
8-10 בנובמבר, 2016 || ז‘-ט‘ בחשוון תשע"ז || מלון קראון פלאזה ובנייני האומה ירושלים

הכנס ה-21 של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו
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דברי פתיחה

הישראלית  העמותה  של  במספר  ואחת  העשרים  בכנס  השתתפותכם  על  אתכם  מברכים  אנו 
להתפתחות הילד ושיקומו.

השנה, שם הכנס דגש על חקר התפתחות המוח כבסיס להבנת התפתחות הילד. נושא התפתחות 
המוח ותפקודו בילד המתפתח הוא נושא הנחקר רבות בארץ ובעולם, ומהווה אבן שואבת למיטב 
החוקרים בישראל ובעולם. אנו מקווים שהכנס ייתן תמונה מרתקת של הנושא המעניין ביותר ברפואה 

– התפתחות המוח. 

התכנית המדעית השנה היא פרי עבודה מתמשך ומלאה וגדושה מהרגיל. אנו שמחים על היענות 
המעניינים  נושאים  מגוון  על  ולהרצות  לישראל  להגיע  שהסכימו  העולם,  ומרחבי  מישראל  מרצים 

אותנו, העוסקים בתחום. 

המפורסמות,   TED הרצאות  בסגנון  כלליים  העשרה  בנושאי  הרצאות  לראשונה  הוספנו  השנה 
בתחומים הנוגעים לתחום התפתחות הילד.  אנו מקווים, שהרצאות אלו יוסיפו רבות לחוויית הכנס.  

רבי משתתפים.  דיונים  במסגרת  לדיון  עולים  ציבורי  עניין  בעלי  נושאים  בה  במסורת  ממשיכים  אנו 
השנה, לאור התפתחויות בתחום קיום מכונים להתפתחות הילד במסגרת בתי החולים הממשלתיים, 
נתקוף נושא בוער זה בהשתתפות בכירי העוסקים במלאכה במכונים, בתי החולים ומשרד הבריאות, 

וזאת מתוך חזון להשפיע על השיח הציבורי בתחום התפתחות הילד.

כחלק מרצוננו לשפר את איכות הטיפול בתחום התפתחות הילד בישראל, אנו ממשיכים במסורת 
בה התחלנו בכנס הקודם, עם יום טרום הכנס, ה- Pre-Conference, בו מועברות סדנאות מעשיות 

במגוון תחומים.   

אנו מקווים שבאי הכנס ייהנו משלושה ימים של לימוד, מנוחה, ומפגש חברתי מרענן. לשם כך יצרנו 
גם את הערב החברתי, שייתן הפוגה ירושלמית מהאקדמיה, ויחזק את החיבור האנושי שלנו למקום 

בו מתקיים הכנס. 

בברכה,

ד"ר מיכאל רוטשטיין יו"ר הכנס

חברי וועד הכנס:
גב' נאוה גלקופ 
ד"ר אילת הלוי 

פרופ' עדינה מאיר 
ד"ר דורית שמואלי

  
ד"ר מיטשל שערץ יו"ר העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
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עקרונות הטיפול ב - CBT )טיפול קוגניטיבי התנהגותי( בילדים18:00-19:30
ד"ר שרון צימרמן–ברנר - נוירופסיכולוגית ופסיכולוגית שיקומית 

מומחית, מדריכה, מרצה ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי בהרצליה

אולם 
A נשפים

18:00-19:30 – Cortical Visual lmpairment לקות הראיה על רקע קורטיקלי
הערכה ואסטרטגיות טיפול

דליה ילין רכזת תחום ראיה, מרכז קרן אור, ירושלים
נאוה גלקופ מרכזת צוות מקצועות הבריאות, מרכז קרן אור, ירושלים
נעמי אריאל רכזת פרויקט לקידום ילדים עם לקות ראיה ומוגבלויות 
מורכבות מטעם קרן פרנק, אירגון פרקינס בינלאומי, משרד החינוך, 

ומכללת "דוד ילין"

אולם יריחו

מכאן לשם - ביקור מקוון: על רפואה מקוונת )טלמדיסין( בכלל 18:00-19:30
ובנוירולוגית ילדים בפרט

ד"ר הלה בן פזי היחידה לנוירולוגיה של הילד, 
מרכז רפואי "שערי-צדק", ירושלים

אולם ערד

מתלות לאוטונומיה: של מי החופש לבחור?18:00-19:30
מאיה גולדמן פסיכותרפיסטית מנהלת מכון "אכוונה", מייסדת ארגון 

"קשר", מרצה, מנחה ומדריכה בתחום של משפחות לילדים הזקוקים 
למענה מיוחד

אולם עין גדי

הטיפול בספסטיות בילדים עם שיתוק מוחין18:00-19:30
פרופ' אביבה פתאל-ולבסקי מנהלת היחידה לנוירולוגית ילדים 

והמרפאה לשיתוק מוחין בילדים, בית חולים לילדים על שם 
"דנה דואק", מרכז רפואי תל אביב

ד"ר ליאורה שגיא נוירולוגית ילדים ואחראית מרפאת שתוק מוחין בילדים
ד"ר עידו שטראוס נוירוכירורג ילדים, מומחה לנתוחי השתלת 

משאבת בקלופן ונתוחי SDR בילדים
דפנה דומנביץ פיזיותרפיסטית ילדים, מרכזת הטיפול בבוטוקס 

בילדים עם שתוק מוחין
ד"ר שלמה חייק מומחה באורטופדית ילדים בבית חולים "דנה-דואק" 

לילדים, מרכז רפואי תל אביב

אולם מצדה

יום שלישי || 8 בנובמבר 2016 || מלון קראון פלזה ירושלים
אכילה האכלה ומי שביניהם )סדנא כפולה בת 3 שעות(14:30-17:45

יוליאנה אשל מרפאה בעיסוק, מומחית להפרעות אכילה ובליעה אצל 
ילדים ומנהלת שירותי ריפוי בעיסוק במרכז "שניידר" לרפואת ילדים
עדי קופר מומחית תחום התפתחות הילד והפרעות אכילה בילדים

דפנה שריקי מומחית תחום התפתחות הילד והפרעות אכילה בילדים
ראויה צרצור מומחית תחום התפתחות הילד והפרעות אכילה בילדים

אולם 
A נשפים

"נוירופלסטיות ותכ'לס" כיצד מתרגמים את ההתקדמות במחקר 14:30-16:00
במדעי המח לכלים שימושיים בחדר הטיפול

ד"ר מיטשל שערץ מנהל מערך התפתחות הילד ונוירולוגית ילדים, 
מאוחדת צפון

נאוה גלקופ מרכזת צוות מקצועות הבריאות, מרכז קרן אור, ירושלים
ד"ר רינת פניגר מרכז לחקר התפתחות הילד, אוניברסיטת חיפה

אולם יריחו

סדנת מיומנויות חברתיות 14:30-16:00
יהודית דרורי מנהלת ריפוי בעיסוק של מחוז דן-פ"ת, שירותי בריאות כללית
טלי הירשטיין אחראית עו"סיות במרפאת "בלומנטל", שירותי בריאות 
כללית המכון להתפתחות הילד, מחוז דן- פ"ת, שירותי בריאות כללית

אולם ערד

משחק כזכות – הנגשת חווית המשחק בקרב ילדים בעלי עיכוב 14:30-16:00
התפתחותי

ורדית קינדלר מרפאה בעיסוק, מדריכת בובאט בכירה, רכזת תחום ריפוי 
בעיסוק בגן השיקומי "אלווין" בירושלים ויועצת טכנולוגיה מסייעת

