פברואר -מרץ

החברה הישראלית לריפוי בעיסוק מציגה :

תכנית ובינרים וימי עיון 2021
ההרצאות וימי העיון פתוחים ללא עלות לחברי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק למעט הרצאות/
ימי עיון המסומנים בכוכבית* הנדרשים בתשלום סמלי .יש להירשם לכל ההרצאות וימי העיון דרך אתר
החברה הישראלית לריפוי בעיסוק בכתובת  .www.isot.org.ilהקדימו להירשם -מספר המקומות
מוגבל.

יום ג' 9.2
מרצות משתתפות:
אביבה פריד,ד"ר נעמה כץ ,שני פייגלין הרוויך
אביבה פריד ,נועה שיינין ,ורד שפיר קיסר ,ד"ר כנרת
שרפי ,שני שפע קוגן

יום עיון
ממשקים משותפים-
בריאות הנפש
ולקויות למידה*
19:00-22:00

יום עיון משותף לחברי
קבוצות העניין בריאות הנפש
ולקויות למידה

פברואר -מרץ

שימו לב -לבקשת הקהל נקבע מחדש המועד ושעות יום העיון -המועד החדש 7.3
עקרונות ליבה
בכתיבת דוחות
רשמיים לקהל
קוראים מגוון

20:00-22: 30

איה חסדאי ,מרפאה בעיסוק ,מורשית נגישות שירות,
בעלת חברה למתן שירותי אבחון ,טיפול והתאמה של
לימודים ועבודה לאנשים עם מוגבלות
גלית ליפשיץ ,מרפאה בעיסוק MA OT (reg) ON

יום א' 21.2
'כבד פה' :על רגשות
בטיפול שאינו רגשי

20:30-21:45

הילה כהן ,מרפאה בעיסוק ) (M.Sc.OTומטפלת
בעזרת בעלי חיים ) ,(A.A.Tדוקטורנטית בחוג לריפוי
בעיסוק באוניברסיטת חיפה

יום ב'  , 22.2יום ב' 1.3
"יוצאים לדרך":
מיני יום עיון
לסטודנטים

18:00-20:00

18:00-20:15

ד"ר נעמה כץ ,הקריה האקדמית אונו

מרפאים בעיסוק מספרים -מתוך כנס החברה
הישראלית 2020
פאנל מעסיקים

פברואר -מרץ

יום ב' 22.2
גמישות יתר לא רק
לנערות גומי

20:30-21:45

אילנית באום-כהן  , Msc.Otאחראית ריפוי בעיסוק
צעדים שיקום נוירולוגי ,המרכז הרפואי שיבא ,תל
השומר

יום ד' 24.2
טרשת נפוצה
20:30-21:45

טל דגן ,מרפאה בעיסוק ,אחראית ריפוי בעיסוק
במרכז לטרשת נפוצה ,המרכז הרפואי שיבא ,תל
השומר

יום א' 28.2
צעדים ראשונים
בשוק העבודה

20:30-21:45

שני שפע קוגן ,מרפאה בעיסוק ,B.O.T ,בלקויות
למידה .מאבחנת דידקטית ומומחית בהוראה
מותאמת )מתקנת( מדריכה קלינית ,מדריכה צוותי
חינוך וטיפול

פברואר -מרץ

יום ה' 4.3
עבודה עם הורים לילדים
בסיכון התפתחותי ע״פ
הגישה התיווכית

20:00-21:00

דר' נורית יגרמן ,מרפאה בעיסוק ,מנהלת היחידה
הקלינית-מחקרית במרכז בייקר ,בר אילן
איילת דוד ,אחראית ריפוי בעיסוק במרכז לגיל הרך

יום א' 7.3
מה עושים עם כל
הרגש הזה? תקשורת
מקדמת בטיפול *

20:30-22:00

הילה כהן ,מרפאה בעיסוק ) (M.Sc.OTומטפלת
בעזרת בעלי חיים ) ,(A.A.Tדוקטורנטית בחוג לריפוי
בעיסוק באוניברסיטת חיפה

יום ד' 10.3
מהקליניקה למים
ובחזרה

20:30-21:45

אתי עמיאל ,מרפאה בעיסוק ,מנהלת מערך הדרכה,
למידה וניהול ידע ,העמותה לילדים בסיכון

יום ה' 11.3
כתיבת מטרות
בריפוי בעיסוק

20:30-21:45

ד"ר נעמה כץ ,הקריה האקדמית אונו

פברואר -מרץ

יום א' 14.3
משחק בקרב ילדים
עם שיתוק מוחי
בביס לחינוך מיוחד
בחברה הבדוואית

20:00-21:15

ענת רייך ,מרפאה בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו,
רפרנטית מקצועות הבריאות מחוז דרום משרד
החינוך

יום ד' 17.3
מיני יום עיון:
 ICFכמצפן מקצועי
למרפא.ה בעיסוק

17:00-21:00
ייתכן שינוי קל בשעות

איה חסדאי ,מרפאה בעיסוק ,מורשית נגישות שירות,
בעלת חברה למתן שירותי אבחון ,טיפול והתאמה של
לימודים ועבודה לאנשים עם מוגבלות
מורן רן ,מנכ"לית אוטויזור ,פסיכולוגית שיקומית
ומרצים נוספים -בקרוב הפרטים המלאים

יום ה' 18.3
ד"ר נעמה כץ ,הקריה האקדמית אונו

שימוש מודע בעצמי
20:30-21:45

פברואר -מרץ

יום א' 21.3
נולדנו לשחק*
20:30-21:45

אודליה סמואל ,מרפאה בעיסוק
עדי גורה נובוטני ,קלינאית תקשורת
מייסדות קהילת  -playtimeהתפתחות ולמידה דרך
משחק

יום ג' 23.3
למה הוא לא מתרגל
בבית?'  60דקות על
מוטיבציה לשינוי*

20:30-22:00

הילה כהן ,מרפאה בעיסוק ) (M.Sc.OTומטפלת
בעזרת בעלי חיים ) ,(A.A.Tדוקטורנטית בחוג לריפוי
בעיסוק באוניברסיטת חיפה

יום ה' 25.3
מדברות יזמות
20:30-21:45

דר' שרית טרסר  ,PHDמרפאה בעיסוק ויזמית,
מייסדת חברת טימקו בע"מ.
מיה הובר מנכ"ל ומייסדת של  ,skilsetיו"ר קבוצת
העניין של מרפאות בעיסוק בעולם העבודה,
דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק באונ' תל אביב

