
 
 

 הנכם מוזמנים
 יתקיים שהמגמה  שלהשנתי עיון הליום                                                             

 2015 יוניב 11 ,ון תשע"הוסיכ"ד בביום חמישי              
 ISAPA 2015 לפעילות גופנית מותאמת 20-הלאומי -ןהביהקונגרס במסגרת                   
 מכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט, נתניהב                   

 אולי יש לי  - אני לא ילד מופרע!"      
 "...שתיים ...או ...הפרעה      

   בתקשורתו ADHD))בקשב  (SPD) יסות חושיווב (DCD)קואורדינציה קשיים ב           

                    (ASD) בגישה פסיכומוטוריתתחומית -רבה עצמטיפוח וה 
              

 בתחוםהמתעניינים ו , אנשי מקצוע, הורים, מטפלים"גמורים לחינאנשי חינוך, כם: ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 יה.יהסדנאות בסדרה הראשונה ובסדרה השנשש להלן רשימת 
לסדנה אחת בכל אחת סמנו בטופס ההרשמה את בחירתכם 

 .הסדרותמ
 

 חברתית -טיפוח תקשורת והעצמה רגשיתסדנה א:  
באמצעות פעילות תנועתית קצבית וגישת ההתמקדות  

(Focusing Approach) 

 מטפלת בתנועה ובספורט טיפולי , .AM., איריס אלדר
   ועה ובמחולעם התמחות בתנ בחינוך הגופני M.Ed ,סיון הרטמן

 
 טיפול פסיכומוטורי ותקשורת לטיפול בילדים בעלי סדנה ב:  

 מומחית ,B.Ed ,שלי פלרמו סריג בשיטת אוטיזם ואספרגר
 .מקצוע אנשיו מנחה משפחות ,תקשורתבספורט טיפולי וב
 

 טיפול  :motion-e-Animal – "בתנועה חיה"  :גסדנה 
 קי קלפים משח פסיכומוטורי באמצעות                

  לילד  אםמפתחת המשחקים,  , B.Ed ,גל עדי גולן
 בסיוע בעלי ומטפלת בתנועה  ,עם צרכים מיוחדים                

 מודעות, אהבה –המא"ה   הורים בדרך  מדריכת ,חיים                
 והתמדה                

 
 טיפוח תפקודים פסיכומוטוריים וויסות חושי  : ד הסדנ
  ניםומגוו יםייחודימותאמים, אביזרי עזר ציוד  אמצעותב                

 והתעמלות  מדריכת תנועה לגיל הרך ,רונית נעים                
 קרקע ומכשירים                

 
 טיפוח מיומנויות וכושר גופני באמצעות מגוון   סדנה ה:      

 דיים ויצירתייםמסלולים מוטוריים ייחו                      
 מאמן כושר אישי לבעלי צרכים , B.Ed ,דורון כהן                
 בחינוך המיוחד לחינוך הגופנימיוחדים ומורה                 

 
 צרכים מיוחדיםושיט לילדים ונוער עם ימאות ו:  סדנה 

 לחינוך בית הספר מנהל  M.Sc, ,שמוליק סונגו                
 מנהלהסגן  ,M.Ed, עופר פיין; מכמורת-ולספורט ימי               

  .לחינוך ימי המור ,B.Ed ,דב הנקיןו               
  

 :תכנית יום העיון
 וביקור בדוכנים קבלת תגיות, קפההרשמה, : 15:09–00:08

                                וברכותדברי פתיחה : 10:00–09:15
 ללימודים  בית הספרראש , הוצלרפרופ' שייקה             

 ISAPAכנס מנהל מתקדמים ו            
 נשיא המכללה, פרופ' רוני לידור            

 לחינוך גופני  בית הספרראש  ,ד"ר יואב מקל            

 לפעילות ראש המגמה, עוגב-אורלי יזדי "רד            
 יום העיון  של נת המארגעדה וגופנית מותאמת ויו"ר הו            
 ISAPAוכנס             

              
 התפתחותיות של הילדות: -הפרעות נירו: 11:00–10:00

 הבחנה , )co morbidity( מורבידיות-קו                          
 והשלכות טיפוליות מבדלת                          

תפתחות מומחית בנירולוגיה והרופאה , יעל לייטנרד"ר 
מרפאת ליקויי קשב ו מנהלת המכון להתפתחות הילד ,הילד

 לילדים, המרכז הרפואי  דואק"-ביה"ח "דנהב ולמידה
 אביב-תל

 
  וביקור בדוכנים  הפסקת קפה : 11:30–11:00

 
 סדרה ראשונה סדנאות מעשיות )מקבילות(:  :01:12–03:11
    

 יה שנבחרה י:  מעבר לסדנה השנ12:20–12:10
 

 היסדרה שני : סדנאות מעשיות )מקבילות(: 13:00–12:20
                       

 : ארוחת צהריים וביקור בדוכנים14:30–13:00
 

 וליאור בדרך אל האור"   ו"אנ  – מופע :15:30–14:30

 .  מומלץ ביותר!סטבחור אוטי – ליאור סורין ובנם  עפר וזאבה

 סיכום ומשוב: 15:45–15:30

. 
                                                         

 
   http://isapa2015.wincol.ac.il/he  בכתובת ISAPAכנס :  באמצעות אתר אופן ההרשמה ליום העיון

 .  secmed@wincol.ac.ilכתובת  לאחר מילוי ושליחת טופס ההרשמה המצ"ב ל  דואר אלקטרונית ובאמצעו
בהרשמה  בכינוסדמי ההשתתפות ביום העיון ולכל יום בודד   :שתתפות בהרשמה מוקדמתהעלות ה.  *5009 טלפון שמספרו  :לבירורים בלבד

