
 

 שלום לכולם,

האביב מגיע ומעלה באפינו את 
ריח ההתחדשות, הרעננות 

               והחירות. 
עם בוא חג הפסח, נאחל פריחה 

 ולבלוב לכל אחד בדרכו שלו.

   

  ,44/1/41 - 41/1/41 משרדי מטה אלו"ט והמרכזים למשפחה יהיו סגורים בין התאריכים 
 .44/1/41 -וייפתחו ביום שלישי ה

 .30-4937371במקרים דחופים ניתן לפנות לקו הפתוח, בטלפון 

  שעות הפעילות של הקו הפתוח:

 .43:33-44:03ה', בין השעות -ימים א'

 .44:33-41:33ימי ו' וערבי חג, בין השעות 
 

 חדשות
 

 בירושלים. קבוצה לאבות במגזר החרדי

המשפחה הגרעינית,  המתלבטים בדילמות ושאלות הקשורות בשילוב ילדיכם במעגלהקבוצה תאפשר לכם להיפגש עם אבות נוספים 
מנתח התנהגות ועו"ס, מנחה קבוצות מוסמך מזה שנים רבות עם ניסיון בתחום  –עמי לביא  מנחה:  המשפחה המורחבת ובקהילה.

 האוטיזם.
 .21/5/21ימי שני, החל מתאריך 

 לפרטים נוספים...

 
  כלי למידה לילדים עם אוטיזם. -: שימוש בקומיקס ומתן מודל באמצעות וידיאו בבאר שבע הרצאה

 מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי. צן כהן, קלינאית תקשורת,מנחה: ד"ר ני
מודל לחיקוי באמצעות וידיאו והשימוש בקומיקס, הן טכניקות המשמשות ללימוד או לחיזוק כישורים חברתיים, תקשורתיים, שפתיים 

  והתנהגותיים. במפגש נלמד כיצד לבנות ולהשתמש בכלים אלו.
 .21/5/21 -יום שלישי, ה

 לפרטים נוספים...

 
  ת.: מתלות לעצמאוברעננה סדנה

בסדנה נדון בנושאים מגוונים הנוגעים  סיום הלימודים במערכת החינוך הינו שלב משמעותי המעלה הרבה לבטים , תהיות ודילמות.
מעבר למגורים מחוץ לבית, שרות לאומי/צבאי, סנגור עצמי של הבוגר והוריו, לימודים אקדמיים, יציאה לעבודה  לשלב זה, כגון:

 וקשרים חברתיים.
 ורד גונן, בעלת ניסיון רב שנים בתחומי התפתחות הילד והנחיית קבוצות.מנחה: 

 .21-15הסדנה מיועדת להורים לבוגרים בתפקוד גבוה בגילאי 
 .21/5/21 -החל מה ימי שלישי, חמישה מפגשים 

  לפרטים נוספים... 

 
 חברתי למתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם.-: חינוך מיניבאשדוד סדנה

הסדנה תסייע לבחון מצבים עימם מתמודדים ההורים, תגדיר מושגים, וכן תעסוק בין היתר במרחב אישי, בפרטיות, בגבולות הגוף 
 ובחשיפה למדיה.

 .25-12מיועד להורים לילדים בגילי  (, עובדת סוציאלית ומטפלת מינית, מנהלת מקצועית "מכון ארגמן".MSWרונית ארגמן )מנחה: 
 .21/5/21  -החל מה מפגשים בימי רביעי,  1

 לפרטים נוספים...

 
 : אפוטרופסות, צוואות וירושות.באר שבע הרצאה

 מרצה: עו"ד לורן אקוקה, מנהלת קליניקת אור במשפט, הקריה האקדמית אונו.
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ונערות המאובחנים על הרצף האוטיסטי הופכים בגירים בעיני החוק וזכאים לעצמאות מוחלטת. הורים רבים מתלבטים נערים  21מגיל 
בשאלות שונות כאשר ילדם מתקרב לגיל זה; מהו הליך מינוי האפוטרופוס וכיצד לעשותו בדרך הנכונה ביותר, מה לכתוב בצוואה ואיך 

 .להשאיר לילד ירושה שתסייע לו בהמשך חייו
 .12/5/21יום רביעי, 

 לפרטים נוספים...

 
 מחשבות, הרהורים ויחסי גומלין. –וטיסטי וצה"ל : הספקטרום האבאשדוד הרצאה

שלב זה בחיים מעלה שאלות רבות: מה עושים עם צו גיוס שילדי קבל? איך אדע אם נכון לילדי  בנכם/בתכם הגיעו לגיל הגיוס?
  להתגייס ?איך ניתן להתנדב לצה"ל?

