הכינוס הדו-שנתי
הארצי של
המכונים
להתפתחות הילד
תכנית הכנס

ימים שלישי  -רביעי 17-16 ,בנובמבר  ,2010בנייני האומה ,ירושלים

תכנית הכנס
יום שלישי  16 -בנובמבר 2010
09:00 - 08:00
11:20 - 09:00
09:25 - 09:00
09:55 - 09:25
10:00 - 09:55
10:40 - 10:00
11:10 - 10:40
11:20 - 11:10
11:35 - 11:20
12:00 - 11:35

רישום התכנסות וקבלת פנים
מושב פתיחה חגיגי
פתיחה וברכות
דר' מימוני-בלוך אביבה ,יו“ר העמותה ,דר' גביס לידיה ,יו"ר הכנס
על היחס לאנשים עם מוגבלות במשפט
הרב פירון שי
הצגת מרצה אורח
דר' גביס לידיה
פיתוח שירותים קהילתיים לילדים עם צרכים מיוחדים
פרופ' רוג‘רס בריאן ,ארה"ב
המערך ההתפתחותי בישראל בשנת  - 2010לאן?
פרופ' אור-נוי אשר
הצגת מבנה הכינוס ותחומי עניין
דר' גביס לידיה
בחירת ועד לעמותה
הפסקת קפה ועוגה  -ביקור בתערוכה המסחרית

 14:00 - 12:00מושבים מקבילים
מושב 1
12:15 - 12:00
12:30 - 12:15
12:45 - 12:30
12:55 - 12:45
13:10 - 12:55

לקות קשב וריכוז  -בין אנטומיה לתפקוד

אולם 1

יו"ר מושב :דר' שערץ מיטשל ודר' דווידוביץ מיקי
ADHDיואוטיזם :שתי לקויות עם מבנה מוח תקין
בן-שלום דורית
מבדק המסייע לאבחון הפרעת קשב וריכוז
ברגר איתי
בדיקת ההתאמה בין שאלונים סטנדרטיים ( )DSM-IVובין תוצאות במבחן
ממוחשב  TOVAלבדיקת טווח הקשב וריכוז
דיאמונד גרי
"
"סערה בכוס שוקו  -הערכת תפקודי יום של ילדים עם  ADHDבאמצעות
אבחון מבוסס עיסוק
פריש כרמית
הקשר בין תפקודים ניהוליים והשתתפות בפעילויות פנאי אצל בנים עם
ADHDיי()Attention Deficit Hyperactive Disorderי i

שמעוני מעיין

הכינוס הדו-שנתי הארצי של

2

המכונים

להתפתחות

הילד

13:25 - 13:10

יעילות תוכנית התערבות קוגניטיבית-תפקודית לילדים עם הפרעות
קשב וריכוז :מחקר חלוץ
האן-מרקוביץ ג'רי
עמדת הורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז לגבי הטיפול במטילפנידאת
( - MPHריטלין) ,השוואה בין מערך כפול סמיות והגישה המסורתית
טרגין דורית
כיצד נשפר תוצאות בטיפול בילדים הלוקים בהפרעת קשב וריכוז -
מעקב של  3שנים אחר  520ילדים עם ADHD
ענתבי שלומי
מודל "משולש" לאבחון וטיפול בהפרעת קשב וריכוז בגיל הרך :תסמונת
או תסמין?
צוקרמן ג'יי

