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"לפרוץ את גבולות היכולת" – 
פעילות ספורט לילדים עם 

צרכים מיוחדים

נורית שטרן ורות ויצטום, 
פיזיותרפיסטיות, בי"ח אלי"ן אשר 

מתמחות בהקמה והפעלה של 
קבוצות פעילות גופנית מותאמת

הסדנא תעסוק ביישום אורח חיים 
פעיל לילדים ונוער עם מוגבלויות 
במטרה למנוע מצבים בריאותיים 

משניים. בסדנא נתמודד עם 
האתגרים האישיים והסביבתיים 

המלווים את התהליך

••

אפליקציות לשיפור איכות החיים 
של ילדים ומתבגרים עם צרכים 

מיוחדים לאייפדים

אורית אלמוג, יועצת, מומחית 
לטכנולוגיה בחינוך, אייפדים 
ואפליקציות בחינוך המיוחד

בסדנא נתמקד באפליקציות 
שמזמנות פעילויות בכלים משחקיים 

אינטראקטיביים, וכלים קוגניטיביים 
ומתווכות למיומנויות תקשורת גבוהות 

ADL, ביטוי עצמי, ובחירה אישית. 
האפליקציות מאפשרות ביטוי עצמי 
תוך שימוש בערוצי תקשורת שונים 

כמו הקלדה של טקסט, תמונות 
וסמלים לתקשורת, וידאו והקלטות

•••

התאמת כיסאות גלגלים 
אקטיביים לילדים - מתאוריה 

למעשה

זהר פילבר, מרפאה בעיסוק, מעי"ן, 
אלי"ן

סדנא מעשית לניתוח מאפייני כיסאות 
••גלגלים רמה +1, 1

תיכנות כיסאות ממונעים - מגוון 
האפשרויות הנסתרות

נעמי גפן, מרב"ע, סמנכ"ל 
מקצועות הבריאות, בית חולים 

אלי"ן

הכרת האלמנטים השונים שבתכנות 
כיסאות ממונעים והשפעתם על 

יכולת ניידות של ילדים
••

להישיר מבט – שימוש במיקוד 
מבט עם ילדים מורכבים

מיה ברגיל, קלינאות תקשורת, 
מנהלת מרכז תת"ח, בית חולים 

אלי"ן
ורדית קינדלר, מרפאה בעיסוק, הגן 

השיקומי ירושלים

בסדנא יסקר הרקע התיאורטי 
ללקות ראייה קורטיקלית )CVI( ויוצג 
השימוש במערכת מיקוד מבט ככלי 
.CVI טיפולי ותפקודי עבור ילדים עם

 CVI יוצגו מקרים בהם ילדים עם
מפעילים מערכת מיקוד מבט. יוקדש 
זמן לדיון בתחום חדש זה והדילמות 

שעולות עבור מטפלים העושים 
שימוש במערכות מיקוד עם ילדים עם 

לקות ראייה קורטיקלית

••

איזה אוצר )מלים(! – הטמעת 
אוצר מלים במהלך היום 

במסגרת החינוכית

נתנאלה בן ארויה, קלינאית 
תקשורת אלי"ן

עדנה צוהר

בסדנה יפורטו אסטרטגיות פרקטיות 
ליישום ולהדרכת צוות להטמעת 

אוצר מילים בקרב ילדים ממעון היום 
ועד בית הספר

••

"ראש פתוח": תהליך לפיתוח 
פתרון לאתגר עבור ילד עם 

צרכים מיוחדים

הילה בורל, מנהלת פל"א )פתרונות 
לילדים, אלי"ן(

הצגת תהליך חשיבה לפתרון אתגר 
עבור ילד עם צרכים מיוחדים. משלב 

הצגת הבעיה ועד לתכנון הפתרון 
האפשרי!

••••••••

קשיבות בשירות השיקום - 
Mindfullness

דר' דינה וישוגורד, פסיכולוגית 
קלינית ורפואית.

 MBSR מייסדת ומנהלת של
ISRAEL )המרכז הישראלי 
להפחתת מתיחות בשיטת 

הקשיבות(

כיצד ניתן להתמודד, לצמח 
מהמשבר, להפיק חיים מלאים, 

שימוש באמצעות טכניקות מבוססות 
••••••••קשיבות

השתיקה שלי זו הצרחה הכי 
גדולה שבי, השתיקה שלי זה 

הכאב הכי כואב אצלי" – יצירת 
תקשורת דרך טיפול במוסיקה

טל מן
מטפלת במוסיקה

סקירה על טיפול במוסיקה בבית 
החולים

הכרת המאפיינים של אילמות 
אלקטיבית

הצגת שיטת טיפול דרך תאור מקרה

••••••••

ערכת תמ"ר - תקשורת מונגשת 
ורגישה

רות פלמור, ראש ענף פסיכולוגיה 
בית חולים אלי"ן

הצגת ערכה מבוססת סרטים 
המיועדת להדרכת צוותים ממקצועות 
הבריאות המטפלים בילדים ונוער עם 

צרכים מיוחדים.
••••••••

איך לשחרר ילד מונשם הביתה 
בהצלחה: לקחים מיחידות טיפול 

נמרץ, הקופות ובית חולים אלי"ן

דר' אליעזר בארי, סמנכ"ל 
רפואי, בית חולים אלי"ן ורופאים 

מהקהילה

שולחן עגול בהשתתפות רופאי אלי"ן 
וקהילה לגבי התהליך המאתגר של 

שחרור ילד מונשם הביתה
••

סדנאות מקצועיות:


