הכנס ה 9-10 22-בינואר2019 ,
של העמותה הישראלית

להתפתחות הילד ושיקומו

בנייני האומה,
ירושלים

זה לזה ,למשפחות ,לקהילה ,לידע

הצצה לתכנית הכנס
העמותה הישראלית להתפתחות הילד מייצרת את הבית המקצועי ,החברתי ומקור הידע והתמיכה המקצועית של כל העוסקים
בתחום התפתחות הילד בארץ ,אשר אותו נרצה להדגיש בכנס ה 22-של העמותה.
כנס העמותה יעמוד הפעם בסימן מחוברים :חיבורים בין אנשי מקצוע מכל מקצועות הבריאות ,בין מכונים ויחידות ,בין מסגרות חינוכיות
למסגרות טיפוליות ואבחוניות ,בין אנשי מקצוע לבין משפחות ,בין חוקרים לבין קלינאי תקשורתובין אנשי המקצוע בארץ ובעולם.
תודה לכל אלו ששלחו עד כה תקצירים .קיבלנו כמות מרשימה מאוד.
לאור בקשות שהופנו אלינו ובשל חופשת הקיץ שהסתיימה לה השבוע ,אנו מאריכים לתקופה קצרה את המועד האחרון לשליחת תקצירים למושבים,
סדנאות ופוסטרים .מועד אחרון למשלוח תקצירים 18 :בספטמבר.2018 ,
כתובת למשלוח תקציריםadmin@child-development.org.il :
לצפייה בקול קורא לתקצירים יש ללחוץ כאן

ד״ר לידיה גביס ,יו"ר הכנס וגב' נאווה גלקופ יו"ר העמותה ,יחד עם כל חברי הועד,
שמחים לתת לכם הזדמנות להצצה ראשונית למרצים המוזמנים לכנס ה 22-של העמותה.
ד״ר לידיה גביס

גב׳ נאווה גלקופ

מרצים מרכזיים בהרצאות מליאות הבוקר
Sir Tom Shakespeare, PhD
סר פרופ' טום שייקספיר הינו אחד מהחוקרים המשפיעים בתחום חקר המוגבלויות בעולם .הוא מרצה וחוקר בכיר במחלקה לחקר לימודי
מוגבלויות ב ,London School of Hygiene & Tropical Medicine -אנגליה והוביל כיועץ מטעם ארגון הבריאות העולמי ( )WHOאת
כתיבת הדו"ח בנושא המוגבלויות בעולם ( )World report on disabilityשפורסם בשנת  .2011פרופ' שייקספיר פרסם מאמרים וספרים
רבים ומשדר באופן קבוע בתוכנית רדיו ב.BBC-
הרצאתו תתמקד בגורמים החברתיים והמבניים הפועלים בחיי ילדים עם מוגבלויות.
Eric Kossoff, MD
ד"ר קוסוף הינו פרופסור לנוירולוגיה ולפדיאטריה ומנהל תכנית ההתמחות בנוירולוגיה בבית חולים האוניברסיטאי "ג'ון הופקינס"
שבבלטימור ,ארה"ב .הוא כתב מעל מאה מאמרים וספרים בנוירולוגיה ,מוביל בליגה הבינלאומית נגד אפילפסיה ,אחד המומחים בעולם
לטיפול תזונתי בהפרעות נוירולוגיות ,אשר פיתח מ 2003-את הדיאטה המשופרת של אטקינס לילדים ולמבוגרים הסובלים מאפילפסיה
ותסמונות נוספות.
הרצאתו הראשונה תתמקד בסיבות ובגישה לאפילפסיה בילדים עם לקויות התפתחותיות.
הרצאה נוספת תתמקד בנושא תסמונת התפתחותית נדירה  Glut1 Deficiency Syndromeכמודל לפיתוח טיפול מתואם
אישית בלקויות התפתחות.