מושב 2

לקויות תקשורת בספקטרום האוטיזם  -סיבות וגישות אולם 2
יו"ר מושב :פרופ' דרומי אתי ודר' יוקל אריאלה
מודל ה  ®DIR -לעבודה עם ילדים בספקטרום האוטיזם
אופנהיים ענת
"יכולות מיוחדות" בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי
בינט אביבה
סקירת איפיונים מוקדמים של הספקטרום האוטיסטי בגיל שנה
בן ששון אילת
גישות שונות בהתערבות תקשורת ושפה בגיל הרך
דרומי אתי
השפעת השימוש בתקשורת תומכת וחליפית על הקשר הדיאדי בין
המטפל הראשוני לפעוט לקוי תקשורת
חצרוני אורית
קוהרנטיות מרכזית חלשה :עדות והשלכות קליניות
יוקל אריאלה
הישארות אבחנות על קשת הפרעות האוטיזם בקרב ילדים בני  7שנים
שאובחנו בגיל צעיר בכלי אבחון שונים
פוזנר עידית
הפרייה חוץ גופית ,פגות ומשקל לידה נמוך מהווים גורמי סיכון לאוטיזם
צחור דיצה

13:35 - 13:25
13:45 - 13:35
14:00 - 13:45

12:15 - 12:00
12:30 - 12:15
12:45 - 12:30
13:00 - 12:45
13:15 - 13:00
13:30 - 13:15
13:45 - 13:30
14:00 - 13:45
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מושב 3
12:10 - 12:00
12:20 - 12:10
12:35 - 12:20
12:45 - 12:35
13:00 - 12:45
13:15 - 13:00
13:30 - 13:15
13:45 - 13:30
14:00 - 13:45

מושב 4
12:15 - 12:00

12:30 - 12:15
12:45 - 12:30
13:00 - 12:45

הורות לילדים בסיכון ללקויות התפתחותיות

אולם 3

יו"ר מושב :גב‘ בן אמוץ בת עמי ודר‘ דיאמונד גרי

מנקודת המבט של אם
גולן-גל עדי
הלקות ההתפתחותית  -משא או מסע? שלושים ושש שנות נווט במעגלי
החיים
גלושטיין רבקה
אימוץ ילדים :הלקחים הנוירולוגים מחוויות החסך בגיל הצעיר
דיאמונד גרי
היענות הורים להפניות לאבחון ,במקרה של חשד לליקוי התפתחותי
בקרב ילדיהם
זילבר טובה
המקום בו קורה הכול
חיימי מלכה
בעיות בריאות ,התפתחות והתנהגות בקרב ילדים שהובאו לישראל
באימוץ בין-ארצי
סנצקי יהודה
ארועי חיים של הורים כסמן להפרעה בספקטרום האוטיסטי בילדים
עמשלום ענת
צרכיהם הרגשיים של ההורים לילדים עם לקות התפתחותית
קרן מירי
אמביוולנטיות  -חוויה של אימהות לילדים עם ADHD
רשף-קמחי דלית

מפגיעה מוטורית לתפקוד ועצמאות

אולם 4

יו"ר מושב :דר' זנדהאוס יורם ופרופ' גליל אהרון
מעקב אחר התפקוד המוטורי של ילדים בגיל  4-5שנים אשר אובחנו
בשנת חייהם הראשונה כלוקים בהיפוטוניה שפירה ואיחרו בהשגת אבני
דרך
אבס אילה
הבילוש אחרי האטיולוגיה של שתוק מוחין
בן פזי הילה
הערכת יעילות של רכיבה טיפולית בילדים עם בעיות התפתחותיות
גולדשטיין סיוון
הקשרים ויחסי הגומלין בין חומרת המאפיינים האוטיסטים ותפקוד
מוטורי למצבי חיקוי בילדים עם אוטיזם
צאיג אילנית
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המכונים

להתפתחות

הילד

 13:15 - 13:00השימוש ב THERATOGS -לעידוד ההשתתפות בילדים עם נכויות
התפתחותיות
רודריגז ג'יל
 13:30 - 13:15הפרעות ראשוניות בכתב יד
בן פזי הילה
 13:45 - 13:30עט לכתוב ועת להקליד
בן פזי הילה
15:00 - 14:00

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

 16:45 - 15:00מושבים מקבילים
מושב 5
15:10 - 15:00
15:20 - 15:10
15:30 - 15:20
15:40 - 15:30
15:50 - 15:40
16:10 - 15:50
16:20 - 16:10
16:35 - 16:20

