
 
  הנכם מוזמנים                                                                                       

 עיון הליום                     
  שיתקיים ותהמגמ שלהשנתי                                       

 תשע"ז ביום חמישי, כ"ט בכסלו                                   
 2016בדצמבר  29ה' חנוכה,                                   

 מכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט, נתניהב                   

 שווה  הוהתאמ גרם של איתור מוקדם"        
 "...השל טיפול ואכזב םקילוגר           

 רית, קלינית ) הדגמה מהקליניקה(; אישית )מונולוגים(, מנקודת מבט מחק                  
קואורדינציה שיים בק  במסגרת חינוכית( והורית )הורה לנער עם אוטיזם( מקצועית )פרוייקט                    

(DCDב )יסות חושי וו(SPD) ( בקשב(ADHD בתקשורת ו (ASD ) 
 בתחוםמתעניינים לו נשי מקצוע, הורים, מטפלים, א"גמורים לחינאנשי חינוך, כם: ל                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 מותאמת פעילות גופניתהמגמה ל
 בשיתוף עם המגמה לגיל הרך   
 

 

 

 ₪;  130 – 29.11.16, עד עלות ההשתתפות בהרשמה מוקדמת, באמצעות טופס ההרשמה המצ"ב.  מראש בלבדההרשמה 
 הירשם  מראש.  חובה ל -למורים ולסטודנטים  מהמכללה ללא תשלום *   .₪  051 – 12.1691. -עד  בהרשמה מאוחרת

 .  ₪ 60  -לסטודנטים מחוץ למכללה בצירוף תעודת סטודנט * 
   y@wincol.ac.il-peryבדוא"ל:     3929886-09, בפקס: 3978639-09: נא לפנות ליהודית פרי בטלפון: לפרטים ולהרשמה

  ugav@netvision.net.ilדוא"ל:  באמצעות עוגב-ד"ר אורלי יזדי לבירורים:
 harshama.pdf-http://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/mutemet-להורדת טופס הרשמה  והנחיות בדבר דרכי הרשמה

 http://www.wincol.ac.il  עדכונים ב 'חדשות' של אתר המכללה: 
 המקומות מוגבל!מספר  -הזדרזו  להירשם 

 :תכנית יום העיון
 

   382-ו 379;  קפה ומאפה בחדר לובי המכללהב   :קבלת תגיותו הרשמה: 08:00-08:45
                         

                         .2שידור לאולם עם   3אולם ב     :וברכותדברי פתיחה : 8:45-09:00
 ראש המגמה לפעילות גופנית מותאמת, עוגב-אורלי יזדי "רד                     

 נשיא המכללה ,פרופ' רוני לידור                     

 ראש המגמה לגיל הרך ד"ר עינת ינוביץ,                     

  לחינוך גופני בית הספרראש ד"ר יואב מקל,                      

 הפרעות עיכוב התפתחותי מוטורי בינקות ובילדות המוקדמת כסממן לאיתור מוקדם של : 09:00-10:00
 : ממצאי מחקר עדכניים.התפתחותיות                        

   , מכבי שירותי בריאותוחוקרת בכירה ת ילדיםרופא ,מינה גורביץד"ר                         
       

 :   זיהוי ומתן מענה במסגרת הביתית והחינוכית.ורגשי קשיים בוויסות חושי: 10:00-10:20
  מית בוינגייטדמרצה בכירה במכללה האק, עוגב-אורלי יזדי "רד                      

 
 : מונולוגיםוהוריהם ןכדברי התלמידים  שלה 'מעצימות מורות ' ל  -כדברי המחנכות שלהן   'עותמופר בנותמ ' 

      
 

  ;ד' בית הספר התבור בחולון- כיתות  ג'במחנכת  ,שלי משה דיין: 10:20-10:40
 .תלפיות במכללת משלימת  תואר ראשון בחינוך מיוחד                                                    

  תואר ראשון בחינוך מיוחד במכללת תלפיות.  ה';  משלימו -כיתות א' במחנכת  רונית קנפי,  :10:40-11:00
                           

 382-ו 379חדר ב  : הפסקת כריך ושתיה   11:00-12:00
 

 ויסות חושיובקשיים ב: חשיפה למגוון רחב וייחודי של  פעילויות מותאמות ועזרים לטיפול 12:00-12:30
 בגישה פסיכומוטורית.  תמאבחנת ומטפל לימור מרקו שלום,                         

  
 הטמעת התנהגות נאותהל -משלב  ילדיםתכנית גישור בגן  -'ממתגוששים למגשרים' :  13:00- 12:30

 מכללת תלפיות.מ חינוך מיוחדבהתמחות  בגיל הרך עםתואר ראשון  ; גננת רחלי אפנגר,                             
 
 ".הרצאה אחרת על משפחה אחרת - הורות עם צרכים מיוחדים" –"חיים בסרט : 13:00-14:00 

 .  מומלץ ביותר!הורה לנער עם אוטיזם דורון פרג,                            
 

                                           סיכום דברי   : 14:10–14:00
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