
תוחפשמ
It’s family time!

סוגיות טיפוליות, תהליכים ואופקים במסגרת המשפחתית

ארגון DIR ישראל שמח להזמינכם לכנס התשיעי בישראל

The Developmental, Individual differences, Relationship based model

dirisrael@gmail.com   http://dir-israel.org.il

 הטיפול על פי מודל ה־DIR מערב את בני המשפחה הגרעינית והמורחבת בטיפול בילד

עם צרכים מיוחדים. הכנס יעסוק במרקם המשפחתי המתהווה סביב טיפול, בחיבורים 

בין בני משפחה שונים, בהצלחות, ברגשות ובתהליכים שבעבודה הטיפולית.

בהשתתפות חוקרים, הורים ואנשי טיפול

 הכנס יתקיים בימים ד'-ה', 24‑25 בינואר 2018

ח'-ט' בשבט תשע"ח, בשעות 08:00‑16:30

במרכז הלאומי שלוה, דרך שלוה 1, ירושלים
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תוחפשמ

יום רביעי   24.1.2018

קבלת פנים ורישום  09:00‑08:00

DIR דברי פתיחה יעל ברוק-ביניא, מרפאה בעיסוק, מנהלת ארגון  09:15‑09:00

ציפי נגל-אדלשטיין, עו"ד, מנכ"לית העמותה לילדים בסיכון  

DIRד"ר שרינה וידר, פסיכולוגית קלינית, הוגת מודל ה־  

סיפור קצר על התמודדות  09:30‑09:15

מודל ה־DIR כחלוץ התיווך ההורי בטיפול בילדים בספקטרום האוטיסטי  10:30‑09:30 

אנטגרציה בין "בריאות הנפש של הפעוט" ומגמות חדשניות בהתפתחות הילד 

DIR: The Pioneer of Parent Mediated Intervention for ASD Integrating 
IMH and Development
New Trends in Developmental Science

ד"ר שרינה ווידר, פסיכולוגית קלינית, הוגת מודל ה־DIR מייסדת ומנהלת מקצועית של   
 PROFECTUM ארגון

סיפור קצר על התמודדות  10:45‑10:30

הפסקה  11:15‑10:45

מנטליזציה הורית גופנית: הריקוד הגופני בין הורים ותינוקות  12:15‑11:15

ד"ר דנה שי, בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו  

אח שלי - ילד לא רגיל, קבוצת אחים לילדים עם אוטיזם בתפקוד בינוני נמוך  13:15‑12:15

ד"ר נורית פלזנטל-ברגר, פסיכולוגית התפתחותית וחינוכית, ראש שילוב וצרכים מיוחדים   

המכללה האקדמית אונו, מנהלת שותפה היחידה ההתפתחותית שפ"ח ירושלים 

הפסקת צהריים  14:15‑13:15

שיתופיות משפחתית באינטראקציות אם-אב-ילד: המקרה המיוחד של ילדים צעירים עם   15:15‑14:15

אוטיזם

פרופ' דוד אופנהיים, החוג לפסיכולוגיה והמרכז לחקר התפתחות הילד, אוניברסיטת חיפה  

מפגשים: פרופילים שונים בתוך משפחות - התאמה וקושי   16:00‑15:15

מרב קאסוטו־פסקרה, מרפאה בעיסוק, מטפלת DIR מוסמכת  

סיכום היום   16:15‑16:00
 המשך
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יום חמישי   25.1.2018

קבלת פנים ורישום  09:00‑08:00

פתיחה  09:30‑09:00

סיפור קצר על התמודדות  

כמו לוליין על חוט — פרדוקסים מובנים בחוויה ההורית לילדים עם אוטיזם  10:30‑09:30

נועה גינוסר, פסיכולוגית קלינית, פסיכולוגית אחראית תחום גנים ומרכזי   

טיפול, אלו"ט

הפסקה ופיזור למושבים מקבילים  10:30‑11:00

מושבים מקבילים )יערכו ארבעה מושבים מקבילים פירוט בהמשך עמוד זה(  12:30‑11:00

הפסקת צהריים  13:15‑12:30

מושבים מקבילים )יערכו ארבעה מושבים מקבילים פירוט בהמשך עמוד זה(     14:45‑13:15

הפסקה  15:15‑14:45

מה מסתתר מאחורי התנהגות חזרתית, חלון לתוך עולמם של הילד וההורה   16:15‑15:15

ד"ר יאנה פלג פסיכולוגית, מטפלת DIR מוסמכת ויעל ברוק-ביניא, מרפאה   

בעיסוק, מטפלת DIR מוסמכת, מנהלת ארגון DIR ישראל

סיכום   16:30‑16:15

25.1.2018 מושבים מקבילים  —  יום חמישי 

12:30-11:00 מושבי בוקר  

✦ DIR בתוך ומחוץ לקופסה 

תמיכה בקשר הורה-ילד בחדר הטיפולים, בבית ובקהילה

ד"ר עליזה ויג, פסיכולוגית קלינית וענת אופנהיים, מרפאה בעיסוק.

