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 הזמנה ליום עיון בנושא 

כלים רב תחומיים לעבודה התפתחותית וליווי הורים  -קשר והתקשרות

 ותינוקות מלידה ועד גיל שנה וחצי
 28.06.2018יום ה', ט"ו בתמוז תשע"ח,  

 , ירושלים39מיהו , משרד הבריאות, רח' יר4אולם הכנסים, קומה  –מיקום 
קשר והתקשרות בטוחה של ההורה והתינוק הם הבסיס היציב להתפתחות התקינה של התינוק והילד. עידוד הקשר וההתקשרות 

נמצאים בלב העבודה ההתפתחותית של כל אנשי מקצועות הבריאות המטפלים בתינוקות בראשית החיים. לליווי והתערבות 

השפעה על מכלול תחומי ההתפתחות והבריאות של התינוק בטווח הקצר ובטווח  בשלב המוקדם בו ההתקשרות מתרחשת,

 הארוך לאורך מעגל החיים.

יום העיון מתמקד בכלים רב תחומיים מגוונים מתחום התקשורת, מגע, משחק, הדרכת הורים וייעוץ שינה המשמשים לטיפול 

ן מענה טיפולי ראשוני, הדרכה וליווי לצורך מניעת קשיים וליווי הורים ותינוקות מלידה ועד גיל שנה וחצי. זאת לצורך מת

עתידיים, זיהוי צורך בהפניה לטיפול רגשי ממוקד או כלים בעבור הצוות הפסיכוסוציאלי במערך, כחלק מעבודה טיפולית עם 

 משפחות במצבים של קושי בקשר ובהתקשרות.

לי במערך היחידות להתפתחות יום העיון מיועד לצוות מקצועות הבריאות והצוות הפסיכוסוציא

 ( חובה לעובדי היחידות של התכנית הלאומית) הילד.

 תוכנית היום

 התכנסות והרשמה 8:45 – 9:30

  התפתחותי: רקע, אתגרים, רציונל ועקרונות-ייעוץ וליווי בריאותי 9:30 – 10:00

 פיזיותרפיסטית ילדים-גב' שרון רוזינר פרוכטר 

  הטווח הרחב של הנורמה, דגלים אדומים, ייעוץ וליווי – קשר והתקשרות 10:00 – 11:00

 פסיכולוגית התפתחותית מומחית -גב' יעל קוצ'ינסקי 

 הפסקת קפה 11:00 – 11:15

 מה הקשר לקשר? התאמה, דגלים אדומים, ייעוץ וליווי –קשר ומגע  11:15 – 11:55

 פיזיותרפיסטית ילדים-גב' שרון רוזינר פרוכטר 

דגלים אדומים, מצבים קלים, ייעוץ וליווי קבוצתי  –קשר והשתתפות במשחק  11:55 – 12:35

 ואישי   

 מרפאה בעיסוק התפתחותית  -גב' ענת גרודז'ינובסקי צור 

 סקת צהרייםפה 12:35 – 13:00

השלב הקדם מילי, מה תקין? דגלים אדומים, מצבים קלים,  –קשר ותקשורת  13:00 – 13:40

  ליוויו ייעוץ   

 ינת סגל מאיסי, קלינאית תקשורת התפתחותיתגב' ע

 התקשרות בטוחה ושינה עצמאית האמנם? כלים לליווי והמלצות להורים 13:40 – 14:30

 גב' עדי אלמוג, פסיכולוגית ויועצת שינה לגיל הרך   

 סיכום, שאלות ותשובות 14:30 – 14:45
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 על המרצות 

ותרפיסטית ילדים, בוגרת החוג לפיזיותרפיה פיזי – M.A. PT , BPT  - שרון רוזינר פרוכטר

. Developmental Disabilitiesב NYUיורק -אביב ובעלת תואר שני מאוניברסיטת ניו-באוניברסיטת תל

מומחית בתחום התפתחות הילד ורצפת האגן בילדים. אחראית תחום הפיזיותרפיה במרכז לגיל הרך של 

ותרפיה במערך הטיפולי המשלים של העמותה לילדים עיריית רמת גן ואחראית הסקטור הארצי בפיזי

התפתחותי  -יעוץ וליווי בריאותי -בסיכון וכן עובדת בקליניקה פרטית ומרצה בקורס "התפתחות מלידה"

 ע"י אנשי מקצועות הבריאות.