אולם עין גדי

סוגיות נפוצות בטיפול בהפרעות קשב וריכוז14:30-16:00
בחסות חברת 

ד"ר מיכאל רוטשטיין מומחה בנוירולוגית ילדים. רופא בכיר, המרפאה 
להפרעות קשב ולמידה, המכון להתפתחות הילד בית חולים "דנה 

דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב

אולם מצדה

מרחיבים את המעגל: שימוש במודל מעגל הביטחון בחדר הטיפולים16:15-17:45
אורנה זוהר פיזיותרפיסטית התפתחותית - מעבירה קורס בהיבטים 

רגשיים בטיפולים פרא רפואיים לילדים

אולם יריחו

יש דברים שרציתי לומר... תקשורת בגיל הצעיר16:15-17:45
סיגל שטרסר קלינאית תקשורת גן מש"י, מדריכה קלינאיות מתי"א 

ירושלים, מרצה במכללת הדסה

אולם עין גדי

שימוש בשיטות ריצוף מתקדמות לאבחון מחלות נוירו התפתחותיות 16:15-17:45
בחסות חברת 

ד"ר שי בן שחר מנהל השירות לגנטיקה בילדים, מרכז רפואי תל אביב

אולם מצדה 

Pre-Conference - סדנאות || יום טרום הכנס
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יום רביעי || 9 בנובמבר 2016 || בנייני האומה
הרשמה, קבלת פנים וביקור בתערוכת מציגים08:00-08:50
דברי פתיחה וברכות08:50-08:55
דברי ברכה: ח"כ מנואל טרכטנברג יו"ר השדולה לגיל הרך בכנסת08:55-09:00
פתיחה - “מקהלת שלווה” בחסות: 09:00-09:15

  09:15-10:00Impairment of Visual Functions in Infants with Brain Damage: 
From Early Detection to Early Intervention
Andrea Guzzetta, MD 

10:00-10:45Brain Structure and Function Connection in Infants and Toddlers at 
Risk for Disabilities: Intervention and Dosing Implications
Thubi H.A. Kolobe, PT, PhD 

הפסקת קפה, כיבוד וביקור בתערוכת מציגים10:45-11:15
סיור בגן חושים אלווין )לנרשמים מראש( בחסות: 10:30-12:30
"תקציבים, תקנים ואקדמיה - התפתחות הילד במסגרת בתי החולים בישראל – לאן?" 11:15-12:00

דיון רב משתתפים בהנחיית יעל דן
משתתפים: 

ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות
ד"ר יעל לייטנר, מנהלת המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי תל אביב

ד"ר דורית שמואלי, מנהלת מערך התפתחות הילד, כללית שירותי בריאות, ירושלים
ד"ר חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון 

"איך התפתחנו – תולדות התפתחות הילד בישראל"   12:00-12:30
ד"ר יהודה סנצקי, רופא בכיר במכון לנוירולוגיה ולהתפתחות הילד, מנהל מרפאת 

מ.ש.ב , מרכז "שניידר" לרפאות ילדים בישראל
אסיפה כללית /בחירות – העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו12:30-12:40
ארוחת צהריים | אולם תצוגות12:40-13:30
"לפתוח את המוח" – הרצאות העשרה בסגנון TED בחסות: 13:30-14:30
13:30-14:00 facilitated( מה אומרת הנשמה"? ילדים אוטיסטים ותקשורת נתמכת"

communication( בחברה החרדית 
 פרופ' )אמריטוס( יורם בילו, חתן פרס ישראל בתחום חקר הסוציולוגיה וחקר 

האנתרופולוגיה 2013, המחלקה לפסיכולוגיה והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
האוניברסיטה העברית

מהיכרות אנקדוטיות לראיות מבוססות - עתיד חקר הקנביס   14:00-14:30
פרופ' דדי מאירי, ראש המעבדה לביולוגיה של הסרטן וחקר קנביס, הפקולטה 

לביולוגיה, הטכניון, חיפה 

מושבים מקבילים14:35-15:50  
• התפתחות המח - ממחקר בסיסי ועד   

   השלכות מעשיות | אורן 3
• איבחון וטיפול – לחשוב מחוץ 

   לקופסא | אורן 1
• שיתוק מוחין | אורן 2 

• הפרעות קשב וריכוז | אורן 4

במקביל למושבים המקבילים | אולם טדי
מושב מיוחד: ניתוח הריזוטומיה – 

Selective Dorsal Rhizotomy )SDR(
- עידכונים ודילמות

ד"ר ליאנה בני-עדני, מרפאת הפרעות 
תנועה, בי"ח "לניאדו" ו"שערי צדק"

ד"ר דפנה גוטמן, מחלקת שיקום ילדים, 
מרכז רפואי "שיבא"

ענת להב, M.Sc. ,PT, בית איזי שפירא
דוראל שפירא, אחראית פיסיותרפיה, 

גני "עזר מציון", בני ברק

הפסקת קפה וביקור בתערוכת מציגים 15:50-16:05  
מושבים מקבילים16:05-17:20

• תחלואה נוירולוגית הגורמת להפרעה
   התפתחותית | אורן 1

• לפני ואחרי הלידה | אורן 2
• אוטיזם והפרעות תקשורת 1 | אורן 3

• מערך התמיכה הקהילתי | אורן 4

במקביל למושבים המקבילים | אולם טדי
מושב מיוחד: בין התפתחות הילד 

לשיקום ילדים: הדומה והשונה
בחסות בית חולים אלי"ן, ירושלים 

ד"ר מורית בארי, מנכ"ל בית חולים אלי"ן 
וצוות בית החולים

ארוחת ערב ללנים במלון ולמזמינים מראש18:00
הסעה ממלון קראון פלזה לפעילות חברתית19:30
פעילות חברתית – ירושלים על במת התיאטרון – קוקטייל והצגה20:00

תוכנית מדעית 
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התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכת מציגים08:00-09:00
ברכות08:50-09:00
09:00-09:45Use of Machine Reinforcement Movement Learning Technology: Can 

we Change Brain? Development and Functional Outcomes in Very 
Young Children
Thubi H.A. Kolobe, PT, PhD

09:45-10:30Neuroplasticity Following Early Brain Damage: Specificities of the 
Young Brain and Implications for Early Intervention 
Andrea Guzzetta, MD

הפסקת קפה, כיבוד וביקור בתערוכת מציגים10:30-11:00
סיור בעמותת עלי"א, סניף ירושלים )לנרשמים מראש(  בחסות: 11:00-12:45
השפעות בריאותיות ופסיכולוגיות של זמן מסך על תינוקות, ילדים ונוער  11:00-11:45

ד"ר גדי ליסק, פסיכו-פיסיולוג יישומי, קופת חולים מאוחדת

שיקום שמיעתי באמצעות שתל שבלול בקרב תינוקות וילדים בחסות: 11:45-12:15 
ד"ר ריקי קפלן נאמן, PhD, קלינאית תקשורת, סגנית מנהלת מכון שמיעה שפה 

ודיבור, המרכז הרפואי "שיב"א", ומרצה בחוג להפרעות תקשורת, הפקולטה לרפואה 
ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

מתפקוד מהמוח לתפקוד הילד – על ניתוחי Deep Brain Stimulation בילדים 12:15-13:00   
פרופ' חגי ברגמן, המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית )פיזיולוגיה( והמחלקה 

לנוירוכירורגיה,  מרכז רפואי "הדסה", ירושלים
פרופ' צבי ישראל, מנהל המרכז לנוירוכירורגיה תפקודית, המחלקה לנוירוכירורגיה, 

מרכז רפואי "הדסה", ירושלים 
ד"ר מיכאל רוטשטיין, המרפאה להפרעות תנועה בילדים, היחידה לנוירולוגית ילדים,  

