכת ספורט טיפולי, 
• מסלול - מרכז ספורט טיפולי באלי"ן

"גם אני רוצה לענות": כיצד מאפשרים 15
השתתפות פעילה בכיתה השיקומית 
באמצעי תת"ח מגוונים. מהתכנון ועד 

ליישום

עבודה משותפת של צוות קלינאיות 
התקשורת והצוות החינוכי. כיצד לשלב 

את השימוש באמצעי התקשורת 
החלופית בשיעורים ובשגרת היום 

בכיתה. כולל תצפיות וניתוח מקרים 
מכיתת תת"ח ממוחשבת והתנסות 

בשימוש והתאמת אמצעי תת"ח

מלי קצב הנדלמן ורוני אילתי - קלינאיות 
תקשורת יהודית הכהן וכרמית צחור - 

••••צוות חינוכי

נסיעה בטוחה במסגרות לילדים עם 16
צרכים מיוחדים

סדנא מעשית לעגינה נכונה וכללי נסיעה 
בטוחה לילדים עם צרכים מיוחדים 

במסגרות חינוך

זהר פילבר, מרפאה בעיסוק, מנהלת 
המרכז לנסיעה בטוחה לילדים עם 

צרכים מיוחדים, אסנת יניב, אחראית 
נסיעה בטוחה במחלקת שח"ר, אלי"ן

••
עקרונות הנשמה הלא חודרנית ופינוי איך למנוע טרכאוסטומיה17

הפרשות: העקרונות, בחירת החולים 
המתאימים, המעקב אחריהם והתוצאות 

לטווח ארוך

דר' אליעזר בארי, סמנכ"ל בית חולים 
אלי"ן ומנהל מחלקת שיקום נשימתי, 

•••וצוות פיזיותרפיה מאלי"ן
הטיפול בהפרעות שווי משקל בילדים – 18

מתאוריה למעשה - חלק ב'
סדנא עיונית ומעשית אשר תעסוק 

בפתולוגיה העיקרית בסוגי פגיעה שונים. 
הסדנא תספק דרכי טיפול באמצעות 
טכנולוגיות מתקדמות ועזרים פשוטים

צוות מחלקת פיזיותרפיה בית חולים 
••אלי"ן

1913:00-14:30
חשים ורואים את הקולות – קבוצת היגוי 

כגישה טיפולית לילדים עם חולשה וקשיי 
תכנון 

הסדנא תעניק רקע תיאורטי והדגמה 
מעשית של יישום העקרונות בטיפול 

הפרטני והקבוצתי

ויקי פטרוב, רע"ן הפרעות בתקשורת 
•אלי"ן 

2013:00-14:30
הוראה באוריינטציה נוירופסיכולוגית

כלים שימושיים לצוותים חינוכיים 
להוראת ילדים נפגעי מח

יוני שמעוני, נוירופסיכולוג, אירנה מנליס, 
רע"ן חינוך ומנהלת בית הספר, כרמית 

צחור וסולינא אבו-עטא - מורות בכיתת 
שיקום

•••
21 14:30-16:00

מוסיקה ואומנות בשירות השיקום
סדנא לליבון תפקיד המורה המקצועי 

בתהליך השיקומי 
 רות פלמור, רע"ן פסיכולוגיה, אלי"ן. 

 יעל קלפוס, מורה לאומנות, 
•••טל מן - מורה למוסיקה

סדנאות צהריים: 13:00-16:00

לפרטים והרשמה: 
אופקים תיירות וכנסים בע“מ

טל‘: 03-7610802/5, פקס': 03-7610799
www.ofakim-knasim.com :אתר ,anatg@ofakim.co.il :דוא“ל

למידע מקצועי: 
בית חולים אלי"ן

רח' שמריהו לוין 84, ירושלים
טל': 02-6494222, פקס': 026494305

www.alyn.org.il :אתר ,ask@alyn.org :דוא"ל

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