 בלשכת הגיוס תל השומר.על שאלות אלו ונוספות תענה גליה בוקצ'ין, לשעבר ראש מדור בריאות הנפש 
 . 12/5/21 -יום רביעי, ה

 ספים...לפרטים נו

 
 

 יום עיון בנושא התמודדות עם האתגרים הייחודיים למתבגרים על הרצף האוטיסטי . :חוף כרמל

  חברתי , ביטויים פסיכיאטריים ,פיתוח יכולת חברתית ועוד.-יום העיון לאנשי מקצוע ולמשפחות הכולל הרצאות בנושאים: חינוך מיני
 .11/5/21 -ה מרכז מיר"ב, יום שלישי, 

 פרטים נוספים...ל

 
 ילד, משפחה ואנשי מקצוע בהתמודדות עם לקות תקשורת. -: כלים שלובים בגן נר יום עיון

  ד"ר אורית סטולר על חשיבות האיתור המוקדם, ד"ר אחמד דעאס על חידושים במחקר, הקרנת הסרט "זה אח שלי" ועוד.
 .11/5/21 -יום חמישי, ה

 פרטים נוספים...ל

 
 

 פעילויות לחודשים הקרובים
    

 
 צפון ועמקים

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 1/5/21 ד"ר יורם בונה יכולות חבויות? -אוטיזם ללא דיבור  הרצאה מסילות

 22/5/21 גל בכר כלים לשילוב בקהילה הרצאה כפר תבור
    

 
 חיפה עד חדרה

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 ליאורה יודלביץ הורים למתבגרים בתפקוד גבוה קבוצת  חיפה
 

 חדרה
ים על לחינוך מיני חברתי למתבגרים ובוגר סדנה

 רצף האוטיזם

 21/5/21 רונית ארגמן

    

 
 מרכז

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 11/1/21 עו"ד לורן אקוקה אפוטרופסות, צוואות וירושות הרצאה אשדוד

 11/1/21 ליזי זומר לאחים ואחיות סדנה אשדוד

 תל אביב
חברתי למתבגרים ובוגרים על -חינוך מיני סדנה

 רצף האוטיזם

 21/5/21 רונית ארגמן

    

 
 ירושלים והסביבה

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 סבים וסבתות קבוצת ירושלים

 ד"ר רועי אלדור
 רלי קריב

11/1/21 

 אחים ואחיות קבוצת מודיעין

 חגית רוזנוין
 אבי ראובני

21/5/21 

 21/5/21 חגית רוזנוין סבים וסבתות קבוצת מודיעין
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 דרום

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 באר שבע
שימוש בקומיקס ומתן מודל באמצעות  הרצאה
  כלי למידה לילדים עם אוטיזם. -וידיאו 

 21/5/21 ד"ר ניצן כהן

 12/5/21 וקהעו"ד לורן אק אפוטרופסות, צוואות וירושות הרצאה באר שבע
 

 

  פרסומים
 

 בחיפה תערוכה ימית במוזיאון מדעטק
  "הספינות והים" תערוכה בינלאומית אינטראקטיבית החושפת את הים בצורה חדשה ומפתיעה.

 המלווה יהנה מחצי מחיר. הכניסה לילד /בוגר אוטיסט בחינם עם הצגת כרטיס אלו"ט.

  www.madatech.co.il או באתר 11 – 1421111 מידע נוסף והזמנת כרטיסים מראש בטל.

 
 

 ירושלים יוזמה להקמת כיתת תקשורת באזור

 מאזור בית שמש/גוש עציון/ירושלים. ט',-ח' או ז'-קבוצת הורים פועלת לפתיחת כיתת תקשורת, לנערות דתיות,כיתה ו'
 .151-5554411 שרית רפיח,   ליצור קשר עםמוזמנים 

 
 מכללת אורנים: התמחות בהפרעה על רצף האוטיזם ולקויות תקשורת

הכשרה ייעודית להוראה ושילוב תלמידים על רצף האוטיזם, תוך התבוננות רחבה על ההפרעה ומתן כלים להתמודדות אישית מול כל 
 תלמיד בשלב ההתפתחותי והתפקודי בו הוא נמצא.

 לפרטים נוספים...

 
 פיקניק באווירה משפחתית

יוצרים חברה" שמחה להזמינכם למפגש אביבי בגני  -משפחות לילדים ונערים המתמודדים עם קשיים חברתיים, עמותת "אנשים 
 .21:11בשעה , 15/1/21 -יום שישי ה יהושע.

 .151-5411114, רינת שטייף 151-5545121לפרטים נוספים: אדר פילו 

 
 

 כאן. * ללוח הפרסומים באתר לחצו

 .11-4111111האוטיסטי: מענה טלפוני להורים לילדים על הספקטרום -הקו הפתוח *

 טלפונים של סניפי מרכז אלו"ט למשפחה ברחבי הארץ. *

 
 

 חג שמח,

 מיכל שמול,
 מידענית מרכז אלו"ט למשפחה.

 

*המידע/הפרסום המועבר בדיוור זה הינו כללי בלבד, אינו מתייחס למקרים פרטניים ואינו מהווה תחליף לייעוץ 
או מי מטעמה לבצע או שלא לבצע  משפטי ו/או מקצועי. המידע/הפרסום אינו מהווה המלצה ו/או עידוד מצד אלו"ט

 כל פעולה שהיא.
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