מהעובר לפג הבוגר ומה שביניהם

אולם 1

יו"ר מושב :פרופ' מימוני פרנסיס ופרופ' רייכמן בריאן

ההשפעה ארוכת הטווח של הרחבת חדרים במוח העובר על התפתחות
השפה
דסברג-שטרסר סיגל
מודעות נשים בישראל והמידע שבידיהן באשר לשתיית אלכוהול בזמן
הריון
וייס נטע
השפעת תוכנית גרייה מולטי-סנסורית לפגים על יכולות ויסות חושי של
הפעוטות ועל הורדת המתח של ההורים
חכם פילוסוף קרן
הישרדות  -מסעו של פג
פלדמן יעל
מאפייני היוזמות התקשורתיות של ילדים צעירים קדם מילוליים בעלי
נכויות התפתחותיות
קידר נועה
גורמים הקשורים להתפתחות תקינה בקרב ילדים שנולדו במשקל לידה
נמוך מאד
רייכמן בריאן
טיפת חלב וגן הילדים  -בודקים מודדים ומאתרים פילוט לבדיקות סקר:
התפתחות ,גדילה וראייה
שטרן גילה
לקויות התפתחותיות בפגים  -או דיוקן הפג כאיש צעיר
שמואלי דורית ,ניר שמיר צילי
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מושב 6
15:15 - 15:00
15:30 - 15:15
15:45 - 15:30
15:55 - 15:45
16:10 - 15:55
16:20 - 16:10
16:35 - 16:20
16:45 - 16:35

מושב 7
15:15 - 15:00
15:30 - 15:15
15:45 - 15:30
16:00 - 15:45
16:15 - 16:00

תפקוד והשתתפות

אולם 2

יו"ר מושב :גב' רבינוביץ גילה ודר‘ קבוט שושנה
תוכנית "יד ביד" שילוב )Constraint-Induced Movement Therapy)iיCIMT
וגישת "החינוך המדריך"
איגרא אידה
וריאציות פרוזודיות בדיבור תקין ובדיבור פתולוגי בקרב ילדים
אנבה רות קלאודיה
מדדים התנהגותיים ופסיכופיסיקליים של ילדים עם וללא ליקוי בויסות
חושי
בר-שליטא תמר
תוכנית שמירת מנחים  24שעות ביממה
גלקופ נאוה
עכשיו הזמן  -הצורך בטיפול אינטנסיבי מותאם לבנות עם תסמונת רט
לוטן מאיר
פחד מתנועה בתסמונת רט והמערכת הפרופריאוספטיבית  -ממצאים
והצעות לטיפול
לוטן מאיר
השתתפות בפעילות גופנית ,כושר גופני וסיכון להשמנת יתר ,בקרב
ילדים DCD -י (i(Developmental Coordination Disorder
ליפשיץ נירית
פיתוח ותיקוף שאלונים למדידת השתתפות הילד ,מיומנויות הביצוע
והגבלות סביבתיות
רוזנברג לימור

התערבות רפואית ומחקר התפתחותי

אולם 3

יו"ר מושב :פרופ' אשר אור-נוי ופרופ' דורון גוטהלף
מאפיינים נוירופסיכיאטרים בתסמונות גנטיות
גוטהלף דורון
טיפול תרופתי בלקויות התפתחותיות
גביס לידיה
עקרונות הטיפול בילדים המציגים מחלות נוירומוסקולריות -
 12העקרונות של דר‘ Staheli
גליק בני
יצירת שפה משותפת בין המדען למטפל
לויט-בינון נאוה
אתגרים ופתרונות בביצוע מחקר בתחום התפתחות הילד
רז רענן

הכינוס הדו-שנתי הארצי של

6

המכונים

להתפתחות

הילד

 16:30 - 16:15התערבות חינוכית והתנהגותית במרכז שיקום לילדים בפורט-או-פרינס
האיטי  -הצגת מקרה
רמון שרון
 16:45 - 16:30האם שירות פרי יוזמת הורים הנו שירות ממוקד משפחה?
שנקר רוני

