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אודות שלוה
ארגון שלוה נוסד על בסיס האמונה כי האחריות לדאוג לילדים בעלי צרכים מיוחדים 

וראויות  זקוקות  אלה  משפחות  נולדו.  בה  המשפחה  על  רק  להיות  צריכה  אינה 

ועוטף. שלוה משרתת במרכזיה  תומך  ולמעגל חברתי  לתמיכת הקהילה הרחבה 

לשעון,  מסביב  מגוונים  וטיפולים  ייחודיות  בתוכניות  ונוער  ילדים  פעוטות,  מאות 

שבעה ימים בשבוע, בכל ימות השנה. בזמן שהילדים נהנים ורוכשים מיומנויות של 

עצמאות, מתאפשר לאלפי בני משפחותיהם לנהל אורח חיים תקין ובריא.

אודות המרכז לתסמונת דאון הדסה הר הצופים 
המרכז לתסמונת דאון בהדסה הר הצופים הוקם בשנת 2004 למתן הערכה ומעקב 

כוללניים תחת קורת גג אחת ע"י צוות רב תחומי המתמחה בתסמונת דאון. 

 הכנס לרגל יום תסמונת דאון הבינלאומי 2016
"פסיפס חיים"

יום שלישי 12.4.2016 ד' ניסן תשע"ו
אולם "ברמן" המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

 יו"ר הכנס: ד"ר אריאל טננבאום
מנהל המרכז לתסמונת דאון הדסה הר הצופים 

ניהול מקצועי: גב' חנה ימין שרקי,  מנהלת ארגון שלוה

הנחיה: גב' אפרת דותן, כתבת Ynet ושלוה
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התכנסות08:30-09:00

ברכות09:00-09:30
מר גדעון שלום, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף מש"ה משרד הרווחה

מר אמנון מרחב, מנכ"ל עיריית ירושלים
ד"ר אסנת לב ציון קרח, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים

פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
מר קלמן סמואלס, יו"ר ומייסד ארגון שלוה

מושב ראשון - בריאות בקהילה
עדכונים וחידושים בטיפול באנשים עם תסמונת דאון9:30-10:10

ד"ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון הדסה הר הצופים

פיתוח מוטיבציה בקרב משתתפים עם מש"ה10:10-10:30
פרופ' ישעיהו הוצלר, המכללה האקדמית וינגייט

21 הפרעות שינה בתסמונת דאון10:30-10:50
ד"ר יואל רייטר, אגף ילדים ריאות ושינה המרכז הרפואי הדסה

"מי אתה מנחם?" צילום כמסע התקשרות בין אם לבנה המיוחד11:00-11:20
גב' ענת נבות, תרפיסטית בדרמה ומרפאה בעיסוק ארגון שלוה

גב' שמחה דיל, אמא של מנחם וצלמת ילדים ומשפחה

הפסקת התרעננות וארוחה קלה11:20-11:50

מושב שני - חיים בקהילה
ברכות לפתיחת המושב השני11:50-12:00

גב' ריבה מוסקל, מנכ"ל קרן של"ם
פתיחה מוסיקלית – להקת "בקצב השלוה"

ניהול מוסיקלי: מר שי בן שושן

עמדות ילדי גן כלפי ילדים עם מוגבלות12:00-12:20
ד"ר דנה רוט, מנהלת המחלקה למחקר והערכה בית איזי שפירא

"להיות כמו כולם" קידום חיי חברה של אנשים עם מש"ה 12:20-12:40
באמצעות הפייסבוק

ד"ר כרמית נעה שפיגלמן, החוג לבריאות נפש קהילתית אונ' חיפה

"הקשיבו לקולי גם בעת זקנה"12:40-13:00
גב' נירי דוד, מדריכה ארצית בתחום מש"ה משרד החינוך

הצגה: "חלומות פשוטים" במאי: עדו וייס13:00-13:30
עולם של צבעים, תנועה, דמיון ורגש המעביר את חלומם של קבוצת 
שחקנים עם מש"ה אשר גם הם כמו כולם רוצים להגשים את חלומם

12 באפריל 2016תוכנית הכנס
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הרשמה 

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

במידה ולא ניתן להירשם דרך הקישור, נא להירשם דרך הפקס 02-6510676
לבירורים נוספים ניתן לשלוח שאלות לחיה אדלר בכתובת הדוא"ל:

chaya@shalva.org או להתקשר ל 02-651955 שלוחה 137

צוות הוועדה המדעית
גב' בן דור נילי, אגף מש"ה משרד הרווחה.

ד"ר טננבאום אריאל, המרכז הרפואי הדסה.

גב' ימין שרקי חנה , ארגון שלו"ה. 

גב' מוסקל ריבה, קרן של"ם. 

פרופ' מריק יואב, אגף מש"ה משרד הרווחה. 

גב' רחמים שרית, עיריית ירושלים.

תחבורה ציבורית
קו 69: מהר הצופים לגבעת רם, דרך גבעת התחמושת

קו 68: מהר הצופים לגבעת רם, דרך גבעת שפירא

קו 19, 19א: מעין כרם להר הצופים, דרך מרכז העיר

קו 17: ממלחה להר הצופים 

קו 46: מנוה יעקב להר הצופים

קו 42: מעין כרם להר הצופים, דרך גבעת רם

קו 30, 30א: מגילה להר הצופים

קו 4א: מתחנת רכבת מלחה להר הצופים

קו 152: ממבשרת להר הצופים – הלוך וחזור פעם ביום

תחבורה פרטית וחניה
הוא  התשלום  החולים.  בית  באזור  בתשלום  חנייה  מגרשי  קיימים  הציבור  לרשות 

חד פעמי ומתבצע בקופות היציאה. כרטיס החניה מאפשר חנייה חוזרת למשך כל 

אותו יום. מחיר החניה הוא 20 ₪ ליום והוא כולל מס' לא מוגבל של כניסות ויציאות 

בתוך 24 שעות.
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להרשמה לחץ כאן

http://shalva.org.il/new/?page_id=12957

