
הישראליתהעמותה
ושיקומוהילדלהתפתחות



 ?אנחנומי

על ידי ראשי מכונים להתפתחות הילד  1991בנוסדהעמותה ללא מטרות רווח ש❖

מכל קשת המקצועות בתחום התפתחות הילד   , מכל הארץחברים600❖

,בהתנדבותנעשיתהעמותהועדפעילות❖

:תפקידים❖

נוירולוג התפתחותי  –קאסוטוחנוךר"ד-גיזברפיזיותרפיסטית  , פגלקונאוה-ר"יו: החתימהמורשי

איתמר רואי          -ד "עועדי קריגל     -( משרהחצי)ארגוניתרכזתלהבענת-מזכירה: תפקידים נוספים

שטיינברג  & משרד רואה חשבון שפירא –ביקורתוועדת /חשבוןואהרשרי פלדמן -גרפיקאית 

לאפשרות של גיוס תרומות לפרויקטים ספציפיים  46לטופס לאחרונה הגשנו בקשה ❖



מטרות העמותה ופעילותה 

לפעול לקידומם ולרווחתם של אנשי המקצוע בתחום התפתחות הילד מבחינת ידע ואתיקה מקצועית. 1

מקצועיים בארץ ובעולם-לקדם את המחקר תוך עידוד שיתופי פעולה רב. 2

להוות גוף מוביל ומשפיע  בתחום התפתחות הילד תוך מעורבות חקיקתית וקישור בין ארגונים שונים   . 3

העוסקים בנושא...

להוות גוף ידע מקצועי להורים בתחום התפתחות הילד. 4

.וימי עיון שמתקיימות במהלך השנהחברמדמיממומנותהעמותה 

הכנס רק מכסה עצמו ללא מטרת רווח –שנתידוכנסהעמותהמקיימתהיווסדהמאז

.  