בית החולים "דנה דואק" לילדים , המרכז הרפואי תל-אביב

ארוחת צהריים | אולם תצוגות13:00-14:00
טכס הענקת אות מפעל חיים14:00-14:15
14:15-15:00Nurture Versus Nature: Biological Causes and Complications of 

Autism and Related Disorders
Mark Mintz, MD 

15:00-16:00:TED לפתוח את המוח" – הרצאות העשרה בסגנון"
״רואים רחוק״ - שירות משמעותי של צעירים על הרצף האוטיסטי בצה״ל15:00-15:30

טל ורדי, מנהל משותף של תוכנית רואים רחוק 
אנשים עם צרכים מיוחדים משנים את עתידם: טכנולוגיה מסייעת במאה ה-21    15:30-16:00

 TOM: Tikkun Olam Makers - מיכל קבצניק, מנהלת פיתוח גלובלי

דברי סיום הכנס – חברי הוועד16:10–16:00
הפסקת קפה וביקור בתערוכת מציגים16:10-16:25
מושבים מקבילים16:25-17:55

• מצבים נילווים לקשיים התפתחותיים | אורן 1
• היבטים רגשיים והתנהגותיים בהתפתחות הילד | אורן 3

• אוטיזם והפרעות תקשורת 2 | אולם טדי
• חינוך וליווי התפתחותי למשפחות בקהילה בחסות  | אורן 2
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מושב 1: התפתחות המח - ממחקר בסיסי ועד השלכות מעשיות | 14:35-15:50
אולם אורן 3

יו"ר: ד"ר גרי דיאמונד | ד"ר אביבה יוכמן

14:35-14:50From Epigenetics in the Brain to Bacteria in the Gut:
New Advances in the Biology of Autism

ד"ר אוון אליוט, סטפנו נרדונה, דב שרן סמס, אלי ראובני
הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת "בר אילן"

"מילים ראשונות": איסוף נורמות התפתחות הלקסיקון ממדגם ארצי של פעוטות בני 14:50-15:05
שנה עד שלוש שנים דוברי עברית

הלה גנדלר שלו, ד"ר דניאלה לובל, פרופ' אתי דרומי 
בי"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

 ויסות רגשות שליליים בקרב ילדים: מפעילות מוחית לסימפטומים 15:05-15:20
פוסט-טראומטיים

ד"ר טלי פרביאש, שלוה טסה, ד"ר גל מאירי, מיכל פרוי, פרופ' אנדראה ברגר
The Zusman Institute for Child Development, Soroka University 
Medical Center; Psychology Department, Ben Gurion University of the 
Negev; Preschool Psychiatric Unit, Child and Adolescent Psychiatric 
Services, Soroka University Medical Center

טיפול בקנאביס רפואי לילדים עם הפרעה מוטורית מורכבת – תוצאות ראשוניות15:20-15:35
סטפני ליבזון, ליהי בר לב, נעמה סבן, לודה לויט, קרן פלג, נילי ויסרברג, איילת זרם, 

אילן לינדר, טלי לרמן-שגיא, לובוב בלומקין
Pediatric Neurology Unit, Pediatric movement disorders unit, Wolfson 
Medical Center, Holon; Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, 
Israel Research Department, Tikun Olam LTD 

15:35-15:50Cry Based Detection of Developmental Syndromes in Infants
Oren A, Matzliach A, Cohen R, Soloveichik M, Bar-Yosef O, 
Dvir Y, Friedman H
Nursing, Faculty of Health Sciences and Social Welfare, University 
of Haifa and School of Social Sciences and Humanities, Kinneret 
Academic College on the Sea of Galilee.

מושב 2: איבחון וטיפול: לחשוב מחוץ לקופסא | אולם אורן 14:35-15:501
יו"ר: ד"ר דורית שמואלי | ד"ר טלי אשכנזי

שיתוף פעולה מהים האדום: טיפול באמצעות דולפינים לילדים עם הפרעות נוירו-14:35-14:50
התפתחותיות 

ד"ר שושנה קבוט, קובי פילו סדובסקי, ליאת פרקל, סופי דוניו
המכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית; ריף הדולפינים, החוף הדרומי, אילת

מדידת זווית הטיית ראש בתינוקות עם טורטיקוליס באמצעות צילום סטילס14:50-15:05
מולי כוכב לב, ד"ר אודיה בנט, הדס גודינגר , איטה שינדלר, ד"ר ליאוניד קליחמן

המכון להתפתחות הילד ירושלים; המכון להתפתחות הילד בית שמש, קופת חולים 
מאוחדת

סביבה וירטואלית ללימוד זיהוי רגשות15:05-15:20
שימרית פרידנזון-חיו, שחר טל, שחר בן צור, עופר גולן

אוניברסיטת בר אילן

ספר, זה כל הסיפור? השימוש באמצעים טכנולוגים להעצמת חווית קריאת סיפור 15:20-15:35
משותפת בקרב פעוטות וילדים עם מוגבלויות
רחלי בלום, אילה אל-און קורן, לירז ויסברוד

מרכז דה-לו לגיל הרך, מעון יום שיקומי, "בית איזי שפירא"

השוואת תוצאות תוכנית התערבות המשלבת מציאות מדומה לתוצאות תוכנית 15:35-15:50
התערבות קונבנציונלית עבור ילדים צעירים עם לקות התפתחותית קואורדינטיבית. 

ניסוי מבוקר אקראית
Tal Ashkenazi, Daniel Orian, Tamar Weiss, Yocheved Laufer

התפתחות הילד, שרותי בריאות כללית, כרמיאל; החוג לפיזיותרפיה, החוג לריפוי 
בעיסוק אוניברסיטת חיפה
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מושב 3: שיתוק מוחין | אולם אורן 14:35-15:502
יו"ר: ד"ר עמיחי ברזנר | גב' לידיה שוורץ

האם ניתן לשפר תפקודי ידיים אצל תינוקות עם המיפלגיה באמצעות שיטת עידוד 14:35-14:50
?)m-CIMT( תנועה באמצעות הגבלה

רינה חמודות, פרופ' שולה פרוש, פרופ' ורדה גרוס-צור
בית הספר לריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים; 

היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי "שערי צדק", ירושלים

"גו בייבי גו ישראל" – התאמת מכוניות משחק מממונעות כהתערבות מוקדמת 14:50-15:05
לשיפור ניידות והשתתפות

נילי ויסרברג, מיכאל נודלמן, סטפני ליבזון
החוג לפזיותרפיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, ביה"ס למקצועות הבריאות, 

אוניברסיטת תל אביב; מרפאת מג"ן-מטבולית גנטית נוירולוגית, היחידה לנוירולוגיה 
ילדים, בית חולים וולפסון, חולון; עמותת "גו בייבי גו" ישראל, בית חולים אלי"ן

האם ניתן להעביר את מעבדות ההליכה לקליניקה? שיטה הדירה למדידת השפעת 15:05-15:20
גובה העקב על מנח עמידה

שרון רון, ד”ר מיכל כץ לוירר, ד”ר אביבה מימוני בלוך
המכון להתפתחות הילד, בית חולים "לוינשטיין"; החוג לפיזיותרפיה והחוג לרפואת 

ילדים, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

המשמעות של אימון אינטנסיבי ומשולב לדרך חיים פעילה עבור ילדים עם המיפלגיה 15:20-15:35
על רקע שיתוק מוחין: מציאות חדשה

מרילין כהן-הוצלר, גלעד שורק, מעיין שוויצר, מיכל כץ-לוירר
בית חולים אלי"ן- מרכז שיקום לילדים ונוער