מושב 8
15:15 - 15:00
15:30 - 15:15
15:45 - 15:30
16:00 - 15:45
16:15 - 16:00
16:30 - 16:15
16:45 - 16:30

פגיעות שפה  -פנים רבות להן

אולם 4

יו“ר מושב :פרופ‘ פרידמן נעמה ודר‘ קינן נעמה
פתיחת מושב :מושג המודולריות
פרידמן נעמה
לקות שפתית ספציפית בקרב ילדים שסבלו מחסר בתיאמין בינקותם
פתאל איריס
 SLIתחבירי
גביעון אביה
סוגי דיסלקסיות בעברית
פרידמן נעמה
סוגי דיסגרפיה :לא רק בעיה מוטורית
יכיני מיה
הפקת סיפורי רצף על ידי ילדים דו לשוניים עם וללא לקות שפה
מולדינוב דנה
יכולותיהם של ילדים עם תסמונת דאון בתחום המורפולוגיה הנטייתית
בהשוואה לילדים מאוכלוסיות אחרות
רזניק יוליה

17:00 - 16:45

הפסקת קפה ועוגה

17:30 - 17:00

סיכום יושבי הראש במליאה
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יום רביעי  17 -בנובמבר 2010
08:45 - 08:00
11:10 - 08:45
09:00 - 08:45

רישום התכנסות וקבלת פנים
מושב מליאה
פתיחת היום השני  -הצגת מרצים
דר’ מימוני-בלוך אביבה ,יו“ר העמותה ,דר‘ גביס לידיה ,יו“ר הכנס
הרצאת מליאה :השימוש בתרופות פסיכיאטריות בילדים צעירים
פרופ' שמש אייל
הרצאת מליאה :הגישה להפרעות אכילה ובליעה בילדים עם לקויות
נוירו-התפתחותיות
פרופ' רוג'רס בריאן ,ארה"ב
הרצאת מליאה :מסירת הודעה קשה :בין תיאוריה למעשה
פרופ' גרוס-צור ורדה
הצגת הועד החדש והענקת אות מפעל חיים לפרופ‘ שאול הראל ולדר‘
לובה דוק
דר' מימוני-בלוך אביבה ,יו"ר העמותה

11:45 - 11:10

הפסקת קפה ועוגה  -ביקור בתערוכה המסחרית

09:30 - 09:00
10:10 - 09:30
10:40 - 10:10
11:10 - 10:40

 13:15 - 11:45מושבים מקבילים
מושב 9
12:00 - 11:45
12:15 - 12:00
12:30 - 12:15
12:45 - 12:30
13:00 - 12:45
13:15 - 13:00

השלכות ארוכות טווח של לקות ופגיעה

אולם 1

יו"ר מושב :דר' לייטנר יעל ודר' מימוני-בלוך אביבה
מעקב ארוך טווח אחרי ילדים שנפגעו מחסר תיאמין בינקות
מימוני-בלוך אביבה
תפקוד מוטורי בילדים בני  6-5שנים שנחשפו בינקותם לחסר בתיאמין
הראל יעל
מאפיינים ההתנהגותיים והתפתחותיים של ילדים ומתבגרים עם
נוירופיברומטוזיס מסוג 1
כהן רוני
שיתוק מוחין :תוצאות רפואיות ,תפקודיות ,חינוכיות ופסיכו-סוציאליות
לטווח ארוך
מסטרמן רונית
ילדים עם הפרעות קשב וריכוז  -החיים אחרי גיל 18
קירש דפנה
ההשלכות ההתפתחותיות בקרב ילדים עם היפראינסוליניזם מולד
קראוס הומינר אפרת

הכינוס הדו-שנתי הארצי של
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המכונים

להתפתחות

הילד

מושב 10
11:55 - 11:45
12:05 - 11:55
12:15 - 12:05
12:25 - 12:15
12:35 - 12:25
12:45 - 12:35
12:55 - 12:45
13:05 - 12:55