 ;ש"ח65 – סטודנטים;  ש"ח 110 – ולחינוך מיוחד  לחינוך הגופנימורים ; ש"ח 155 – וחניה צהריים ארוחתכולל  ,25.4.15ד ע  ,מוקדמת
להרשמה  .ליום לכלל הנרשמיםש"ח  40תוספת של כרוכה ב: מאוחרת שתתפות בהרשמההעלות הש"ח  115 –  אנשים המונה יותר מעשרה ליחיד בקבוצה 

 בכתובת שלעיל ISAPAאתר כנס פרטים ב  גמול השתלמות לעובדי הוראה: ן לפנות לאתרלכל ימי הקונגרס נית
 המקומות מוגבל!מספר מקצועית.  תתקיים תערוכת יצרנים, אביזרי עזר, ציוד טיפולי, משחקים וספרות עיוןבמהלך יום ה

 פעילות המגמה ל
 מותאמת גופנית
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 טופס הרשמה
 " אשר יתקייםשתיים אולי יש לי הפרעה או... מבקש/ת להשתתף ביום העיון בנושא: "אני לא ילד מופרע! אני

 במכללה האקדמית בוינגייט – 2015 יוניב 11  ,ון תשע"הוסיבד "כביום חמישי  
 
 
 עיסוק:_________________________ ___שם פרטי__________: _________________משפחהשם  א. פרטים אישיים:            
  

          זהות                                               מס' 
 
 

 _______________________דוא"ל: ____     __________________________________: ________________כתובת
 רח'                             מס'                           עיר         מיקוד                              

 
 מס' פקס: _____________________________טלפון בבית:  ___________________נייד:______

 
  ליווי מהחניה לאולם ההרצאות ובחזרה )ניצור עמך קשר טלפוני(. נגישותלהסדרים מיוחדים של  /הזקוק אני / 
   

 בה ברצונכם להשתתף בסדרה  ש ה" לסדנ1ב"סדרה  Xסמנו : בחירת סדנה אחת בכל אחת משתי הסדרות ב.
                      ה.ימעוניינים להשתתף בסדרה השני אתםבה ש",  לסדנה 2סדרה ב"  Xהראשונה.  סמנו     

 2סדרה    1סדרה   חברתית באמצעות פעילות תנועתית קצבית -טיפוח תקשורת והעצמה רגשיתסדנה א:  

 שלי בשיטת  טיפול פסיכומוטורי ותקשורת לטיפול בילדים בעלי אוטיזם ואספרגר :סדנה ב
 פלרמו סריג               

  1סדרה   2סדרה 

  משחקי קלפיםפסיכומוטורי באמצעות  טיפול :motion-e-Animal –" בתנועה חיה":  סדנה ג
 

  1סדרה   2סדרה 

 סדנה ד:  טיפוח תפקודים פסיכומוטוריים וויסות חושי באמצעות ציוד אביזרי עזר מותאמים, 
 ייחודיים ומגוונים                

 1דרה ס   2סדרה 

 2סדרה   1סדרה   טיפוח מיומנויות וכושר גופני באמצעות מגוון מסלולים מוטוריים ייחודיים ויצירתייםסדנה ה:  

 ושיט לילדים ונוער עם צרכים מיוחדיםימאות סדנה ו: 
 

  1סדרה   2סדרה 

מורים  ;ש"ח 551 – כולל ארוחת צהריים וחנייה, 25/4/15ד בהרשמה מוקדמת ע  ביום העיון ולכל יום בודד בכינוס השתתפותהעלות ג. 
תוספת של הרשמה מאוחרת כרוכה ב ש"ח. 115 –אנשים  10ליחיד בקבוצה מעל ; ש"ח 65 – סטודנטים; ש"ח 110 –לחינ"ג ולחינוך מיוחד 

   ש"ח ליום. 40
 

 הסדרי תשלום:  ד. 
  למוטב בלבד(זינמן שבמכון וינגייט ) נא לציין לפקודת המכללה לחינ"ג ולספורט ע"ש בהמחאה.  1

 4290200המכללה לחנ"ג ולספורט, דואר וינגייט, נתניה  , לידי יעל ללצ'וק, ביה"ס ללימודים מתקדמים כתובת:ולשלוח ל
  

 סניף:______מס' חשבון:__________ _מס'__________מס':______שם הבנק:__ ש"חע"ס _____המחאה מצ"ב         
 

 יש  – 8639377-09או בשליחת הטופס לפקס:  http://isapa2015.wincol.ac.il/he –ינוס באתר הכ:  ניתן להירשם שראיבכרטיס א. 2
 
   .cmed@wincol.ac.ilseוא"ל לכתובת: דאו ב ;יעל ללצ'וקלציין לידי    
    
 ש"חנא לחייב את כרטיס האשראי שלי ע"ס_________   

 
 מס' כרטיס         אחר .3ישראכרט     .2ויזה      1.סוג הכרטיס:        

 
 

שם בעל הכרטיס:_________________   ת"ז               תוקף הכרטיס
 

    בלבד( משרדי לשימושישור____________ )מס' הא     
 
 אני מצהיר/ה גם שידוע לי כי: הרשמהבחתימתי על ההצהרה בטופס ה   

 דמי ההרשמה ליום העיון לא יוחזרו לנרשמים לאחר קליטתם במערך ההרשמה ליום העיון. .1
 יום העיון.תכנית של מ לשנותאת הזכות . המכללה שומרת לעצמה 2

 
 הטופס_________________ושליחת תאריך מילוי  _______________ת הנרשםחתימ_________________שם ומשפחה__   

 
 

        

                

   
 

          

 
 

 _____________________תאריך ההרשמה:
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