Dana Anaby, BOT, PhD
ד״ר דנה ענבי חוקרת ומרצה בכירה באוניברסיטת  McGillמונטריאול ,קנדה  .מחקרה בשנים האחרונות התמקד בתחום השתתפות ורווחה
בילדים ומתבגרים עם מוגבלויות ,בדגש זמן פנאי והשפעת סביבה .היא פיתחה הערכות ודרכי התערבות ,ופירסמה מאמרים רבים ומשפיעים
בתחום זה .דר' ענבי חברה בקבוצת  ,CAN CHILD-קנדה ,והינה מהחוקרים המובילים בהתערבות בילדים ומתבגרים עם מוגבלויות
הרצאתה תתמקד בהשתתפות ורווחה של ילדים ומתבגרים עם מוגבלויות בדגש זמן פנאי והשפעת סביבה ,הערכות ודרכי התערבות.
Shelly Weiss, MD, FRCPC
פרופ׳ שלי וייס היא נוירולוגית ילדים ומומחית לאפילפסיה ושינה ,מנהלת תכנית ההתפתחות במחלקה לנוירולוגיה ופדיאטריה
 ,Hospital for Sick Children, Torontoבקנדה .מומחית עולמית ונשיאת האיגוד לרפואת השינה בקנדה.
תרצה בנושא  - Better Nights, Better Daysכיצד ניתן לסייע לילדים עם מוגבלויות לישון טוב יותר?

שמעון ברקMD ,
ד"ר שמעון ברק הוא רופא מומחה ברפואת ילדים ראשונית-קהילתית ,יו"ר חיפ"א ,החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה וסגן נשיא
הקונפדרציה האירופאית לרפואת ילדים ראשונית
ד"ר ברק ינסה לענות על השאלה :האם יש בכלל ילד "נורמאלי"?

 | Mary Massery, PT, DPT, DScהרצאה בחסות אקטיביקס
ד"ר מאזרי חקרה ופיתחה מודל הערכה וטיפול ייחודי הנוגע בקשר שבין התנהגויות מוטוריות ,נשימה ומכאניקה של יציבה ,בילדים ומבוגרים
כאחד .כמומחית ייחודית ומובילה בתחום זה ,היא מרצה בכנסים מקצועיים ומעבירה קורסים ברחבי העולם ובארץ .דר' מזארי מלמדת
במספר בתי ספר לפיזיותרפיה ,שותפה במחקר קליני ומייעצת לקליניקות ובתי חולים ברחבי ארה"ב.
ד"ר מאזרי תרצה על מודל ההערכה והטיפול ,שפיתחה לאנשי מקצעות בריאות לשיפור נשימה ויציבה בילדים עם מוגבלויות מוטוריות.
Andrew Bondy, PhD
ד״ר אנדי בונדי הוא ממובילי החדשנות בתחום האוטיזם וניתוח יישומי של התנהגות .ד"ר בונדי בעל ארבעים שנות ניסיון ויותר בטיפול
בילדים ומתבגרים עם אוטיזם והפרעות התפתחותיות שונות .הוא ואשתו ,הגב' לורי פרוסט ,פיתחו את שיטת התקשורת החלופית
באמצעות תמונות ( .)PECSד"ר בונדי עמד בראש מערכת של בתי ספר ייחודיים לתלמידים עם אוטיזם .ד"ר בנדי הוא הנשיא והמייסד
המשותף של ארגון  Pyramidלייעוץ חינוכי ,ותורתו מיושמת במדינות רבות ,כולל בישראל.
בהרצאתו יציג את מחקריו האחרונים על  PECSואת המאמצים למתן תמיכה בכיתות הלימוד דרך מודל הפירמידה בכל הגילאים
והתפקודים השונים.
דורון גוטהלףMD, PhD ,
פרופ' דורון גוטהלף הוא מנהל החטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בבית חולים אדמונד ולילי ספרא לילדים ,המרכז הרפואי
שיבא .הוא מנהל המרכז לגנטיקה התנהגותית ,המרכז את הטיפול והמחקר בבעלי תסמונת דיג'ורג' וויליאמס ,פרופסור מן המניין
בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב ובוגר פוסט-דוקטורט בתחום ה Pediatric Neuroscience-באוניברסיטת סטנפורד.
פירסם למעלה מ 130-מאמרים בעיתונות הבינלאומית בנושאים של נוירוגנטיקה ,פסיכופרמקולוגיה ו.ADHD-
לשעבר יו"ר האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית.
אלוף (מיל') דורון אלמוג
אלוף (מיל') דורון אלמוג הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת
חיפה .הוא שימש כחוקר בכיר באונ' הארוורד ובוושינגטון אינסטטיוט ופרסם ספרים ומחקרים אקדמאים בתחומי בטחון ואסטרטגיה.
מאז שחרורו מצה"ל ב 2004-משלב דורון אלמוג פעילות התנדבותית בכפר השיקומי "עלה נגב נחלת ערן" ,שהקים לאוכלוסיות
מיוחדות ,לצד פעילות עסקית והובלת פרויקטים לאומיים.
ב 2016-זכה בפרס ישראל לשנת תשע"ו על מפעל חיים ותרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

טעימה מתכני הכנס
מושבי הכנס
בכל אחד מימי הכנס יתקיימו מושבים בנושאים שונים ,כגון :הוראת מוגבלויות ,הנגשה ,רפואה מרחוק (טלאמדיסין) ,טיפול בקאנביס ,הפרעות קשב וריכוז בילד
ובמתבגר (בשיתוף ובחסות האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר) ,הורות לילדים עם צרכים מיוחדים ,מעבר לבגרות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,פגים ועוד
המושבים ייקבעו בהתאם ובשילוב התקצירים שיתקבלו.
סדנאות הבוקר
·

סדנה לשימוש ב | PECS-בהנחיית ד"ר אנדרו בונדי

·

סדנה לטיפול בקשיים במיומנויות חברתיות | בהנחיית ד"ר אריאלה יוקל

·

מקרים מורכבים בהפרעות תנועה
* סדנאות הבוקר עתידות להתקיים ביומו השני של הכנס בשילוב ארוחת בוקר מדעית ,לפני תחילת מליאת הבוקר (.)07:30-08:30 ,10.01.19
* ניתן לשלוח מקרים לדיון או להצגה במסגרת הסדנה

סדנאות הצהריים
·

תיאורי מקרים מאתגרים בנושא שינה בילדים | בהנחיית פרופ' שלי וייס  -ניתן לשלוח מקרים לדיון או להצגה במסגרת הסדנה

·

סדנה בנושא "דגלים אדומים" ואיתור לקויות התפתחות בפעוטות  -בשיתוף חיפ"א ,החברה הישראלית לרפואת ילדים קהילתית
* כל הסדנאות יתקיימו וישתלבו כחלק מהתכנית המדעית של הכנס במהלך שני ימי הכנס ולאחר ארוחת הצהריים
* ניתן להציע סדנאות נוספות

פאנל "מחוברים אל העתיד"
במרכז הכנס  -פאנל "החזון והעתיד של התפתחות הילד" .הפאנל יתקיים בהשתתפות נציגים ממשרדי הממשלה  -בריאות ,רווחה וחינוך.
בפתיחת הפאנל יוצג סקר מקצועות הבריאות .אנו מזמינים אתכם למלא את הסקר על מנת לסייע בבניית תכנית מדעית מדויקת ותואמת את הצרכים בשטח.
תודה לכל אלו שענו והתייחסו לסקר עד כה.
לכניסה לסקר יש ללחוץ כאן

שותפינו לכנס
יומו הראשון של הכנס ( ,9.1.19יום רביעי) יתקיים בשיתוף חיפ"א ,החברה הישראלית לרפואת ילדים קהילתית.
יומו השני של הכנס ( ,10.1.19יום חמישי) יתקיים בשיתוף האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
הכנס כולו יתקיים בשיתוף חיל"ה ,החברה הישראלית להתפתחות הילד.
* הצצה נוספת ומידע נוסף על הכנס יתפרסמו בקרוב *
בברכה,
ד"ר לידיה גביס ,יו"ר הכנס
נאוה גלקופ ,יו"ר העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
ד"ר חנוך קאסוטו ,גיזבר
חברי ועד הכנס :ד"ר אורית סטולר ,נוירולוגית התפתחותית | ד"ר אריאלה יוקל ,קלינאית תקשורת | צילי ניר-שמיר ,פסיכולוגית התפתחותית
גב׳ יונית בנט לוי ,אחות | גילי גמיש ,עובדת סוציאלית | ענת להב ,פיזיותרפיסטית | שמעונה לב-און ,מרפאה בעיסוק | יעל שמעיה ,דיאטנית
סיגל שטרסר ,קלינאית תקשורת

