
 

 

 

                                                   
 

 

 מנהל שירותי קהילה
 רווחהאגף 

 עירית ירושלים

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 האגף לטיפול באדם 
 מוגבלות שכלית התפתחותיתעם 

 הקשר המשפחתי  -הבינלאומיכנס יום תסמונת דאון 
 

 דע"התשב אדר ב' "כ 03/3/420/
 ירושלים אולם "ברמן", המרכז הרפואי הדסה הר הצופים  

 
 .שלוה –אפרת דותן הגב' והגב' חנה ימין שרקי מנהלת עמותת שלוה  :בהנחיית

 

 תוכנית הכנס
 התכנסות והרשמה + קפה 80/4-0044

    0ברכות        0044-00/4

   . הרווחה והשירותים החברתייםסמנכ"ל משרד מנהל האגף לטיפול באדם עם מש"ה,  -מר גדעון שלום 

  מנהלת המינהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים. -גב' בוני גולדברג

  קורח, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים. -לב ציון ד"ר אסנת

 מנכ"ל הביטוח הלאומי. -שלמה מור יוסףפרופ' 

 ."שלוהמנכ"ל עמותת מייסד והרב קלמן סמואלס, 
  הרכב "בקצב השלוה". -יחה מוסיקליתפת 00/4-0004

 

  ומשפחתייםהיבטים רפואיים   :ראשון מושב

   .עדכונים וחידושים בטיפול באנשים עם תסמונת דאון 0004-24044
 .ד"ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון, הדסה הר הצופים

 סימן ראשון לאפילפסיה? -ד"ר, הילד הפסיק לחייך"" 24044-240/4
     נוירולוגית ילדים המרכז הרפואי הדסה הר הצופים. ד"ר טליה דור, 

 .עם מוגבלותכאב וצמיחה במעגל השלישי0 סבים וסבתות לילדים      240/4-22044
    .בר אילן ' ד"ר ליאורה פינדלר, ראש מגמת שיקום ובריאות, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ

 התמודדות הורים לילדים עם תסמונת דאון ומחלות כרוניות.  22044-220/4

 .' העבריתיהאונ -ביה"ס לרפואה הדסה, הדס כדרד"ר 
 .הפסקת קפה ומאפה     220/4-220/3

  

 המשפחה במעגל החיים : שני מושב

 ברכות לפתיחת המושב0 22003- 220/3
 מנכ"ל קרן של"ם.  -הגב' ריבה מוסקל

 מנהל האגף לרפואת ילדים. הדסה הר הצופים.  -פרופ' איתן כרם
 .שילוב ידים קהילתי באתגרי השילוב 22003-2/0/4

 .רב קהילת הרמב"ן, המכון הישראלי לדמוקרטיה  -לאוהרב ד"ר בני 
 כותו"זב -"ללכת בעקבות החלום    2/0/4-2/044

  "ישראל היום"עיתונאית  'רון רבינוביץ חגיתהגב' 
  מעגל החיים בעיניהם של אנשים עם תסמונת דאון והוריהם. -"אני אף פעם לא אהיה זקן"    2/044-2/0/4

  ;העברית' יהאונמצטיינים 'אמירים', ה הפקולטה לרפואה ותוכנית -(PhDד"ר עדי פינקלשטיין )
 לין.(; מכללת דוד יJCTמכון טל, המכללה הטכנולוגית ירושלים )

  בהשתתפות בוגרים עם מ"שה.  – משפחתי ואני ""פאנל    2/0/4-2/003
    לשירותים חברתיים בעיריית ירושלים. הגב' שרית רחמים, מנהלת המחלקה  בהנחיית 

 שולי רנד.  -אומן אורחמופע מוסיקלי,  2/003-20044
 .ארוחת צהריים קלה 20044
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 תחבורה ציבורית0
 

 מהר הצופים לגבעת רם , דרך גבעת התחמושת. – 90קו 

 מהר הצופים לגבעת רם , דרך גבעת שפירא. – 98קו 
 מעין כרם להר הצופים, דרך מרכז העיר. –א \20,  20קו 

 ממלחה להר הצופים. – 21קו 
 מנוה יעקב להר הצופים. – 09קו 
 מעין כרם להר הצופים , דרך גבעת רם. – /0קו 
 מגילה להר הצופים. –א \4/, 4/קו 
 מתחנת רכבת מלחה להר הצופים. –א \0קו 
 הלוך וחזור פעם ביום. –ממבשרת להר הצופים  – /23קו 

 
 
 

 תחבורה פרטית וחניה

 
לרשות הציבור קיימים מגרשי חנייה בתשלום באזור בית החולים. התשלום הוא חד פעמי ומתבצע 

 בקופות היציאה. כרטיס החניה מאפשר חנייה חוזרת למשך כל אותו יום.
 שעות. 02ליום והוא כולל מס' לא מוגבל של כניסות ויציאות בתוך ₪  02מחיר החניה הוא 
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 טופס הרשמה

 "הקשר המשפחתי" הבינלאומיכנס יום תסמונת דאון 

 כב אדר ב' התשע"ד.  03/3/42/

 

 המרכז הרפואי הדסה הר הצופים    

 

 ההרשמה לכנס תתבצע דרך הדוא"ל     

 

 ds@hadassah.org.il ל0 איש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח 

 

 ____ שם משפחה0 ____________________שם פרטי0 __________

 מקום עבודה0 ________________________

 מקום מגורים0 ________________________

 ____ -__ ________טלפון נייד0 ____       ____  -_ ___מספר טלפון0 ________

 ____________________ @ _______כתובת דוא"ל0 ___________

 0  _____________(הורים 3אחים 3סבים3אחר) קשר לנושא0 עבודה 3 משפחה

 לבני משפחה0 בן כמה הבן 3אח 3נכד  עם תסמונת דאון0 ________________

 

נושאים נוספים אותם היית רוצה לשמוע בכנס הבא0 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 . וכה בתשלום, אך דורשת הרשמה מראשיום העיון אינה כרההשתתפות ב

 מספר המקומות מוגבל.

 

 20.6762656רשם דרך הפקס', מספר להי נא  – הדוא"לבמידה ולא ניתן להירשם דרך 

  635שלוחה  20-6769777הנ"ל או להתקשר ל דוא"ללבירורים נוספים ניתן לשלוח שאלות לכתובת ה

mailto:ds@hadassah.org.il

