
התכנסות08:30-09:00

דברי פתיחה וברכות09:00-09:30
במעמד מר משה לאון, ראש העיר ירושלים

מר גדעון שלום, ראש מינהל מוגבלויות משרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר תמר אלרם, מנהלת המרכז הרפואי הדסה הר 
הצופים

פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים, המרכז 
הרפואי הדסה

גב' ריבה מוסקל, מנכ"לית קרן שלם 
מר קלמן סמואלס, נשיא ומייסד עמותת שלוה

מושב ראשון

ד"ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון חידושים בתסמונת דאון09:30-10:15
במרכז הרפואי הדסה הר הצופים

התפתחות האינטליגנציה והשתנות קוגניטיבית של 10:15-10:35
אוכלוסייה עם תסמונת דאון לאורך החיים

ד"ר נעה בוסתן, )Phd( מרצה ומדריכה פדגוגית, 
המחלקה לחינוך מיוחד מכללת סמינר הקיבוצים

מנגישה אקדמית תכנית עוצמות אוניברסיטת בר 
אילן.

הפסקה וכיבוד קל10:35-10:50      

מושב שני

צעדים ראשונים בתפירה אישית של עזרים 10:50-11:10
טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלות

מורן רן, מנכ"לית חברת אטוויזור
ד"ר אילנה גלייטמן, מנהלת שירות ראייה שמיעה 

וטכנולוגיה במינהל מוגבלויות, משרד הרווחה

הנגשת נושא הזקנה לאנשים עם מוגבלות שכלית 11:10-11:35
ד"ר דליה ניסים, מכון טראמפ, בית איזי שפיראהתפתחותית

חדשנות באגף הרווחה בעירית ירושלים: 11:35-11:55
ערוץ דיגיטלי לתושב לשרותי רווחה וקהילה

רינת סלם, מנהלת מערך הידע במינהל לשירותי 
קהילה בעיריית ירושלים

הענקת תעודת הוקרה 11:55
הופעה של ההרכב המוזיקלי IMAGINE עם כלי מוזיקה מונגשים טכנולוגית

עולם תעסוקה נגיש יותר בעזרת תוכנה למציאות 12:10-12:35
Virtual Interactive Training Agent )VITA( מדומה

לירון בניסתי, מרפאה בעיסוק MSc. מנהלת מחקר
ופיתוח ב"שלוה",

מירה יעקבי, מרפאה בעיסוק MSc. ראש תחום 
ריפוי בעיסוק ב"שלוה"

מנהל שירותי קהילה
אגף רווחה

NICHD-ILעירית ירושלים
מנהל המוגבלויות

בס"ד

המשך התכניה בעמוד מאחור <<

עשור חדש
חידושים בתחום תסמונת דאון
13 לציון יום תסמונת דאון הבין לאומי  הכנס ה- 
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פרופ' מריק יואב	 

ד"ר טננבאום אריאל, המרכז הרפואי הדסה	 

גב' מוסקל ריבה, מנכ"לית קרן שלם	 

גב' שביט נעמה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים	 

גב' רחמים שרית, עיריית ירושלים 	 

גב' רהט ליאת, מנהלת תכניות טיפוליות שיקומיות חינוכיות, עמותת "שלוה"	 

גב' בניסתי לירון, מנהלת מחקר ופיתוח, עמותת "שלוה"	 

הוועדה המדעית

ד"ר שרלוט גליקסמן, רופאה טיפול נמרץ הלב בתסמונת דאון12:35-13:00
וקרדיולוגיה לילדים

חידושים טכנולוגיים בעולם המוגבלות:13:00-14:00

IMAGINE, טכנולוגיות מסייעות בתחום המוזיקה, והנגשה מוזיקלית המוזיקה ככלי לחיבור להכלה 
                 וליצירה. גב' שירלי וינר מנכ"לית העמותה ואמא מיוחדת

 הילמ"ה )הייטק למען החברה(, פיתוח פתרונות טכנולוגיים- חברתיים פורצי דרך
            גב' מיכל אופיר סמנכ"לית פרוייקטים 

Playwork, אביזרי אימון 'חכמים' לעידוד פעילות גופנית ושיקומית
                    מר יאני שחרור, מנכ"ל החברה

נעילת הכנס14:00

>> המשך התכניה

עשור חדש
חידושים בתחום תסמונת דאון
13 לציון יום תסמונת דאון הבין לאומי  הכנס ה- 

בס"ד

מנהל שירותי קהילה
אגף רווחה

NICHD-ILעירית ירושלים
מנהל המוגבלויות

להרשמה לחץ כאן

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך דורשת הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

liron@shalva.org :במידה ולא הצלחתם להירשם דרך הקישור, נא להירשם דרך המייל
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