זריזות ידיים במיומנויות עדינות בילדים עם ספינה ביפידה15:35-15:50
שושנה שטיינהרט, עמנואל קורניצר, קוס וובר, עדי ברון, לבנה שושן, מיכל כץ-לוירר

בית חולים אלי"ן, ירושלים

מושב 4: הפרעות קשב וריכוז | אולם אורן 14:35-15:504
יו"ר: פרופ' עדינה מאיר | ד"ר אריה אשכנזי

אבחון פיקטוריאלי להערכת התפיסה העצמית של ילדים את התפקודים הניהוליים 14:35-14:50
ADHD שלהם: השוואה בין ילדים עם וללא

ד"ר רותי טראוב בר-אילן, פרופ' עדינה מאיר
School of Occupational Therapy, Faculty of Medicine, Hadassah and 
the Hebrew University of Jerusalem

14:50-15:05 ADHD טיפול בנון סטימולנטים ב
ד"ר אריה אשכנזי

המכון להתפתחות הילד, בי"ח ע"ש "ספרא" לילדים, מרכז רפואי "שיבא" בתל השומר

יעילות התערבות Cog-Fun בריפוי בעיסוק לילדי בית-ספר יסודי עם הפרעת קשב 15:05-15:20
וריכוז

ג'רי האן-מרקוביץ, איתי ברגר, איריס מנור, עדינה מאיר
בית הספר לריפוי בעיסוק של "הדסה" והאוניברסיטה העברית בירושלים

גישת )Parental Occupational Executive Training )POET להתערבות 15:20-15:35
מוקדמת בילדים עם תסמינים של הפרעת קשב וריכוז: הבדלים בישימותה בין הורים 

עם וללא תסמיני ההפרעה
אבירן ענת, כרמית פריש, ד"ר סוזנה ברמן, פרופ' שרה רוזנבלום 

החוג לריפוי בעיסוק והמעבדה לתפקוד אנושי מורכב בהשתתפות, הפקולטה למדעי 
הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה; מכבי שירותי בריאות, המכון להתפתחות 

הילד, חיפה

15:35-15:50 Effectiveness of a Cognitive Function )COG-FUN( Group Intervention
for Preschoolers with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

אמאני אבו עטא, נעמה גוטמן וייזר, ד"ר מיטשל שערץ
מערך התפתחות הילד ונוירולוגיית ילדים, מאוחדת צפון, קופת חולים מאוחדת

14:35-15:50Selective Dorsal Rhizotomy )SDR( – מושב מיוחד: ניתוח הריזוטומיה
 אולם טדי

יו"ר: נאוה גלקופ  

ד"ר ליאנה בני-עדני מרפאת הפרעות תנועה, בי"ח "לניאדו" ו"שערי צדק"14:35-14:50

ד"ר דפנה גוטמן מחלקת שיקום ילדים, מרכז רפואי "שיבא"14:50-15:05

ענת להב M.Sc. ,PT, "בית איזי שפירא"15:05-15:20

דוראל שפירא אחראית פיסיותרפיה, גני "עזר מציון", בני ברק

דיון בהשתתפות כל חברי הפאנל15:05-15:20 
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מושב 1: תחלואה נוירולוגית הגורמת להפרעה התפתחותית | 16:05-17:35
אולם אורן 1

יו"ר: ד"ר אילת הלוי | גב' ענת להב

16:05-16:20 Preliminary Results from a Developmental Center Fragile X
Premutation Database

לידיה גביס, אריה אשכנזי, לוי יונית בנט, אליצור שי, לאון אודליה, מולא דנה, צוברי 
משגב נטע, שפר שחר

Pediatrics, Child Development Center, Sheba Tel Hashomer; 
OB-GYN, IVF Unit, Assuta

היפוטוניה, והפרוגנוזה לא טובה16:20-16:35
ד"ר אורלי נקאר

מערך התפתחות הילד, מחוז מרכז, מכבי שירותי בריאות

תוצאות נוירו התפתחותיות של ילדים עם ציסטות אראכנוידליות טמפורליות גדולות16:35-16:50
ד"ר מיטשל שערץ, פרופ' שלומי קונסטנטיני, ד"ר רינה אשל, עדי סלע, ד"ר יונתן רוט, 

פרופ' אביבה פתאל-ולבסקי
מערך התפתחות הילד ונוירולוגיית ילדים – מאוחדת צפון, קופת חולים מאוחדת;

היחידה לנוירולוגיה של הילד, והמחלקה לנוירוכירורגית ילדים, בית חולים לילדים ע"ש 
"דנה-דואק", מרכז רפואי תל אביב

חסר מזערי במקטע 16p11.2 - אבחנה בעלת טווח נרחב של הפרעות 16:50-17:05
התפתחותיות- תיאור משפחה וסקירת ספרות

ד"ר נירית כרמי, ד"ר מרים רגב
המכון להתפתחות הילד, בני ברק, מכבי שירותי בריאות, מחוז מרכז; המחלקה 

לגנטיקה קלינית, בית החולים "שיבא" תל השומר

17:05-17:20Opsoclonus Myoclonus Ataxia Syndrome in Israel: 8-Year Experience
הילה וייסבלום- נוימן, ד"ר זוהר לנדאו, ענת לוי, פרופ' טלי לרמן- שגיא, 

ד"ר לובוב בלומקין
Pediatric Neurology Unit, Metabolic-Neurogenetic Clinic, Pediatric 
Endocrinology Unit - Wolfson Medical Center, Holon; Sackler School of 
Medicine, Tel-Aviv University

17:20-17:35Infantile Neurodegenerative Disorder Associated with Mutations in 
TBCD, an Essential Gene in the Tubulin Heterodimer Assembly Pathway
Shimon Edvardson, Muhannad Daana, Orly Elpeleg Et Al
Pediatric Neurology Unit, Hadassah University Hospital, Mount 
Scopus, Jerusalem, Israel; Hebrew University-Hadassah School of 
Medicine, Jerusalem, Israel; Hadassah Hebrew University Medical 
Center, Jerusalem, Israel, Department of Pediatrics and Genetics

מושב 2: לפני ואחרי הלידה | אולם אורן 16:05-17:352
יו"ר: ד"ר ורדה גרוס צור | ד"ר טטיאנה גינזבורג

גורמי סיכון טרום לידתיים להפרעות קוגניטיביות, חברתיות ותקשורתיות16:05-16:20
אדוה פרידלנדר, איילת הראל-גדסי, מיה יערי, דוד מנקוטה, פרופ' נורית ירמיה

המחלקה לפסיכולוגיה, המחלקה לגניקולוגיה ומיילדות, בית החולים 
האוניברסיטאי "הדסה" עין כרם

הקשר בין היפוטוניה מרכזית והתפתחות מוטורית באוכלוסיית מרפאה נוירולוגית של 16:20-16:35
היילוד

עידן סגל,  טלי פעילן, ג'ניפר סוקרה, לורן לוי, חיים בסן
היחידה לנוירולוגית ילדים, ביה"ח "דנה-דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב; המערך  

לנוירולוגית ילדים והמכון להתפתחות הילד, בית החולים "אסף הרופא"

הניעה לשליטה בקרב פגים שנולדו לפני שבוע 32 וילדים שנולדו במועד 16:35-16:50
בגילאי 24 - 12 חודשים נקודת מבט אקולוגית

אורלי נייגר, ד"ר איריס מורג, ד"ר אלה בין, ד"ר אסתר עדי יפה
העמותה לילדים בסיכון הפגיה למרכז נמוך, בית חולים "שיבא" תל השומר; החוג 

לפיזותרפיה, הקריה האקדמית אונו; המגמה להתפתחות הילד, אוניברסיטת בר אילן

ויסות רגשי בקרב תינוקות שנולדו פגים 16:50-17:05
נטלי רוטזק כרמל, מיה יערי, איילת הראל-גדסי, דוד מנקוטה, אדוה פרידלנדר, 

