
 יו"ר הכנס
ד"ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון הדסה

צוות הוועדה המדעית
פרופ' יואב מריק, אגף מש"ה משרד הרווחה

ד"ר אריאל טננבאום, המרכז הרפואי הדסה

גב' ריבה מוסקל, קרן שלם

גב' נילי בן דור, אגף מש"ה משרד הרווחה

גב' שרית רחמים, עיריית ירושלים

גב' לירון בניסתי, מנהלת מחקר ופיתוח בארגון שלוה

ברית הקשר הטיפולי
על מטופלים ומטפלים ומה שביניהם

21.3.2017 יום שלישי, כ"ג אדר תשע"ז

עשור לכנס יום תסמונת דאון הבינלאומי

משרד הרווחה
והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם 

עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מנהל שירותי קהילה
אגף רווחה

NICHD-ILעיריית ירושלים



התכנסות והרשמה08:30-09:00

ברכות09:00-09:30
מר קלמן סמואלס, נשיא ומייסד ארגון שלוה

ניר ברקת, ראש עיירית ירושלים
מר גדעון שלום, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף מש"ה משרד הרווחה

מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
ד"ר אסנת לב ציון קרח, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים

גב' ריבה מוסקל, מנכ"לית קרן שלם

עדכונים וחידושים בטיפול באנשים עם תסמונת דאון9:30-10:15
ד"ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון הדסה הר הצופים

המשפחה והאדם עם מוגבלויות, ממצאים ראשונים ממחקר בארץ10:15-10:45
ד"ר איילת גור, פוסט דוקטורנטית בפרויקט המוגבלות בבי"ס 

למשפטים באוניברסיטת הרווארד.

הפסקה וכיבוד קל10:45-11:00

הופעת להקת "בקצב השלוה"11:00-11:30

השליח והשליחות11:30-11:45
עו"ס גולדי מרנס, מרכזת תחום אם וילד המחלקה לעבודה 

סוציאלית, מרכז רפואי הדסה עין כרם

 תסמונת דאון 11:45-12:002.0
ד"ר רחל מרנס, רופאת ילדים, M.A לימודי תקשורת

הענקת תעודת הוקרה לדמות בולטת לחיוב בתחום תסמונת דאון12:00-12:10

 תחום השילוב בגני "שלוה", הרצאה מלווה בסרטונים12:10-12:25
 בתיה בודה - רכזת הגנים בשלוה

ותהילה פרוינדליך - מדריכה פדגוגית

 כשבישרו לי שלתינוק שלי יש תסמונת דאון12:25-12:55
ד"ר אלקי  שפיצר - רופאת ילדים, הדסה הר הצופים

וד"ר עדי פינקלשטיין - אנתרופולוגית רפואית, בי"ס לרפואה 
האוניברסיטה העברית ומכון טל

"מבט של אהבה"12:55-13:10
תערוכת צילומים של הורים וילדיהם עם מוגבלויות על הסיפורים 

שמאחורי התמונות.
מיקי ארנון, מנהל חינוך והדרכה, עמותת שק"ל

פאנל משפחות13:10-14:00
שיח משותף של משפחות על מפגש מכונן עם דמות טיפולית

נעילת הכנס14:00

כנס יום תסמונת דאון הבינלאומיתוכניה 



כנס יום תסמונת דאון הבינלאומיהרשמה ודרכי הגעה 

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך דורשת 

הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

להרשמה ולבירורים נוספים )חיה אדלר(:

ד chaya@shalva.org ט 02-6519555 שלוחה 240

דרכי הגעה
 קו 28 )ירידה ברחוב שחראי(, כל הקווים לבי"ח "שערי צדק"

)כרוך בהליכה רגלית נוספת מבי"ח(, רכבת קלה )תחנת הר הרצל(

המרכז הלאומי של שלוה, ירושלים
אודיטוריום רקאנטי-קפלן

להרשמה לחץ כאן

 במידה ולא ניתן להירשם דרך הקישור,

נא להירשם דרך הפקס 02-6510676

mailto:chaya%40shalva.org?subject=%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://www.shalva.org.il/conference
http://www.shalva.org.il/new/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9B%D7%A0%D7%A1/



