
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט 
הטכניון, חיפה

המכון להתפתחות הילד של המרכז הרפואי הלל יפה 
מתכבד להזמינכם ליום עיון בנושא:

יום ה' | 23.2.2012
אודיטוריום, קומה 5,
בניין אשפוז ב'

“הפרעה בטווח הקשת 
 )ASD( האוטיסטית
חידושים בטיפול 
ובתכנון המעקב”

בתוכנית:
08:00 - 09.00   התכנסות ורישום

 I מפגש מליאה
מנחה: ד"ר נ.כהן, סגן מנהל המרכז הרפואי הלל יפה

ברכות, ודברי פתיחה:   09.00 - 08.45
פרופ’ מ. אורן, מנהל המרכז הרפואי הלל יפה.   

"ASD - סקירה וחידושים בגנטיקה של ההפרעה בספקטרום האוטיסטי"   09.30 - 09.00
ד"ר מ. מחאג’נה, מנהל השרות לנוירולוגיה והמכון להתפתחות הילד,     

המרכז הרפואי הלל יפה    
"הבסיס הנוירופסיכולוגי של אוטיזם"    10.00 - 09.30

ע. אשרף, פסיכולוג התפתחותי אחראי, המכון להתפתחות הילד,     
המרכז הרפואי הלל יפה    

"חידושים ברפואה היפרברית - השלכות על הטיפול באוטיזם"    10.30 - 10.00
ד"ר י. מלמד, מנהל המכון לרפואה היפרברית, בי"ח אלישע/רמב"ם    

10.30 - 10.45  הפסקת קפה 

"שילוב קהילתי בקריית החינוך מנשה - מתפישה חברתית   11.15 - 10.45
מקצועית לפרויקט יישומי"     

א. הלמן, פסיכולוגית חינוכית וד. ירדני מליניאק, יועצת חינוכית,    
מרכז קשתות, מועצה אזורית מנשה    

"מסלול הטיפול על פי חלוקה גילית"   11.45 - 11.15
ח. קרישטינו, מנתחת התנהגות, מנהלת בי"ס הרים, גבעת עדה    

"עקרונות השילוב"   12.15 - 11.45
מ. זיו, מנתחת התנהגות, מנהלת מעון יום שיקומי, בית אקשטיין, גן שמואל    

הפסקת קפה   12.30 - 12.15

מפגש בקבוצות
קבוצה 1: מנחה - הגב’ מלכה זיו

"תיאוריית המיינד"   12.50 - 12.30
מ. זיו, מנתחת התנהגות, מנהלת מעון יום שיקומי, בית אקשטיין, גן שמואל    

"קשר עם ההורים - מעורבות ההורים בטיפול"  13.10 - 12.50
עו"ס ו. ליכטבראון, מומחית בתחום שיקום, חברת א.ד.נ.מ, מעון יום שיקומי     

"ניצני יערה", גבעת עדה    
קבוצות רב-גיליות לפי תחומי עניין משותפים   13.30 - 13.10

ד. דור, רכזת תכניות הכנה לחיים וד. ירדני מליניאק, יועצת חינוכית, מרכז    
קשתות, מועצה אזורית מנשה    

"הפרעה על הקשת האוטיסטית - בזווית אישית"   13.50 - 13.30
ח.לוין, אם לילד הלוקה בהפרעה מסוג תסמונת אספרגר    

קבוצה 2: מנחה - הגב’ חני קרישטינו
"אחריות המטפל, הגדרת יעדים"   12.55 - 12.30

ח. קרישטינו, מומחית בניתוח התנהגות, מנהלת בי"ס הרים, גבעת עדה    
"בניית תכנית התערבות וטיפול"   13.20 - 12.55

ס. יעקב, מרפאה בעיסוק, חברת א.ד.נ.מ., מעון יום שיקומי ניצנים,     
קיבוץ מרחביה    

"טיפול משולב בגנים בקהילה ע"י צוות רב-מקצועי"   13.45 - 13.20
ת. אלביליה, מנהלת גן כוכב וא. מורן, מרפאה בעיסוק, מרכז     

קשתות, מועצה אזורית מנשה    
הפסקת צהריים  14.15 - 13.45

 II מפגש מליאה
מנחה: ד"ר מ. מחאג’נה, מנהל המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי הלל יפה

"מקומה של ה"רפואה האלטרנטיבית" בטיפול בילד עם הפרעה   15.15 - 14.15
בטווח הקשת האוטיסטית )ASD( - סקירת הספרות    

ד"ר נ. כהן, סגן מנהל המרכז     
הרפואי הלל יפה    

דיון בצוות - מנחים,    15.45 - 15.15
נציגים והורים    

נשמח לראותכם,
ד"ר נתן כהן, ד"ר מוחמד מחאג’נה 

וצוות המכון להתפתחות הילד

עלות למשתתף 50 ₪ )לעובדי המרכז הרפואי הלל יפה ההשתתפות ללא תשלום(. הרשמה בטלפון 04-6304403 )חגית/רווית(.
אישור התשלום מהווה אישור חנייה.

יום העיון מיועד לעובדים מכל התחומים ולבני משפחה של ילדים הלוקים בתסמונת
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