סמדר אבנטוב-פרידמן, בנימין בר-עוז, פרופ' נורית ירמיה
Department of Neonatology, Psychology, Obstetrics & Gynecology, 
Hadassah Hebrew University Hospital, the Hebrew University of 
Jerusalem

הצגת מקרה- פעוטה עם חסר בכרומוזום 11 ואיחור התפתחותי 17:05-17:20
ד"ר ענת אמשלום, ד"ר רותי דאבר טרקל

המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד חיפה, שרותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי

ידע  ועמדות של הצוות הפרא-רפואי במכון להתפתחות הילד לגבי דיכאון לאחר לידה 17:20-17:35
ורמת האיתור והפנייה לטיפול

מישל מנדלוביץ-יובל, נעמה רוזנטל, ליאור עמית, מיכל אלטמן, יעל פלדמן, ד"ר 
אודיה בנט-בק, חגית איטח

המכון להתפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת, ירושלים
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מושב 3: אוטיזם והפרעות תקשורת 1 | אולם אורן 16:05-17:353
יו"ר: גב' עליזה טמיר | ד"ר אביבה בלוך

ילדים עם קשיים חברתיים, התנהגויות מצומצמות וחזרתיות, ללא אוטיזם?16:05-16:20
ד''ר חגית נגר שמעוני, סאסי מור, ד''ר לייטנר יעל

מרכז ''מראות'', היחידה להתפתחות הילד, בית חולים לילדים ''דנה-דואק'', המרכז 
הרפואי תל-אביב

ילדים עם ASD ואחיהם: ניתוח מיקרו אנליטי של אינטראקציה בין אחים בהשוואה 16:20-16:35
לאינטראקציה אם - ילד

יונת רום, פרופ' אסתר דרומי
אוניברסיטת תל אביב

כשהפלפלים באמת צהובים- אתגרים בעבודת המטפל ההתפתחותי בספר הישראלי16:35-16:50
רותם לוי היימן, דורית לוביש

יחידה התפתחותית ערבה תיכונה ומכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, אילת

הפרעת קשב וריכוז הנלווית לרצף האוטיזם, השפעה שלילית על ההתנהגות המסתגלת16:50-17:05
ד"ר עינת אבני, פרופ' אסתר בן יצחק, פרופ' דיצה ענתבי-צחור

המרכז לאוטיזם, המרכז הרפואי "אסף הרופא", אוניברסיטת תל אביב; המחלקה 
להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת אריאל

תורת הקבוצות- התקבצנו על מנת להתרחב: על הקבוצות המתקיימות במכון באילת17:05-17:20
רויטל ביטון, עידית גל, יעל יצחק הלוי, דגנית דיאמנט, קובי פילו-סדובסקי, עינת 

סגל - מאיסי, ברק סלוצקר, ד"ר שושנה קבוט
המכון להתפתחות הילד, אילת

קיים מתאם בין עליות חריגות במשקל ובהיקף הראש בינקות לרמת תפקוד נמוכה 17:20-17:35
באוטיזם

ד"ר מינה גורביץ
מכבי שרותי בריאות

מושב 4: מערך התמיכה הקהילתי | אולם אורן 16:05-17:354
יו"ר: ד"ר דניאלה לובל | ד"ר הדר ירדני

מעונות יום שיקומים - כשחלום הופך למציאות16:05-16:20
ד"ר הדר ירדני

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו משרד הבריאות

המועדונית השיקומית : מודל שיקומי בשיתוף מערכות הבריאות, חינוך ורווחה16:20-16:35
פרופ' אהרון גליל, מירי גולדשטיין, נורית הימן, רחל אשד, הדס בנאי, טליה איפרגן, 

טל לוי, נועה אורון, תמר בן צבי, ד"ר חגית פלוסר
המכון להתפתחות הילד ע"ש זוסמן , בית החולים האוניברסיטאי סורוקה

סיכון כפול- איתורי התעללות בילדים עם מוגבלות התפתחותית במערך הנוירו 16:35-16:50
התפתחותי

עו"ס יעל קרני ויזל, מיכל פליישר, פרופ' אירית הרשקוביץ, ד"ר מיטשל שערץ
מערך התפתחות הילד ונוירולוגית ילדים, מאוחדת צפון; בי"ס לעבודה סוציאלית, 

הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה; השירות הסוציאלי – מחוז צפון, 
מאוחדת

איכות חיים משפחתית בקרב משפחות לילדים עם נכות התפתחותית מתוך היבט על 16:50-17:05
משאבים של תמיכה משפחתית, חברתית, שירותי מדינה ותמיכה דתית-רוחנית

תמר טאוב, ד"ר שירלי ורנר
גן מש"י ירושלים; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, מסלול המלמ"מ 

והחינוך המיוחד; ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, 
האוניברסיטה העברית, ירושלים

אתר "כל הבריאות"- המערכת הממוחשבת לבדיקת זכויות רפואיות בסל ובשב"ן17:05-17:20
עבדאללה זועבי

אגף פיקוח על קופ"ח ושב"ן, משרד הבריאות

מורה נבוכים לנסיעה בטוחה לילדים בגיל הרך17:20-17:35
זהר פילבר, אסנת יניב

המרכז לנסיעה בטוחה לילדים עם צרכים מיוחדים, בית חולים אלי"ן- מרכז שיקום 
לילדים ונוער

 מושב מיוחד: בין התפתחות הילד לשיקום ילדים: הדומה והשונה16:05-17:35
מושב בחסות אלי"ן מרכז שיקום לידים לנוער  | אולם טדי

יו"ר: ד"ר מורית בארי

האם יש הבדל בין שיקום ילדים להתפתחות הילד?16:05-16:20
ד"ר מורית בארי

ספורט טיפולי כתחליף לטיפול התפתחותי פרטני- הגישה השיקומית במסלול16:20-16:35
אורי להב

מרכז הספורט הטיפולי באלי"ן

יישום מודל ההשתתפות במעון יום שיקומי16:35-16:50
מיה ברגיל

חייב לרוץ ואסור לי לדרוך! האתגר הפסיכולוגי בהתמודדות עם  שילוב של תחלואה 16:50-17:05
ADHD - אורתופדית מסוג פרטס ו

חני מיטל, רות פלמור, אסתי שפסר

גמילה מהזנה חלופית – למה בקבוצה?17:05-17:20
ג'ודי בלינדר-אדלקופ

פעילות גופנית לטווח ארוך כמטרה שיקומית: קבוצות רכיבת אופנים וריצה17:20-17:35
17נורית שטרן
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מושב 1: מצבים נילווים לקשיים התפתחותיים  |  אולם אורן 16:25-18:101

יו"ר: ד"ר ג'יי צוקרמן | גב׳ ענת דרורי אסייג

הפרעות שינה בילדים עם לקויים התפתחותיים16:25-16:40
ד"ר ג'יי צוקרמן

המכון להתפתחות הילד, מחוז דן-פ'ת, שירותי בריאות כללית

16:40-16:55Toe Walking and Autism- Cross Sectional Study, Presentation 
Patterns and correlation with Autism Severity
M. Norsi, G.Valagussa, E. Grossi
Villa Santa Maria Institute Tavernerio, Como, Italy

פרופיל סנסורי של ילדים עם הפרעות אכילה ושינה16:55-17:10
ענת דרורי-אסייג, ריבה טאומן, הדס אבני, חיים נחמה, מיכל גרינפלד, יעל לייטנר

