
המגמה לפעילות 
גופנית מותאמת

הנכם מוזמנים
ליום העיון השנתי של המגמה 

שיתקיים במכללה האקדמית בוינגייט 
בשיתוף עם הפיקוח על החינוך הגופני ≠ מחוז מרכז

 
בנושא∫ פעילות גופנית מותאמת ומעצימה לילדים ונוער בספקטרום האוטיסטי

             ביום חמישי¨ ב‘ טבת תשע“א ≠ ח‘ חנוכה ≠  π בדצמבר ∞±∞≥
Æמיועד לאנשי חינוך¨ מורים לחינוך גופני¨ אנשי מקצוע¨ הורים¨ מטפלים ולכל המתעניין בתחום

התכנסות וקבלת תגיות בלובי המכללה     ∫∞π∫∞∞ ≠ ∞∏∫±μ
קפה ומאפה                                      

ברכות ודברי פתיחה  ∫∞π∫≥∞ ≠ ∞π∫∞∞
ד“ר אורלי יזדי≠עוגב¨ ראש המגמה    

פרופ‘ רוני לידור¨ ראש המכללה   
ד“ר יעל נץ¨ ראש ביה“ס לחינוך גופני    

גב‘ רונית מנקין¨ המפקחת על החינ“ג במחוז  מרכז   

גישה מערכתית ביישום תכניות התערבות≠   ∫±∞∫∞∞ ≠ ∞π∫≥∞
Æכמובילה לחיים של איכות   

ד“ר שלומית זילברנגל¨ מנתחת התנהגות¨    
מרצה במכללות זינמן ותלפיות ובאונ‘ בר≠אילן   

                      
”עולם של חיפושיות“ ≠ שירי הביטלס    ∫±∞∫≥∞ ≠ ±∞∫∞∞
כהשראה לפיתוח כישורים תנועתיים¨      

Æרגשיים וחברתיים   
סיוון הרטמן¨ M.Ed ≠ מורה לחינ“ג רגיל     

Æומיוחד עם התמחות בתנועה ומחול   
                             

הפסקת קפה ומאפה             ∫±±∫∞∞ ≠ ±∞∫≥∞

הצלחת השילוב בפעילות גופנית≠ במי     ∫±±∫¥∞ ≠ ±±∫∞∞
                                              øתלוי האתגר   

שלומי אירים¨ M.A ≠ מנהל ביה“ס ”התומר“    
Æחינוך מיוחד® ומורה לחינוך גופני©   

חינוך ימי כאמצעי להעצמה פיזית¨ רגשית   ∫±≤∫∞∞≠±±∫¥∞
  Æוחברתית   

שמוליק סונגו¨ M.A ≠ מנהל המרכז      
Æלחינוך ולספורט ימי ≠ מכמורת   

∞∞∫≥± ≠ ∞μ∫≥±∫  סדנאות מעשיות ©מקבילות® 
סמנו בחירתכם לסדנא אחת בטופס   

Æההרשמה   
   

סדנא א‘∫ טיפוח מהירות תגובה ועכבה של דחפים בגישה   
Æפסיכומוטורית והתנהגותית   

יונתן נילי¨ B.Ed ≠ מורה לחינוך גופני¨ מנתח התנהגות    
Æומטפל בתפקודי למידה¨ וויסות חושי ומוטוריקה   

         Æסדנא ב‘∫ משחקי תנועה לטיפוח וויסות כוח  
סיוון הרטמן¨ M.Ed ≠ מורה לחינ“ג רגיל     

Æומיוחד עם התמחות בתנועה ומחול   
      

סדנא ג‘∫ פיתוח הבעת רגשות¨ שיתוף פעולה ותקשורת   
    Æבינאישית באמצעות פעילות גופנית   

גלית סימון≠ברוקר¨ B.Ed ≠ מורה לחינוך גופני¨    
 Æמאמנת בכירה בשחייה וכדורסל ומטפלת בהומור   

סדנא ד‘∫ ”Wish You Were Here“ ≠ התנסות בקשיים   
               Æשל ילדים בספקטרום¨ ככלי לפיתוח מודעות וסובלנות   
אמירה אוחנה ≠ מנתחת התנהגות ומנחת תוכניות    

                   Æהתערבות אינטגרטיביות   

הפסקת כריך ושתיה          ∫±≥∫≥∞ ≠ ±≤∫μ∞

מופע ≠ ”אני וליאור בדרך אל האור“        ∫±≥∫≥∞ ≠ ±μ∫∞∞
בביצוע עפר וזאבה ≠ ההורים של ליאור¨      

Æנער עם אוטיזם בגיל ≤± וחצי   
במופע¨ תספגו את האופטימיות והאמונה שהכל    

אפשרי למרות הנסיבותÆ במופע משולבי    
דיאלוגים של ההורים¨ קטעי קריאה ומצגת    

מרהיבה אשר ברגישות ובאותנטיות רב ממחישים    
את ההתמודדויות¨ האתגרים¨ הציפיות¨ ההצלחות    
ונקודות האור שבגידול ילד אוטיסטÆ מומלץ ביותר°   

 Æבלבד ₪μ∞ ∫דמי השתתפות  ∑Æ±≤Æ±∞ ≠ההרשמה מסתיימת ב  Æההרשמה מראש בלבד¨ באמצעות טופס ההרשמה המצ“ב

  ¨∞π≠∏∂≥π≥≥μ ∫לפרטים ולהרשמה∫ נא לפנות לגב‘ בלה לדרר בטלפון Æסטודנטים לתואר ראשון ממכללת וינגייט ללא תשלום

y_orly@netvision.net.il ∫בדוא“ל ª∞μ∞≠μ≥∏≤±∂∞ לבירורים∫ ד“ר אורלי יזדי≠עוגב  ledererb@wincol.ac.il ∫בדוא“ל ª∞π≠∏∂≥π¥∑∞ ∫בפקס

www.wincol.ac.il ∫עדכונים ב חדשות של אתר המכללה

משרד החינוך בית הספר לחינוך גופני

ע“ש יריב אורן


