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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 14:50-15:05
פעוטות בני 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 לקופס | אולם אורן 14:35-15:501
יו"ר: ד"ר דורית שמואלי | גב' טלי אשכנזי

שיתוף פעולה מהים האדום: טיפול באמצעות דולפינים לילדים עם הפרעות 14:35-14:50
נוירו-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 15:20-15:35
סיפור 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 15:35-15:50
תוכנית 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



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 14:35-14:50
?)m-CIMT( עידוד 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 15:05-15:20
השפעת 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 15:20-15:35
המיפלגיה 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 14:35-14:50
ADHD הניהוליים 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 15:05-15:20
קשב 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

15:35-15:50Effectiveness 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

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

 אולם טדי
יו"ר: נאווה גלקופ  

ד"ר ליאנה בני-עדני14:35-14:50
מרפאת הפרעות תנועה, בי"ח לניאדו ושערי צדק

ד"ר דפנה גוטמן14:50-15:05
מחלקת שיקום ילדים, מרכז רפואי שיבא

ענת להב15:05-15:20
M.Sc. ,PT, בית איזי שפירא

דוראל שפירא
אחראית פיסיותרפיה, גני עזר מציון, בני ברק

 דיון בהשתתפות כל חברי הפאנל15:50 - 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

16:05-16:20Preliminary 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 16:35-16:50
גדולות

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 p11.216 – 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 16:20-16:35
נוירולוגית של 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
העמותה לילדים בסיכון

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 17:20-17:35
לאחר לידה 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



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 16:20-16:35
בהשוואה 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 16:50-17:05
המסתגלת

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 17:05-17:20
באילת

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 17:20-17:35
נמוכה 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 נוירו - התפתחותי מחוז צפון, מאוחדת; 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 16:50-17:05
היבט על משאבים של תמיכה משפחתית, חברתית, שירותי מדינה ותמיכה 

דתית-רוחנית.
תמר טאוב, ד"ר שירלי ורנר

גן מש"י ירושלים; ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, 
האוניברסיטה העברית

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

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 והשונה. 16:05-17:35
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 16:50-17:05
ADHD - תחלואה 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
אורית ברטוב

יום חמישי || 10 בנובמבר 2016

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

16:40-16:55 Toe 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 17:25-17:40
פרוגנוזה 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 16:25-18:10
אולם אורן 4

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 16:55-17:10
עם 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 17:40-17:55
להגנה 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



מושב 3: אוטיזם והפרעות תקשורת 2 | אולם אורן 16:25-17:553
יו"ר: ד"ר יורם זנדהאוז | ד"ר חגית נגר-שמעוני 

נוכחות אחים בוגרים קשורה למאפיינים חברתיים תקשורתיים פחות חמורים 16:25-16:40
בקרב ילדים צעירים על רצף האוטיזם

פרופ' אסתר בן יצחק
המחלקה להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת אריאל

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 16:55-17:10
ערבית

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 16:25-18:10
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 17:10-17:25
להתפתחות הילד 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  17:25-17:40
מושכל 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, מיכל כהן הטב, גלית גבע, הדס זהבי, לילך קדוש

ג'וינט אשלים, עמותת אפשר

מודל לניהול טיפול בפג ומשפחתו בטיפת חלב17:55-18:10
מירה חונוביץ

מפקחת ארצית בריאות הציבור - משרד הבריאות

*התוכנית המדעית נתונה לשינויים

לאתר הרישום לחץ כאן