המכון להתפתחות הילד, המרכז לשינה והמרפאה להפרעות אכילה, בית חולים "דנה-
דואק" לילדים, מרכז רפואי תל אביב; המחלקה לבריאות הציבור תל אביב-יפו

איחור מוטורי בגיל הרך כגורם מנבא סיכון ללקות קוגניטיבית17:10-17:25
ד"ר גפרי לוונגרוב, חגית איטח, ד"ר רויטל סימן טוב

המערך להתפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת, מחוז דרום

טיפול קבוצתי בתינוקות עם "היפוטוניה מולדת שפירה" )היפוטוניה בעלת פרוגנוזה 17:25-17:40
טובה(, בדגש האם כמטפל העיקרי

גב' ליאורה פרייברג רחמים, אורלי עובדיה, ד"ר נירית כרמי – נאוי
מכבי שירותי בריאות, מחוז מרכז, המכון להתפתחות הילד, בני ברק

כישורי התארגנות בקרב ילדים עם עיכוב התפתחותי17:40-17:55
ד"ר נירית ליפשיץ, ד"ר גילה טובול

הקריה האקדמית אונו

שינויים התנהגותיים בזמן חום בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי17:55-18:10
רבקה לב, ד"ר אסתר עדי – יפה, ד"ר שחר שפר, ד"ר לידיה גביס

Weinberg Child Development Center at Edmond and Lilly Safra 
Children's Hospital, Tel Hashomer and Tel Aviv University, Israel

מושב 2: היבטים רגשיים התנהגותיים בהתפתחות הילד | אולם אורן 16:25-18:103
יו"ר: ד"ר מיטשל שערץ | גב׳ יוליאנה אשל

קבוצה טיפולית לילדים בגיל הרך עם קשיים רגשיים-התנהגותיים באוריינטציית 16:25-16:40
הקשר אם-ילד

טלי ארדמן-פופר, יעל דוברוב
המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, בני ברק

מה עלי להחזיק בראש: שינוי עמדות בעקבות קורס היבטים רגשיים בטיפולי 16:40-16:55
פיזיותרפיה בתינוקות וילדים
אורנה זוהר, יהודית אילתה

התפתחות הילד כללית חיפה, התפתחות הילד מכבי מודיעין

קבוצות עמיתים במכון להתפתחות הילד לשיפור התמודדות הצוות הרב-מקצועי עם 16:55-17:10
מצבים מורכבים רגשית

אילנה לביא, אושרת טליאס
המכון להתפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת, רחובות

להתחיל כשהסוף בראש - שילוב חברתי ושיתוק מוחי17:10-17:25
ד"ר רוני שנקר

"צעד קדימה" העמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך

תיאור מקרה: יחסי הורה-ילד כגורם חוסן להתפתחות הילד17:25-17:40
ענבל מרקו, נעמה עצבה-פוריה, עדי לבנה-הולצמן, אמיר לבנה, סיון הירשמן, רנין 

דיביני, חיים בסן
המכון להתפתחות הילד ומשפחתו, בית החולים "אסף הרופא"; אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תחלואות קצרות טווח והתפתחות פגים שנחשפו לטיפול במגנזיום סולפאט להגנה 17:40-17:55
מוחית

איריס מורג, דניאל יעקובוביץ', אורלי שטרן, מאיה סימן טוב
Department of Neonatology, The Edmond and Lily Safra Children's 
Hospital, Israel National Center for Trauma and Emergency 
Medicine, Gertner Institute for Epidemiology and Public Health Policy, 
Department of Obstetrics and Gynecology, Chaim Sheba Medical 
Center, Tel  Hashomer Israel

סקר בקרב הורים לפעוטות במעונות יום שיקומיים17:55-18:10
אורנלה דכוואר קעואר

עוזרת מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות
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מושב 3: אוטיזם והפרעות תקשורת 2 | אולם טדי16:25-17:55
יו"ר: ד"ר יורם זנדהאוז | ד"ר חגית נגר-שמעוני 

פעילות  אתגרית בקרב ילדים על רצף האוטיזם קשורה להפחתה בחומרת תסמיני 16:25-16:40
הלקות

פרופ' דיצה ענתבי-צחור, שני ברון-איתן, שירה ורדי, ענבל ברודאי-מאיר, 
נעה גינוסר, פרופ' אסתר בן יצחק

המרכז לאוטיזם, מרכז רפואי "אסף הרופא", אוניברסיטת תל אביב
מכללת עמק יזרעאל; המחלקה להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת אריאל;

אלו"ט, אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

רשם אוטיזם ככלי לאיתור מוקדם של לקויות תקשורת בקהילה16:40-16:55
חגית איטח, ד"ר ערד קודש

תחום התפתחות הילד ומערך בריאות הנפש, קופת חולים מאוחדת

סימנים שפתיים אופייניים ואבחנתיים ככלי לזיהוי ילדים אוטיסטיים דוברי ערבית16:55-17:10
אימאן בדיר, מיי עאמר, מונה דקה, לבוה ג'וסי, ג'ומע בדיר, גרי דיאמונד

היחידה להתפתחות הילד לילדים דוברי ערבית, כפר קאסם, שירותי בריאות כללית, 
מחוז דן-פ"ת

חוויית הסבות לילד על רצף האוטיזם בחברה הערבית-בדואית17:10-17:25
הגר בינון צ'אקי, פרופ' ורד סלונים נבו

המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי-אוניברסיטאי סורוקה, אוניברסיטת בן גוריון 
בנגב

17:25-17:40ASD קבוצות בררנות באכילה בקרב פעוטות המאובחנים עם
טובה שוטן

מכון "ויינברג" להתפתחות הילד תל השומר

לפעול מחוץ לקופסא כדי להבין את מה שבקופסא17:40-17:55
רחל פפר הדני

המכון להתפתחות הילד, שרותי בריאות כללית, ירושלים

מושב 4: חינוך וליווי התפתחותי למשפחות בקהילה 16:25-17:55
בחסות   | אולם אורן 2

יו"ר: ד"ר מנואל כץ | ד"ר חגית פרידמן

גשר של התפתחות הילד לרפואת ילדים בקהילה16:25-16:40
ד"ר מנואל כץ

מנהל מחלקת אם וילד, משרד הבריאות, מחוז דרום נשיא עמותת "גושן"

קבוצה לילדים סומטיים בגיל 6-7 המשולבים בחינוך הרגיל16:40-16:55
אילה קציר, ד"ר גילה הרן

המכון להתפתחות הילד ע"ש רוטר - מכבי שרותי בריאות, ירושלים

סדנת הדרכה בריפוי בעיסוק להורי פגים - כשהבננה לא צהובה מספיק16:55-17:10
נורית הלינגר, ד"ר קרן פוליטי, יוליאנה אשל, ד"ר תמר שטיינברג

המכון להתפתחות הילד, מרכז "שניידר" לרפואת ילדים

שיקולי הורים בהשמת התינוק עם צרכים מיוחדים- מה אנשי המכון להתפתחות הילד 17:10-17:25
חושבים על זה?

נעמה גוטמן וייזר, אורלי צור, פביאן הרשקוביץ סיקרון
מערך התפתחות הילד ונוירולוגיית ילדים – מאוחדת צפון, קופת חולים מאוחדת

פיזיותרפיה בטיפת חלב - עבודת צוות מובילה לשיפור איכות השרות ושימוש  מושכל 17:25-17:40
במשאבים

סנדרה צין, אסתי דיקשטיין ברמן, קירסי חדד, איטה שינדלר, טל ניצן
התפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת

המרכזים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים – מערכת תומכת בקהילה17:40-17:55

מיכל גולן - אשלים  
לילך קדוש - מנהלת התוכנית 

חיה גרשוני - אם מהמרכז למשפחה במודיעין עילית 
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ד״ר שרה קפלוביץ

שרה, ניצולת גטו קובנה, עלתה לארץ לאחר מלחה"ע השניה ערב קום המדינה, 
גדלה והתחנכה בתל אביב ושירתה בצה"ל בתקופת מלחמת קדש.