רונותחהאבשנתייםבנוסף לכנס עשינומה

חדשיםאפיקיםוסלילתשותפויותצירתי,וקרנותממשלתייםמשרדים,ארגונים, עמותותםענפגשנו●

:מרכזייםתחומיםבשניהתמקדנו●

המטפליםביןוהשיחהמקצועיהידעקידום. 1

להוריםומעשירלוונטימידעוארגון. 2

משתתפיםמאותעםומסובסדמוזלבתשלום, בפריפריהכוללהארץברחביסדנאותכעשרקיימנו●

ולצוותלהוריםמקצועייםסרטיםהפקנו●

הוריםכנסיזמנו●



העמותהאתרשדרוגפרויקט

להוריםמידעארגון●

can childכגון מוביליםמאתריםתרגום●

לשפה העברית והערבית  תרגום●

"מחוברים"סרטוני-להוריםהדרכהסרטוני●

אזור סגור לאנשי טיפול  ●

מערכי התערבות לגיל הרך מטרות ותכנים●

מהמטפליםישירות-" יהוויקיפדיאטר"●

מימון  

גולדברגורוניוינסגלסשמואל–לאומיביטוח

וקרןהלאומיהביטוחמקרנותכוללתקצוב

פילנטרופית

ח"ש500,000-כ כ"סה



...הבאותשנתייםמעט מהתוכניות ל

בצפוןבוטוקססדנת❑

בצפוןחושיויסותסדנת ❑

אכילהקורס❑

םפגיהתפתחותסדנת ❑

הצעירבגילהתפתחותסדנת ❑

בהתפתחותאדומיםדגלים❑

אוטיזםלמצבמוקדםאיתור❑

.....ועוד

אכוונהעבודהודלעל מאכוונהמכוןשלסדנא❑

"בשורהמתן"גמישוגילינירצילי-2019מאי ❑

ראיהלקויותוו CVIעיוןיום❑

❑Infant motor profile – IMP– 2019דצמבר



!תודות לשותפים בסדנאות

,פרזינגרנעמיר"ד,ענבידנהר"ד,ןקופרמעדי, אקרמןרלישי, פזיבןר"ד

,  ןהירשטייטלי, דרורייהודית,סלעסו, בורשטייןגולדקלה,רייךענת

ד״ר רון למדן  



!!!!עבודהשלשעותי-פ-ל-אשמאחורילאנשיםתודות

פסקיןיפה,טינקחברת★

חסויות★

להורים "מחוברים"כנסצוות★

הכנסשלמדעיתועדה★ נוירולוגית ,גביסלידיהר"ד

הכנסר"יו ,התפתחותית

אוןלבשמעונה , 

בעיסוקמרפאה
שמעיהיעל , 

דיאטנית

לויבנטיונית , 

אחות

נירצילי , 

פסיכולוגית
”ד יוקלאריאלהר , 

תקשורתקלינאית
”ד קאסוטוחנוךר , 

התפתחותינוירולוג
”ד סטולראוריתר , 

התפתחותיתנוירולוגית

גמישגילי , 

סוציאליתעובדת

דסברגשטרסרסיגל , 

תקשורתקלינאית



 !האחרונותבשנתייםהתרומהעלהעמותהלועדתודות

בורשטייןגולדקלה

בעיסוקמרפאה

פזיבןהילהר”ד

התפתחותיתנוירולוגית
,גמישגלי

סוציאליתעובדת
 ,הלויאיילתר”ד

נוירולוגית

התפתחותית

,ר חגית פרידמן"ד

חוקרת ,ר מיכאל רוטשטיין"ד

התפתחותינוירולוג

,סלעוס

בעיסוקמרפאה , שטרסרדסברגסיגל

תקשורתקלינאית

,ר דורית שמואלי"ד

נוירולוגית התפתחותית
,מאיה גולדמן

עובדת סוציאלית
קאסוטוחנוךר”ד

התפתחותינוירולוג

העמותהגיזבר

,להבענת

פיזיותרפיסטית

העמותהמזכירת

דיקשטייןאסתי , 

פרינגרנעמיר”דפיזיותרפיסטית

בעיסוקמרפאה

,קריגלעדי

בעמותהארגוניתרכזת

 ,בורנשטייןר”ד

ליישובמומחה

בחינוךסכסוכים

,נירצילי

התפתחותיתפסיכולוגית



!!!!להצביענא        2019-2020ועדבחירות

גיזבר-קאסוטוחנוךר"ד

תקשורתקלינאית-שטרסרסיגל

אחות-ליבנטיונית

פיזיותרפיסטית-פישמןדאובגליה

פיזיותרפיסטית-דיקשטייןאסתי

ס"עו-גולדמןמאיה

ס"עו-גמישגילי

פסיכולוגית-נירצילי

בחינוךסיכסוכיםמיישב-בורשטייןבועזר"ד

-דיאטנית

ר"יו-פיזיותרפיסטית-גלקופנאוה

מזכירה-פיזיותרפיסטית-להבענת

התפתחותיתנוירולוגית-גביסלידיהר"ד

התפתחותיתנוירולוגית-הלויאיילתר"ד

התפתחותינוירולוג-שערץמיטשר"ד

התפתחותיתנוירולוגית-שמואלידוריתר"ד

ע"רב-גולדיקלה

ע"רב-סלעסו



באנגליתלעמותהשםהוספת

The Israeli association for child development & 
rehabilitation 



!הישארו בקשר... יםשותפלהיותיכוליםאתם

לסדנאותהצעותושלוחליזום

בסדנאותלהשתתף

לפרסוםחומריםלשלוח

מקומיותביוזמותלשתף

בפייסבוקלהתעדכן

בעמותהלחברותקולגותלעודד



EACD–European Academy Of Child Disabilityנציג העמותה לכנס ה 

ל ומשפחתה"מלגה על שם שושי עטר ז



כנס העמותה הבא 
SAVE THE DATE

2020נובמבר 

?אילת? ירושלים

...נודיע בקרוב–הכנסר"יו


