
 
 

 המרכז לאוטיזם
   האוניברסיטה העברית בירושלים

 רפואי הדסהמרכז ו
 

 מזמין אתכם ל    

   ותיום עיון למשפח
 (יע"ל)

 ' בסיון תשע"ו, כ26.06.2016שיתקיים ביום ראשון 

 15:00-08:30 בין השעות

 ספריית חינוך ועבודה סוציאלית, קמפוס הר הצופים

להורים/קרובים לאנשים עם אוטיזם ולאנשים המאובחנים עם  יום העיון מיועד 
  .בתחוםחידושים  לגבי למודהמעוניינים לאוטיזם 

 ראו לוח זמנים מפורט

  :בכתובת 20.06.2016-עד לתאריך ה כםשתתפותאנא אשרו ה
autismcenter@mail.huji.ac.il 

   ₪ 50 דמי השתתפות

 הזמנה זו מהווה אישור כניסה לאוניברסיטה. למעוניינים בכניסה לחניון נא לציין זאת בפנייה.
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 המרכז לאוטיזם
 בירושליםהאוניברסיטה העברית 

 ומרכז רפואי הדסה 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 (יע"ל) ותיום עיון למשפח
 15:00 - 8:30, , כ' בסיון תשע"ו26.06.2016יום ראשון 

 ספריית חינוך ועבודה סוציאלית, קמפוס הר הצופים
 

 התכנסות     9:00 – 8:30

 ברכות והצגת המרכז לאוטיזם     9:15 - 9:00

 ASD למאובחנים עם טיפול תרופתי   10:00 - 20:9
 קופ"ח לאומית, ירושלים -להתפתחות הילדהיחידה ורכז רפואי הדסה מד"ר מיכל בגין,  
 
 ברכות   10:45 - 510:0
 ו"ר הועדה לביקורת המדינהח"כ קארין אלהרר, מפלגת יש עתיד, י 

 
 הפסקה  11:00 - 10:45

 מושב ראשון  12:00 - 11:00

   מסגרות המשך עבור מתבגרים ובוגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה הנמצאים בשלבי מעבר
 עיסוק, אוניברסיטת חיפהב , ביה"ס לריפויד"ר עינת גלו גברת רותם רוזן

 
   אוטיזם בגיל הרך: מה אנו יודעים ולאן אנו הולכים?

 ד"ר ג'ודה קולר, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית 
 

 רצף שירותים מילדות לבגירות
 וניברסיטה העבריתפרופ' קורי שולמן, ביה"ס לעבודה סוציאלית, הא 
  

 ארוחת צהריים קלה תוגש במקום  הפסקת צהריים  12:45 - 12:00

 מושב שני 13:45 - 12:45

 חידושים ממדעי המח .חידת האוטיזם
 י הרצליהמרכז הבינתחומ, השלומית ברזיס, פסיכולוגית התפתחותית, מרכז סגול למוח ותודעה-ד"ר רחל 
 

 : אבחנה מבדלת או תחלואה מרובה?ASDאבחנת 
 גברת צילי ניר שמיר, פסיכולוגית התפתחותית, האוניברסיטה העברית 
 

לרכישת מיומנויות חברתיות  םהתנהגותית, בתיווך הורי -התערבות קבוצתית, קוגניטיבית
 ASDעבור ילדים, מתבגרים ובוגרים עם 

 גברת סנדרה ישראל יעקב, פסיכולוגית קלינית, מרכז בית אחד, העמותה לילדים בסיכון 
 

 גישור בין ממצאי מחקר לבין אתגרים במציאות היום יומית  14:30 -50:13
 לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתפרופ' קורי שולמן, ביה"ס  
 

 כיוונים עתידייםסיכום ו  15:00 - 514:3