שרה בוגרת תואר ראשון בפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, ותואר שני במדעי החיים 
מאוניברסיטת Mc'gill במונטריאול, קנדה, תואר שני בפיזיותרפיה מאינוברסיטת 
 Columbia University of מאוניברסיטת  בפיזיותרפיה  ודוקטורט  ורמונט, 

.Southern California
ולאחר  בריאות,  בתחילת דרכה המקצועית בארץ עבדה שרה במכבי שרותי 
מכן השתלבה במכון להתפתחות הילד ושיקום ילדים בב"יח אסף הרופא. במקביל הרצתה בבי"ס 

לפיזיותרפיה של אוניברסיטת תל אביב ב"אסף הרופא", שם לימדה דורות של פיזיותרפיסטים.
מרכז  ע"י  ילדים   )Bobath( "בובט"  לגישת  בכירה  כמדריכה  והוכרה  שרה  הוכשרה   1981 בשנת 
שרה   .2014 שנת  עד  בישראל  העמותה  כיו"ר  ושימשה  בובט  עמותת  את  הקימה  בלונדון,  "בובט" 

מכשירה עד היום דורות של מטפלים ממקצועות הבריאות בארץ ובעולם.
והובילה בו את צוות  ניהלה  1982 הייתה חלק מהצוות שהקים את הגן השיקומי בירושלים,  בשנת 
הפיזיותרפיה עד שנת 2004. הגן השיקומי הפך להיות מרכז חינוכי-שיקומי מוביל ומופת לדו קיום. 

שרה שמשה בשנים אלו ובמשך שנים רבות לאחר מכן כיועצת ביחידה לנוירולוגיה של הילד.
 European -שרה היא ממקימי הפורום השיקומי הישראלי-הפלסטיני בחסות ה"ג'וינט". היא ממקימי ה
Bobath Tutors Association, וכיהנה במשך שלוש קדנציות כנשיאת העמותה האירופאית. שרה 
ובפרט   ושיקומו  הילד  התפתחות  מתחום  רחבים  בנושאים  בינלאומיים  בכנסים  מבוקשת  מרצה 

בשיתוק מוחין ומלמדת בקורסים בארץ ובעולם.
של  השילוב  תרבותיות.  ורב  קיום  דו  על  דגש  תוך  לקהילה  בתרומה  שרה  עסקה  השנים,  לאורך 
ענווה, נדיבות, חכמה, חריפות מחשבתית ושאיפה למצוינות אפשרו לשרה להיות הן פיזיותרפיסטית 
נוירו-התפתחותית והן מורה פורצת דרך מובילה בארץ ובעולם, ולהוות מקור ידע, תמיכה והשראה 

למשפחות, לילדים ולצוותי הרפואה ומקצועות הבריאות. 
שרה בת 78, נשואה, אם לשתי בנות וסבתא לשלושה נכדים.

ותודנו לד"ר קפלוביץ על שנות ההשקעה, עבודה מאומצת, חינוך  ברצננו להביע את הערכתנו 
דורות מטפלים וקידום תחום פיזיותרפיה בילדים ותחום התפתחות הילד בישראל. 

ד"ר  שושנה קבוט 

ד"ר שושנה קבוט  נולדה  בצי'לה בשנת 1950.  
בסוף שנת  1978 עם סיום לימודי רפואה ומתוך ציונות, עלתה ארצה עם בן זוגה. 
את התמחותה ברפואת ילדים עשתה בבית חולים "פוריה". תוך כדי התמחותה 

ביצעה רוטציה ארוכה במרפאת נוירולוגית ילדים בבית החולים רמב"ם. 
באותם  חדש  יחסית  תחום  הירדן,  בעמק  הילד  בהתפתחות  עסקה  זמנית  בו 
בכירה  כרופאה  השתלבה  שם  לאילת,  הדרימה   1987 שנת  בסוף  שנים. 

במחלקת הילדים בבית חולים "יוספטל". 
המכון להתפתחות הילד באילת הוקם בשנת 1993 הוקם וד"ר קבוט מונתה לשמש כמנהלת המכון. 
השירות להתפתחות הילד הופרד מבית החולים ועבר לקהילה.  באותה תקופה גדל המכון ויחד אתו 
הצרכים בכוח אדם. עיריית אילת נרתמה ויחד החלה עבודה אינטגרטיבית בין גורמי רפואה וחינוך. 

המכון קיבל הכרה ממשרד הבריאות  בין ראשוני המכונים בשנת 1994. הכרה זו נמשכת עד היום.
בשנת 1997 הקימה ד"ר קבוט את מעון היום הטיפולי, זאת בטרם היה קיים חוק מעונות יום טיפוליים. 
במהרה, ובשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה של עיריית אילת, הפך המעון למוסד שיש להתגאות 
בו, לו שותפים גורמים רפואיים,טיפוליים, חינוכיים ואדמיניסטרטיביים המצליחים לעבוד יחד ולקיים 
פרויקט חיוני זה. המעון מופעל על ידי עמותת '"צעד קדימה'' בשל היותו מכון יחיד באזור, מתנקזת 
לתוכו אוכלוסייה מגוונת עם מגוון קשים התפתחותיים ונפשיים. על כן הוקמה בו יחידה לבריאות הנפש 
של הגיל הרך' כיחידת לוויין של היחידה לגיל הרך בבית חולים סורוקה, הפועלת כחלק אינטגרלי של 

המכון להתפתחות הילד. 
בשנת 2006 יצרה ד"ר קבוט קשר עם העמותה לילדים בסיכון אשר מאפשרת למכון לתת מענה 

לילדים על הספקטרום האוטיסטי במסגרת המכון, המעון ובמסגרות החינוך העירוניות.
לאילת  יועצים  מגיעים  השנים  לאורך  ייחודי.  עבודה  אופן  למכון  הארץ  ממרכז  המרחק  בשל 
רופאים  אליו, לצד קבוצת חברים,  והמכון מתפאר מרמת אנשי מקצוע המגיעים  בתדירות קבועה 
לעבוד במכון  על מנת  חלוציות,  לאילת, מתוך  באופן קבוע  מגיעה  13 שנה  כ  התפתחותיים,שמזה 

ולהקל על העומס הגדול. 
ד"ר שושנה קבוט גרה באילת, נשואה להוגו ולהם שלושה בנים, שלוש נכדות ושני נכדים.

ברצננו להביע את הערכתנו ותודנו לד"ר קבוט על החזון, השליחות והחלוציות בעבודתה במסגרת 
תחום התפתחות הילד בישראל.