מאוניברסיטת בן גוריון. מומחית באבחון  .M.Aפסיכולוגית התפתחותית מומחית,  - יעל קוצ'ינסקי

טיפול בילדים התפתחותיים בגיל הרך ובעלת ניסיון והכשרה בתחום הפרעות אכילה בפעוטות. כיום ו

עובדת כפסיכולוגית בשתי יחידות התפתחותיות בקרית אונו וברמת עמידר ומרצה בקורס "התפתחות 

 התפתחותי ע"י אנשי מקצועות הבריאות.  -יעוץ וליווי בריאותי -מלידה"

נאית תקשורת מדריכה, בוגרת החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל קלי - עינת סגל מאיסי

אביב. מרצה, מדריכת הורים וגננות, מומחית בתחום התפתחות הילד. עובדת כיום במכון להתפתחות 

הילד באילת ובערבה, מרכזת תחום קלינאי התקשורת במרכז לגיל הרך ברמת עמידר, ובמכון שפר 

התפתחותי ע"י אנשי מקצועות  -יעוץ וליווי בריאותי -ות מלידה"מרצה בקורס "התפתח בחולון.

 הבריאות.

אוניברסיטת מ , מרפאה בעיסוק התפתחותית, בעלת תואר שניB.OT M.A. OT – ענת גרודז'ינובסקי צור

. מומחית בתחום התפתחות הילד ובתחום שיקום ילדים. Developmental Disabilities -ב NYUניו יורק 

במרכז לגיל הרך, רמת עמידר, רמת גן, כמובילת אזור וכמפתחת תחום לידה עד שלוש שנים. עובדת כיום 

בנוסף, רכזת פרויקט "חצר פעילה לפעוטות" מטעם עזר מציון ובעלת קליניקה פרטית, מרצה בקורס 

 התפתחותי ע"י אנשי מקצועות הבריאות. -יעוץ וליווי בריאותי -"התפתחות מלידה"

בפסיכולוגיה. עובדת בשירות   M.Aולוגית בהתמחות חינוכית ויועצת שינה, פסיכ  - עדי אלמוג

הפסיכולוגי בתל אביב, מטפלת בפוסט טראומה וחרדה באזור עוטף עזה. עובדת בגני תקשורת של 

 -יעוץ וליווי בריאותי -עמותת "גני השחר", בעלת קליניקה פרטית ומרצה בקורס "התפתחות מלידה"

 קצועות הבריאות.התפתחותי ע"י אנשי מ

 מצפים לראותכם

 צוות המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות

 מצ"ב טופס הרשמה ודרכי גישה לחניה במקום
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 טופס הרשמה
 בנושא:

 כלים רב תחומיים לעבודה התפתחותית וליווי הורים ותינוקות -קשר והתקשרות

 28.06.2018שיערך ביום חמישי 

 8:45-14:45בין השעות: 

 

 , משרד הבריאות, ירושלים4אולם הכנסים, קומה  –מיקום 

 , ירושלים39: מגדלי הבירה, ירמיהו כתובת
 

 

                 שם:

                תפקיד:

            מקום העבודה / שם היחידה: 

                טלפון: 

 02-6474839נא לשלוח באמצעות פקס: 

 roya.kolski@moh.gov.ilאו בדוא"ל: 

 

 20.6.2018מועד אחרון להרשמה 

 מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית, הבנין במרחק הליכה מהתחנה המרכזית

 נא לחנות בחניה של התחנה המרכזית רח' הצבי ולהביא עמכם את הפתק להחתמה. –למגיעים ברכב 

 נא לא לחנות בחניה של המשרד כי תחוייבו בתשלום
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