מושב 11
12:00 - 11:45
12:15 - 12:00
12:30 - 12:15
12:40 - 12:30

הורים לילד עם לקות ,ביום ובלילה

אולם 2

יו"ר מושב :גב' אברון יהודית וגב' שני שושי

פרופיל תפקודי רב מימדי של ילדים עם ליקויי למידה עם וללא
דיספרקסיה התפתחותית
טראוב בר-אילן רותי
השפעת מרכיבי האינטרקציה על התפתחות מיומנויות תקשורת ושפה
אצל תינוקות עם תסמונת דאון לעומת תינוקות רגילים
סובלמן-רוזנטל ורדה
קבוצת הורים
ליכטבראון נאוה
תסמונת מינכאוזן על ידי שליח-גם בתחום התפתחות הילד?
גליק בני
גישה טיפולית להפרעות שינה בילדים בספקטרום האוטיסטי
מרקו שי
השלמה של אימהות עם הדיאגנוזה של ילד עם לקות אינטלקטואלית:
קשר לרגישות אימהית ולהתקשרות של הילד
פניגר-שאל רינת
הפקות נרטיביות של ילדים דו-לשוניים דוברי עברית ואנגלית עם וללא
לקות שפתית :ניתוח לשוני
קופרסמיט ג'ודי
קשר בן הפרופיל הסנסורי והצריכה התזונתית בילדים בעלי הפרעה על
הספקטרום האוטיסטי
שמעיה יעל

אין כמו הבית  -התערבויות קהילתיות

אולם 3

יו"ר מושב :דר' לובל דנה ודר' פוזנר עידית
הילד בסיכון לעיכוב התפתחותי  -איתור ואבחון לקויות התפתחותיות
פרויקט נוער מקדם פעוטות נפת השרון נתניה
גרבר אילה
ריפוי בעיסוק קהילתי  -התערבות טיפולית בקרב ילדי העובדים הזרים
והוריהם
גת שרה
שירותי בריאות לילדים עם הפרעה על הספקטרום האוטיסטי :סקירה
מחקרים השוואתיים
לביא-אג'אי מיה
מתן שרותי שקום התפתחותיים לאוכלוסיות מגוונות תרבותית
ואוכלוסיות פריפריה בישראל
לובצקי חסיה
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 12:50 - 12:40תהליך אבחוני בגיל הגן ושינויים באבחנה של לקות תקשורת
מלינובסקי מעיין
 13:05 - 12:50שיתוף פעולה רב תחומי נרחב בעיר נתניה למען ילדים בסיכון  -פיילוט
קריית נורדאו
פוזנר עידית
" 13:15 - 13:05ביד אחת לא מוחאים כפים" :תכנית "קרן אור"  -מערך תומך גן בבת ים
אבירם סיגלית
14:30 - 13:15

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

 16:00 - 14:30מושבים מקבילים
מושב 12
14:40 - 14:30
14:50 - 14:40
15:00 - 14:50
15:10 - 15:00
15:20 - 15:10
15:30 - 15:20
15:40 - 15:30
15:50 - 15:40
16:00 - 15:50

התערבות ,טיפול ועבודת צוות

אולם 1

יו"ר מושב :פרופ' תירוש עמנואל ודר' צלניק נתי
טיפול ממוקד לקוח בקלינאות תקשורת
ארצי טובה
שיפור במיומנויות חברתיות כתוצאה של טיפול משולב על ידי מרפאה
בעיסוק ועובדת סוציאלית
דרורי יהודית
השפעות לקות קלה או חד צדית בשמיעה על תפקוד הילד
הלפרן אורלי
טיפול בתקשורת תומכת וחליפית במכון להתפתחות הילד
הרטסטון מריסה
התערבות שיקומית בילדים להם חבלת מוח נרכשת  -הוכחת היעילות
טל גלית
שיפור הרגלי אכילה ומיומנויות תקשורת באמצעות ארוחת בוקר
טיפולית
ינון מיכל
הגישה האקולוגית כבסיס לעבודה מקצועית במסגרת מעון יום שיקומי
נחשוני נחמה
קבוצות הורים לילדים עם לקות תקשורת בהנחיה מקצועית  -סוגי
הקבוצות ומאפייניהם השונים
אברון יהודית
שילוב ילדים לקויי ראיה מחזון למציאות
ריקלין ניצנית

הכינוס הדו-שנתי הארצי של
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מושב 13

מי העמותות העוסקות בהתפתחות הילד?