אות מפעל חיים על שם אלכס טננבאום ז”ל

במהלך כנס העמותה להתפתחות הילד ושיקומו מוענק אות הוקרה על מפעל חיים מטעם העמותה.
ותרמו  משמעותי  שינוי  עשו  ואשר  הילד  התפתחות  בתחום  העוסקים  לאנשים  ניתן  ההוקרה  אות 
בתחום זה במישורים שונים. החל מהכנס ה- 20 של העמותה מוענק האות לזכרו של אלכס טננבאום 

ז”ל ועל שמו. 
ד”ר טננבאום ז"ל  היה נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי במשך שנים רבות ותרם ליצירת וביסוס תחום 
התפתחות הילד בארץ. מעבר להיותו איש מקצוע יוצא דופן ומרצה נהדר, עוצמתו  היתה באישיותו 

הלבבית והחמה שהוקרנה לכל עבר והיווה דוגמא לכלל העוסקים בתחום. 
השנה יינתנו אותות ההוקרה במסגרת הכנס ”מהתפתחות המוח להתפתחות הילד" בירושלים לשתי 
נשים, רופאה ופיזיותרפיסטית, שתרומתן לקידום התפתחות הילד במדינת ישראל הביאה לשיפור 

איכות חייהם של ילדים רבים לאורך השנים: ד"ר שושנה קבוט וד"ר שרה קפלוביץ.
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פוסטרים

גמישות המוח מאפשרת טיפול בהפרעת קשב וריכוז בשיטת 1.
הנוירופידבק

חגית איטח

דרכים מגוונות להגברת המודעות לתסמונת "נדירה" שהיא 2.
למעשה שכיחה – תסמונת האיקס השביר

יונית בנט לוי

.3The KESHET Center Model:  An Early Intervention 
Program for Young Children with Autism Spectrum 

Disorders

ד"ר לידיה גביס

יעילות ההתערבות בשיקום מרחוק לקידום פעילות, השתתפות 4.
ואיכות חיים למתבגרים ומבוגרים צעירים עם ספינה ביפידה: 

הצעה למחקר חלוץ

יפית גלבוע, 
שושנה שטרהיינט

רבקה גלושטייןמרחב הזמן5.

אסתר דיקטשייןהליכה עם ריתמה6.

הערכה התפתחותית של פעוטות שנולדו פגים: שימוש בגיל 7.
מתוקן או כרונולוגי?

איילת הראל- גדסי

הסיווג המוטורי של תלמידים עם שיתוק מוחי כמכוון תוכנית 8.
טיפולית בבית ספר של החינוך המיוחד

ענת להב

ה- UpSee, כאמצעי טיפול לילדים עם נכויות מוטוריות קשות - 9.
תאור מקרה

מאיר לוטן

הגורמים להפסקת הליכה עצמאית וחזרה להליכה עצמאית 10.
בקרב בנות עם תסמונת רט

מאיר לוטן

־תוכנית בית, פיזיקאלית, לילדות עם תסמונת רט באירלנד בא11.
מצעות הדרכה מרחוק באמצעות סקייפ מישראל- מחקר חלוץ

מאיר לוטן

־טיפול בקנביס רפואי באידוי לילדים עם אפילפסיה עמידה לטי12.
פול תרופתי- ממצאים ראשוניים מהקוהורט הישראלי לטיפול 

בקנביס רפואי בילדים עם אפילפסיה

אילן לינדר

.13 Extensive Mongolian Spots and Lysosomal Storage
 Diseases

ד"ר אביבה מימוני בלוך 

כפיר נויתהליך אבחון פסיכולוגי של ASD בגיל הרך- אתגר לצד תקווה14.

תהילה עצמוןמיט'ב15.

ויקי פטרובקבוצת דיספרקסיה16.

תיאור מקרה: הפרעת אכילה אצל פגית שנולדה בשבוע 26 17.
במשקל לידה: 560 גרם.  

נירה פלדמן

קורלציה בין טיפול פיזיותרפי והתפתחות של תינוקות ופעוטות 18.
עם תסמונת דאון

ד"ר פרידמן

לורי רוזנברגגן חושים19.

הצגת פרויקט של אימהות לשילוב תינוקות עם תסמונת דאון 20.
במעון ילדים באשדוד

מלכה שמיר

מלכה שמירהתמודדות עם רגישות יתר לעיבוד מידע חושי21.

התפתחות ספסטיות – היפרטוניה כתהליך פיצוי בתינוקות 22.
CP וילדים עם

מלכה שמיר

.23SDR דוראל שפיראהמסע ל

.24 Contribution of a Medical Clown to Intervention for
Children with Autism Spectrum Disorder

ד"ר שפר שחר
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סיורי העשרה מודרכים במקביל לכנס במסגרות טיפול בילדים 
ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים

במקביל למושבי הכנס בבנייני האומה, ובעקבות ההצלחה של הסיורים שהתקיימו בכנס הקודם של 
העמותה להתפתחות הילד, יתקיימו במהלך הכנס שני סיורי העשרה במסגרות טיפוליות בירושלים. 
הסיורים ייצאו באוטובוסים והינם ביוזמתה ובתמיכתה של קרן שלם. הסיורים ללא תשלום ומותנים 

ברישום מוקדם באתר הרישום של הכנס. 
חשוב!! הסיורים יתקיימו במקביל להרצאות הכנס. 

נא לעיין היטב בזמני היציאה והחזרה של הסיור!

סיור בגן חושים אלווין

יום רביעי || 9 בנובמבר 2016 || 12:30 - 10:30

עמותת אלווין ישראל, נוסדה בשנת 1984, מספקת שירותים למעל ל 3,000 אנשים עם מוגבלויות.
הארגון מספק שרותי תמיכה לאלפי ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלויות, כמו גם כלים למאות 

מבוגרים, המאפשרים להם לעבוד במסגרת תעסוקה נדרשת בקהילה.
העמותה עוזרת לעשרות ילדים לצאת ממסגרות החינוך המיוחד ולהשתלב במערכת החינוך הכללי 

ולמתבגרים ומבוגרים לגור בתנאים עצמאיים בהתאם לרצונם ועם התמיכות המתאימות.
הניתנים  בשירותים  חדש  מימד  להוסיף  כדי  הוקם  ישראל,  אלווין  של  מנסון  קייטי  ע"ש  החושים  גן 
לאנשים עם מוגבלויות. הגן מעודד הפעלה וגרייה של החושים השונים באמצעות אביזרים שתוכננו 

ע"י צוות מקצועי במיוחד למטרה זו, בסביבה תומכת ומונגשת.
איכותו וייחודו של הגן הוא בתשומת הלב והמחשבה שהושקעו על מנת לשלב בין פעילות שיקומית-
טכנולוגיות  ובשילוב  הטבע  בחיק  ושלווה  אסתטית  באווירה  ומהנה  חווייתית  פעילות  לבין  טיפולית 
זאת  עם  ויחד  וצרכיו  הבוגר  האדם  את  המכבד  ממקום  בקפידה  עוצבו  בגן  המתקנים  מתקדמות. 

מתאים לכל הגילאים.

סיור בעמותת אלי"ע, עמותה לילדים עם עיוורון /לקות ראייה - סניף  ירושלים

יום חמישי || 10 בנובמבר 2016 || 12:45 - 11:00

ניסיונה המקצועי  עיוורון או לקות ראיה.  ילדים עם  אלי"ע הינה העמותה המובילה בישראל לקידום 
והישגיה של אלי"ע מוכרים ומוערכים ברחבי העולם. אלי"ע מעניקה מגוון שירותים ובהם אבחון, טיפול, 
תמיכה ושיקום. השירותים מתאפיינים בהקפדה על אמות מידה מקצועיות וניתנים על ידי טובי בעלי 

המקצוע תוך למידה מתמדת של חידושים בתחום.

שמות חברי וועד העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו 2014-2016

ד״ר מיטשל שערץ יו"ר
ד״ר גרי דיאמונד גזבר

נאוה גלקופ מזכירה

דגנית בן ניסן
ד״ר בני גליק

אסתי דיקשטיין ברמן
יהודית דרורי

ד״ר איילת הלוי
טלי הלפמן

ענת להב
אורלי נייגר 

ד״ר אורלי נקר
ד״ר חגית פרידמן

שרון פלג
ד״ר חנוך קסוטו

ד״ר דורית שמואלי

חברי ועדת הביקורת
יעל קרני ויזל

ד"ר אביבה מימנוי -בלוך
 



תודה לחברות אשר לקחו חסות בכנס

קליניקת זיו ווקר


