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 II -כנס אוטיזם בצפון 
 ” אוטיזם ותחלואה נלווית”

 תוכנית ראשונית

 הרשמה, התכנסות וכיבוד קל     31:31-30:11

  ,  מכון ארגמןרונית ארגמן -התפתחות המיניות בילדים על ספקטרום      30:11-31:31

 , המרכז להכשרת כלבי שירותאילן פרומקין -כלבי שירות לאוטיסטיים      31:31-31:11

 הפסקת קפה     31:11-30:11

 ,שזיפי-דנה קוטיק -הפן הרגשתי והתמודדות ASD - אחים של ילדים עם      30:11-30:11

 ארגון קשר                         

 , רשת לשיתוף פעולה ולי כרמל‘ר ג“ד -כלבי בית במשפחות אוטיסטים      30:11-30:11

 אילן, הפקולטה לרפואה -בר‘ משפחות וחוקרים, אונ-בחקר האוטיזם                      

https://www.facebook.com/asdnet.il 



 II -כנס אוטיזם בצפון 
 ” אוטיזם ותחלואה נלווית”

  -תוכנית ראשונית 

 הרשמה, התכנסות וכיבוד קל   11:31-10:11

 ברכות   10:11-10:31

  -מה ידוע על טיפול בקנאביס רפואי בילדים על הספקטרום האוטיסטי    10:31-31:11

 מומחית בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מנהלת הגיל, ר אורית סטולר“ד                     

 הרך במרכז לאוטיזם באסף הרופא                     

 (ASD&ADHD)אוטיזם והפרעות קשב וריכוז    31:11-31:01

 בריאותה" מרכז מומחים”מרפאת                      

 הפסקת קפה   31:01-33:31

 Aאולם     מושבים מקבילים

 ח כללית“, מכון התפתחות הילד, קור נירית ברוש“ד-אוטיזם ותחלואה נלווית    33:31-30:11

  -ליקויים מוטוריים נפוצים ועקרונות טיפוליים בקרב הילדים על הספקטרום    30:11-31:11

 ומדריכה בעמותה לילדים בסיכון B.P.Tפיזיותרפיסטית  ,דקלה קורן                      

 ארוחת צהריים   31:11-30:31

  -דינאמי לילדים עם אוטיזם והוריהם -הטיפול הדיאדי כטיפול התפתחותי פסיכו   30:31-31:11

 , המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי זיו בצפתלהד-נון, תהל שטיין-ענת בן                     

 Bאולם    

 , דיאטנית קלינית, מרכז רפואי העמקיעל שמעיה -תזונה בילדים על הספקטרום    33:31-30:11

30:11-31:11   PRT  ר קרן שגיב“ד -שיטת טיפול חדשנית מבוססת מוטיבציה, 

 מכון קרן אור לילד ולמשפחה                     

 ארוחת צהריים   31:11-30:31

 , מרכז רפואי ר איילה אורי“ד -השלכות מעשיות -שינוי בשיטת האבחון באיטיזם   30:31-31:11

                       זיו, צפת, המחלקה הפסיכיאטרית של הילד והמתבגר                     

 ,ר איתי ברגר“ד -

 העברית בירושלים, הדסה הר הצופים‘ , האונקורי שולמן‘ פרופ -אוטיזם וחרדות    31:11-31:01

 אילן, הפקולטה -בר‘ , אונר אוון אליוט“ד -מיקרוביום אצל אוטיסטים    31:01-30:11

 ש עזריאלי“לרפואה ע                     

 , רשת לשיתוף פעולה בחקר ולי כרמל‘ר ג“ד -חדשות המדע בתחום אוטיזם    30:11-30:31

 משפחות חוקרים-האוטיזם                     

 אולם מליאה

 אולם מליאה
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