אולם 2

בית אקשטיין
ארגון המעניק שירותי דיור ,חינוך ותעסוקה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.
אילן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים  -מטפל באלפי ילדים ובוגרים ,בעלי מוגבלויות פיזיות ,הסובלים
מנכויות פיזיות מוטוריות כתוצאה ממחלות שריר ועצב שונות כגון שיתוק ילדים ,שיתוק
מוחין ,ניוון שרירים ומחלות נוספות.
אופק לילדינו
ארגון ארצי של הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים.
אלו“ט
עמותת הורים מרכזית ,ארצית ,מובילה בטיפול באדם עם אוטיזם לאורך מעגל חייו על כל
צרכיו וצורכי משפחתו.
אק“ים ישראל
ארגון הורים המייצג כיום ציבור של כ 34,000-אנשים עם פיגור שכלי בישראל ובני משפחותיהם.
מיח“א חיפה
ארגון לטיפול ,שיקום וחינוך פעוטות וילדים רכים (מגיל לידה עד גיל  )6חירשים ולקויי שמיעה
במטרה לאפשר את השתלבותם המיטבית במערכת החינוך הרגילה ובחברה השומעת.
ניצ“ן
עמותת הורים ומתנדבים הפועלת לקידום ילדים ,מתבגרים ובוגרים עם ליקויי למידה ,קשיי
הסתגלות ותפקוד.

מושב 14
14:45 - 14:30
15:00 - 14:45
15:15 - 15:00
15:30 - 15:15

בין ביישנות לחברות

אולם 3

יו"ר מושב :גב' סופרין רבקה וגב' וינר אילנה
הילד הביישן :הבסיס הביולוגי ומסלולים התפתחותיים של הימנעות
חברתית
ארהרד-וייס דנה
השפעת החשיפה למדיה על התפתחות הילד בגיל הרך
ברכר אבי
פיתוח מיומנויות חברתיות של ילדים בגיל הרך  -גישות שונות
להתערבות
גת ליהי
טמפרמנט וקשיים חברתיים  -מהם ההקשרים הגנטיים והסביבתיים
כנפו אריאל

ימים שלישי  -רביעי 17-16 ,בנובמבר 2010
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 15:40 - 15:30ניידות ושינה :הקשר בין מעברים התפתחותיים ושינויים בדפוסי שינה
אצל תינוקות
רצון מירי
 15:50 - 15:40פיתוח ,מהימנות ותוקף של שאלון "מאפייני המשחק של ילדי" :השלכות
לתהליך ההתערבות
שניידר אלינור
 16:00 - 15:50קבוצה לשיפור מיומנויות חברתיות אצל ילדים עם קשיים התפתחותיים
שערץ מיטשל
16:30 - 16:00

