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הכנס ה-21 של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

אחר צהריים של סדנאות הורים 
יום שלישי | 8.11.2016 | 14:30-19:00

אנו מזמינים אתכם לחוויה ייחודית ומלמדת בתחומים העוסקים בהתפתחות 
הילד –  אחר צהריים של סדנאות לימודיות מפי  טובי אנשי המקצוע בישראל. 

העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו הינה עמותת אנשי מקצוע
העוסקים בתחום התפתחות הילד בישראל. 

אנו רואים חשיבות רבה בחינוך הציבור בתחום התפתחות הילד, על מנת לתת 
להורים כלים להתמודד עם החוויה  של הילד המתפתח וולהתמודד 

עם השאלות העולות לעיתים מכך. 

במסגרת הכנס השנתי של העמותה,  שיתקיים השנה בבנייני האומה בירושלים, 
אנו נותנים לראשונה אפשרות להורים להשתתף בסדנאות הנערכות בו. הסדנאות 

הותאמו במיוחד לעניין הורים וכן מטפלים בתחום. 

מיקום הסדנאות: 

מלון קראון פלאזה ירושלים, הסמוך לבנייני האומה 
ביום שלישי 8.11.16 בין השעות 14:30-19:00

לבחירתכם 3 סדנאות מעשיות, בנות שעה וחצי כל אחת. 
בין הסדנאות תהיינה הפסקות מלוות בכיבוד קל. 

עלות ההשתתפות לאדם:

לסדנה אחת: 80 ₪ 
לשתי סדנאות: 160 ₪ 

לשלוש סדנאות – מחיר מוזל: 200 ₪ 

במידה ונרשמים זוג הורים:

לסדנה אחת: 120 ₪ לזוג

לשתי סדנאות: 240 ₪ לזוג

לשלוש סדנאות – מחיר מוזל: 300 ₪ לזוג

רצוי להקדים את ההרשמה על מנת ליצור אווירה אינטימית ובת שיח
מספר המקומות מוגבל! 

להרשמה לחץ כאן

לפניכם פירוט על נותני הסדנאות ותוכנן

1. מתלות לאוטונומיה: של מי החופש לבחור?
מאיה גולדמן - פסיכותרפיסטית מנהלת מכון "אכוונה", מייסדת ארגון "קשר", 
מרצה, מנחה ומדריכה בתחום של משפחות לילדים הזקוקים למענה מיוחד.

ערך האוטונומיה נכנס כמושג חשוב בציר בין תלות לעצמאות, בעקבות מחקרים רבים על איכות החיים של 
אנשים עם מוגבלויות. הסדנה תעלה דילמות מורכבות סביב פיתוח אוטונומיה אצל הילדים עם קשיי תפקוד: 

איך לעזור לילדים  לעבור את תהליך הפרידה ונפרדות מההורים כאשר הם כל כך תלויים בהם?
נדון על הסיכון שבחופש מול המחיר של ההגנה, ועל תרומתנו, הורים ומטפלים, לגדל "נסיכים ונסיכות עם 

מוגבלות", וילדים מרצים או ילדים עם מוטיבציה פנימית להצליח.
הסדנה אינטראקטיבית תלווה בקטעי סרטים, סיפורים מהחיים, קטעי ספרים ודוגמאות מהמשתתפים.

2. יש דברים שרציתי לומר... תקשורת בגיל הצעיר
סיגל שטרסר - קלינאית תקשורת גן מש"י, מדריכה קלינאיות מתי"א ירושלים, מרצה במכללת הדסה.

שפה ותקשורת הן מיומנויות  המתחילות להתפתח מיד עם הלידה. מיומנויות אלו מתפתחות ומשתכללות 
לאורך כל החיים ותלויות באינטראקציה עם הסביבה. ככל שהסביבה תהיה עירנית ומודעת להתפתחות 

התקינה או החריגה, כך היא תוכל לספק התערבויות מתאימות החל משלבי ההתפתחות הראשוניים. 
ההתערבות יכולה להעשות על ידי גורמים מקצועיים, אך התערבות משמעותית יכולה וצריכה להעשות 

במקביל גם על ידי הסביבה הקרובה והמוכרת הכוללת הורים, אחים, גננות וכו. בסדנה נסקור בקצרה את 
שלבי התפתחות השפה והתקשורת, נדון בדרכי התערבות אקולוגיות היכולות להתבצע בפשטות באופן 

יומיומי ונכיר אביזרי תקשורת חילופיים, הנגישים בקלות לסביבה הקרובה.

3. משחק כזכות – הנגשת חווית המשחק בקרב ילדים בעלי עיכוב התפתחותי
ורדית קינדלר - מרפאה בעיסוק, מדריכת בובאט בכירה, רכזת תחום ריפוי בעיסוק בגן השיקומי "אלווין" בירושלים 

ויועצת טכנולוגיה מסייעת.

משחק הינו חיוני בתהליך ההתפתחות מפני שהוא תורם להתפתחות פיזית, חברתית ורגשית של ילדים 
מינקות ועד בגרות. משחק אף מספק להורים הזדמנויות ייחודיות ואידאלית למעורבות מלאה עם ילדיהם. 

מכיון שלכל ילד מגיעה ההזדמנות לפתח את הפוטנציאל המיוחד שבו, על הסביבה שלו לאפשר לו להפיק 
ממירב היתרונות שבמשחק.

בסדנה נתייחס לחשיבות המשחק להתפתחות, ומשחק כערך בפני עצמו. נדבר על  מושגים כגון: הנגשת 
משחק, משחק אוניברסלי, הפחתת ה"דיאטה הדיגיטלית" (משחק דרך מסך) וחזרה לעולם של משחק 

ב"תלת מימד" ומשחק ומשחקיות. כמו כן, נתנסה במציאת פתרונות הנגשת משחק. 
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