✦ הכניסיני תחת כנפך — אם ואחות, סיפור דרך

על החיים כאחות וכאם לילד בספקטרום, על המפגש בין המטפלת למשפחה. תובנות מתוך 

 .DIRהדרך המשותפת בטיפול על פי מודל ה־

שירית עברי עבאדי, אמא, אחות וסטודנטית לחינוך מיוחד וענבל הימן, מרפאה בעיסוק
 המשך
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✦ שיח עם הורים

ד"ר שרינה ווידר, הוגת המודל, מזמינה הורים לשיח פתוח בעברית

✦ סדנת היכרות לקידוד מנטליזציה הורית גופנית

ד"ר דנה שי, בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו

14:45-13:15 מושבי צהריים 

✦ לצאת מן הארון אל העולם, או להכניס עולם שלם לתוך ארון.

התמודדות אישית ומשפחתית עם חשיפה והסתרה של האוטיזם. 

רינת בראון, אמא לתאומים עם אוטיזם. עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת.

NOT EASY TO BE IZZY ✦

הצפה - רגיעה ומה שבניהם: האתגרים התקשורתיים של איזי עם הוריו ואחיו המיוחד — תיאור מקרה

יעל סנדרו, מרפאה בעיסוק

✦ מהקליניקה אל המציאות הביתית

Floor time עם האח בבית — תיאור מקרה

רותי ויצמן, קלינאית תקשורת

✦ אי שם מעבר לקשת

מסע התמודדות של הורים לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי

רוני מרץ, פסיכולוגית חינוכית ואמא של ניב

סוגיות טיפוליות, תהליכים ואופקים במסגרת המשפחתית
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25.1.2018 המשך מושבים מקבילים — יום חמישי 

 המשך
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עלות ההשתתפות

המחיר כולל: השתתפות בכנס, כיבוד במהלך היום כולו ודמי הרשמה על סך 180 ש"ח.

 הרשמה מוקדמת עד יום ותאריך
ה־19 בדצמבר 2017

הרשמה מאוחרת
מה־20 בדצמבר ועד יום הכנס

 שני ימי הכנס 

24‑25 בינואר

780 ש"ח680 ש"ח

450 ש"ח380 ש"חיום רביעי 24 בינואר

450 ש"ח380 ש"חיום חמישי 25 בינואר

שימו לב!!!

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד שלושה תשלומים שווים.   
יש להתקשר להסדרת התשלום לאחר ההרשמה באתר למספר 5365716‑054

ניתן לשלם בהעברה בנקאית בתשלום אחד. יש ליצור קשר לקבלת פרטי החשבון.   

תינתן הנחה של 20% לזוג הורים.  

לכל שאלה ניתן ליצור קשר בדואר האלקטרוני בכתובת: dirisrael@gmail.com או ליצור קשר בטלפון   
.054‑5365716

דמי רישום ומדיניות ביטולים

דמי הרישום הינם 180 ש"ח והם כלולים במחיר. במקרה של ביטול לא יוחזרו דמי הרישום.

ביטול עד לתאריך 13.1.2017 — יוחזר הסכום ללא 180 ש"ח דמי הרשמה.

ביטול החל מתאריך 14.1.2017 — יוחזר חצי מהסכום בלבד.

ביטול החל מתאריך 21.1.2018 לא יינתן החזר כספי כלל.

 dirisrael@gmail.com :לביטול נא לשלוח מייל לכתובת

יש לוודא קבלת אישור במייל חוזר.

נשמח לראותכם!

 המשך



8-11.2.201810-13.5.2018

9-12.7.2018

ירושליםחיפה
שלוה, בית וגןאוניברסיטת חיפה

 DIRקורסי עקרונות מודל ה־

סמינר ההכשרה העשירי 

Save The Date


	טופס הרשמה: 
	הרשמה לקורס עקרונות: 