הפסקת קפה ועוגה

 17:00 - 16:30סיכום יושבי הראש במליאה ,חלוקת פרס פוסטר ומחבר מצטיינים,
נעילת הכנס
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להתפתחות
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פוסטרים
•מממדים למדדים :התמודדות והתמדה .סדנא לאורח חיים בריא ,הרגלי תזונה ופעילות
גופנית  -אופן אתי
•תכנית מעורבות הורים באמצעות משחקייה  -אלהרר חדווה
•גורמי סיכון ברצף האוטיסטי  -רגישות גנטית ,גורמים משפחתיים ומאפייני הילד -
בן-יצחק אסתר ,צחור דיצה
•השפעת התערבות קבוצתית להורים הכוללת תהליך של  Reframingעל יכולת ההתמודדות
של אמהות לילדים עם ליקוי בויסות החושי ( - )SMDבן שושן תמר ,יוכמן אביבה,
ויינטראוב נעמי
•שיקום התפתחותי של תינוק עם  Neonatal Encephalopathyוקטיעה של האמה על
רקע  - Amniotic Bandתאור מקרה  -בר אורלי ,תמי ישר ,שרון ברק ,תמר ולמן ,עציונה
אייזנשטיין ,ז'אנה לנדה
•תאור מקרה :שיקום מוטורי ותיפקודי של תינוקת עם  - Erb's Palyבשקט יעל
•איחור מוטורי אצל ילדים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי  -גוטביר תמר ,רענן
רז ,גביס לידיה
•קבוצה רב תחומית  -גוטסמן אור
•הקשר בין אבחנה מוקדמת של  Plagiocephalyלבין צריכת טיפולים התפתחותיים בגיל
הילדות  -גולדשטיין מירי ,רובינשטיין חנה ,אודסקי מרינה ,גליל אהרון
•סמנים מוקדמים בגיל הרך ( 18-0חודשים) להתפתחות הפרעת קשב וריכוז  -גורביץ
מינה ,גבע רוני ,לייטנר יעל
•מסיכון התפתחותי לצמיחה :תהליך קבוצת הכנה לכיתה א' בריפוי בעיסוק בשילוב
כלי העשרה אינסטרומנטאלית  -גלבוע לירון
•פעילויות לתמיכה בהורים ביחידות לטיפול נמרץ בפגים וביילודים :סקר ארצי  -גלסר
שרהלי ,לרנר-גבע ליאת ,לויצקי ארנה ,רייכמן בריאן
•שימוש בסולם הישגיי מטרות  Goal attainment scale - GAS -כדרך לכתיבת מטרה והערכת
ההתקדמות במסגרת טיפולית שיקומית  -גלקופ נאוה
•מסע שיקומי  -תהליך טיפולי בין תחומי  -תיאור מקרה  -דסברג-שטרסר סיגל ,רונית
אבירם
•ביישנות רגשית :תכונה או תוצאה של קשר הורה ילד  -הצגת מקרה  -הרף-כשדאי עינת
•טימוקו :מציאות מדומה בטיפול שימוש בסביבת משחק חדשנית במכון להתפתחות
הילד  -טרסר שרית ,ליאור נורית ,צלניק נתנאל
•Verbal and Pragmatic Performance in Children with Early Symptoms of Autism
Armstrong Erika S., Aldridge Michelle , Lougeay Janice W., Bower T.G.R., Stillman Robert D,
Jokel Ariela

•קבוצת בובה  -יעקב סוזנה
•החינוך המדריך (גישת פטו) ובנות עם תסמונת רט  -מדידת התקדמות של שלוש בנות
לאורך שנתיים בתוכנית  -לוטן מאיר ,שנקר רוני ,בללי רחל ,ווין ג'ודי
•עקמת בתסמונת רט והמערכת הפרופריאוספטיבית  -ממצאים והצעות לטיפול  -לוטן
מאיר ,איטח דנה ,לוי הדס
ימים שלישי  -רביעי 17-16 ,בנובמבר 2010
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•התפתחות מוטורית וקבלת טיפול פרא-רפואי בקרב ילדים בני חמש שנים שנולדו
במשקל לידה נמוך מאד  -לרנר-גבע ליאת ,דגלסר שרהלי ,לויצקי ארנה ,בויקו ולנטינה,
לוסקי אילה ,אור-נוי אשר ,אמיתי יונה ,גרין מנפרד ,רייכמן בריאן
•מאפייני התפתחותם של תינוקות שנולדו על גבול הפגות בגיל  6ו  12חדש :מחקר
פרוספקטיבי  -מורג איריס ,רז רענן ,שייביץ שירה ,קוינט יעקב ,לידיה גביס
•חשיבות הריפוי בעיסוק במערך הטיפולי בפגים  -מרחבי נילי
•Comprehensive Treatment Approach to Sleep Problems in Children with Autistic Spectrum
 - Disorderמרקו שי ,גביס לידיה
•השפעת חרדה על תוצאות אומדני קשב ותגובה לטיפול במטילפנידאט בקרב ילדים
להם הפרעת קשב וריכוז  -משה קרן ,תירוש עמנואל ,קרני אבי
• - Using Time Management Tools in Occupational Therapy Intervention with Childrenנוגה
ויסבוך-אבן
•חשיבות התערבות טיפולית עם הורי פגים  -ניר-שמיר צילי
•גורמים המשפיעים על היענות לתוכנית טיפול התפתחותי  -פייגין נעמי ,קסטל דויטש
צופיה
•תפקיד דיאטנית במכון להתפתחות הילד  -פלדמן נירה ,קסטל דויטש צופיה  
•ניתוח תפקודי יום יום כבסיס להבנת הפרופיל התפקודי של הילד  -תיאור מקרה -
פריש כרמית
•האם ליקוי רפלקס הווסטיבולואוקולרי בקרב ילדים עם פיגור שכלי מצביע על סינדרום
נוסף?  -צור עוז ,רונן אילת ,מלצר איציק ,כרמלי אלי  
•הקשר בין השתתפות הילד בחיי היום-יום לבין יכולותיו ,תפיסת חוללות עצמית ותפיסת
חוללות עצמית הורית בקרב ילדי גן  -צורף בשמת ,ברט אורית ,רצון נאווה ,רוזנברג
לימור ,לייטנר יעל
•תכנית הדרכה למטפלות במעון יום שיקומי להעלאת ההזדמנויות המעודדות יוזמה
תקשורתית של ילדים צעירים בעלי נכויות התפתחותיות  -קידר נועה ,רוט דנה
•המטבח המדומה :סביבת הכנת ארוחה וירטואלית עבור ילדים עם שיתוק מוחין -
קירשנר שרון ,וייס תמר ,תירוש עמנואל
•השמוש במבחן גריפיט להתפתחות הילד בילדים ערבים  -קעדאן וליד
•השימוש במבחן נוירו-פסיכולוגי ממוחשב בילדים ערבים  -קעדאן וליד
•פרויקט "גם לאכול צריך ללמוד" -מחלקת הפרעות בתקשורת ,בית חולים אלין
(הפרויקט ממומן על ידי חברת בואינג)  -קצב-הנדלמן מלי ,פטרוב ויקי
•משחק מודרך במרכז רקפת  -רוזמן צפורה
•גורמי סיכון התפתחותיים ותפקוד נוירופסיכולוגי בקרב ילדי גן עם הפרעות נוירו-
התפתחותיות  -רוזנטל נעמה ,לבב מרים
•שרותי התפתחות הילד  -דילמות מקצועיות בין הרצוי והמצוי  -רצון מירי
•האם תמיד צריך לחפש חסר קריאטין בילדים עם לקות התפתחותית? הדס-שילון
איה ,אנקיסטר יאיר ,הופמן חן ,סדן ש ,.בן זאב ברוריה ,גביס לידיה
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 לאור בדיקת,•בחינת הכיוונים המרכזיים לפעולות הדרכת צוות בנושא התפתחות הילד
 שני- 2009-2010  בשנים,דרישות המשתלמים במכון להתפתחות הילד ע"ש וינברג
 גביס לידיה,שושי
Equine Assisted Activities Therapy, an Intervention Therapy for Rehabilitation and Postural•
 שקדי אניטה- Regulation
Establishment of Normative Data on the Neurodevelopmental Infant Screening Tool (NIST)•
   שקלר צפורה- During the First Year of Life
The Use of a Standardized Assessment in Children Referred for Suspected Autistic Spectrum•
 בר ליאורה, גרין דידו, שערץ מיטשל- Disorder (Asd): an Ados Experience
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