
 ,לום לכולםש

  

                       

ביום ראשון הקרוב ייצאו עשרות אלפי תלמידים להתרים את תושבי 
 .ישראל למען ילדי אלו"ט

 !נאחל לכולם בהצלחה

 

 
 חדשות

 בקרית אונו ובמודיעין - סדנאות לחיזוק המערכת המשפחתית והזוגית

הסדנה תעניק כלים להתמודדות מועילה עם סיטואציות שונות בחיי היומיום שלנו, כגון: התמודדות עם כעסים במשפחה, 
 .ורת טובה בין בני המשפחה ועודמתח, לחץ, הבעת רגשות במערכת המשפחתית והזוגית, תקש

 .pairs מנהלת ארגונית תוכנית ליזי זומר, מנחה: 
 ...לפרטים נוספים. 11/1/15 -ימי ראשון, החל מה: בקרית אונו

 ...לפרטים נוספים. 13/1/15 -ימי שלישי, החל מה:  מודיעיןב

 
 לאחים ואחיות במודיעין סדנה

אחים ואחיות של ילדים עם אוטיזם, שותפים לדאגות הרבות שאתם ההורים חווים ובנוסף מתמודדים עם קשיים מיוחדים 
ותעצים את האחים תוך התייחסות   באמצעות שימוש במשחק, חילופי תפקידים ותרגול חוויתי, הסדנה תעניק כלים להם.

 . 12-14לאחים ואחיות בגילאי  . מיועדלחוויות הייחודיות להם
  pairs מנהלת ארגונית תוכנית  מנחה ליזי זומר ,

 .13/1/15 -ימי שלישי, החל מה
 ...לפרטים נוספים

 
 בירושלים "סדנת "אתגר השילוב

איך נארגן את הסביבה הלימודית לילד בשילוב? מהן הטכניקות לגיוס הסביבה המשלבת?כיצד מעודדים מוטיבציה 
  ?מהן האסטרטגיות ליצירת קשר חברתי? איך לעזור לילד ללמוד ללמידה?

  .שילוב נכון מציב רף גבוה בפני הילדים וסביבתם, ובכך סולל את הדרך לילד לחיות בתוך הקהילה ולהיות חלק ממנה
במהלך הסדנה ילוו ויודרכו המשתתפים תוך מתן כלים מעשיים לשילוב ילדים על הספקטרום האוטיסטי בגנים ובבתי הספר 

 .הרגילים
 .ילוב במסגרות החינוך ובקהילהמנחה ומייעצת לתוכניות ש - גל בכר מנחה:

 .19/1/15 -ימי שני, החל מה
 ...לפרטים נוספים

 
 מלכודת התלות :בהוד השרון הרצאה

ד"ר עופר גולן, פסיכולוג קליני ומומחה בתחום האוטיזם בתפקוד גבוה יסקור את הקשיים, היכולות והכוחות המאפיינים את 
 .המתבגרים בתפקוד הגבוה ויציע דרכים יישומיות להתמודדות

 .21/1/15  -יום שלישי, ה
 ...לפרטים נוספים

 
 העצמי אצל ילדים ומתבגרים על הספקטרום האוטיסטידיאלוג הסנגור  :בירושלים הרצאה

כדי שילד יוכל לתת מידע על ההפרעה האוטיסטית ועל עצמו, עליו לפתח את ההבנה לגבי עצמו, ולייצג את עצמו, צרכיו 
חורי, קלינאית תקשורת ומומחית -סיגל דואק וזכויותיו מול הקהילה אליה הוא משתייך. על נושאים אלה ועוד תדון בהרצאה

 .ASD תחום
 .28/1/15 -א' שבט תשע"ה, ה יום רביעי, 

 ...לפרטים נוספים

 
  להורים למתבגרים עם אוטיזם אביב-בתל קבוצה

בקבוצה תינתן הזדמנות להעלות את הנושאים עימם אתם מתמודדים, לפגוש הורים המתמודדים עם שאלות ומצבים דומים, 
 .לשתף בקשיים, התלבטויות והצלחות ללמוד מניסיונם של אחרים,

 . M.S.W – ותמי שמחה , M.S.W – מנחות: לירון בצלאל שגב
 . 28/1/15 -אחת לשבועיים, החל מה ימי רביעי

 ...לפרטים נוספים
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 הכשרת מנחים אישיים לבוגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בתהליכי שינוי ומעבר
אלו"ט, בשיתוף "סמינר הקיבוצים", משיקה תכנית ייחודית וראשונה מסוגה בארץ, להכשרת מנחים אישיים לצעירים 

עליהם להסתגל ולהשתלב בחיים הבוגרים ובחברה, וכן כדי למתן את התלות בבני  אוטיסטים בתפקוד גבוה, כדי להקל
 .המשפחה

 ...לפרטים והרשמה

 
  קורס עקרונות יסוד -  התערבות חינוכית התנהגותית

להתערבות חינוכית התנהגותית יש השפעה קריטית על ילדים אוטיסטים. אלא שנוכח הכמות העצומה של הידע, קשה 
 .כשהם עומדים מול הילד -להורים וגם לאנשי המקצוע ליישם ולהיות מעשיים 

שית כגון: בין התאוריה ליישום בשטח, כך שלצד ההרצאות תהיה גם התייחסות מע אלו"ט פותחת למענכם קורס המחבר
 .איך מלמדים משחק, איך מקדמים שפה ותקשורת, איך משתמשים באייפד וכדומה

 .במכללת רמת גן - 31/12/14-החל מ 16:00-20:15מפגשים שבועיים, בימי רביעי בין השעות  10
 ...לפרטים נוספים

 פעילויות לחודשים הקרובים 

 
 צפון

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 13/1/15 ת ארגמןרוני חברתי לילד על רצף האוטיזם-חינוך מיני סדנה קרית שמונה

 18/1/15 ת ארגמןרוני חברתי לילד על רצף האוטיזם-חינוך מיני סדנה כדורי
    

 
 חיפה עד חדרה

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 חדרה
הורים למתבגרים על הספקטרום  קבוצת

 מקומות אחרונים! האוטיסטי
 15/12/14 גליה פרידלנד

 14/1/15 ד"ר עינת גל בעיות אכילה בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי הרצאה חיפה

 20/1/15 רונית ארגמן חברתי לילד על הספקטרום האוטיסטי-ינוך מיניח סדנה קרית ביאליק

 
   

 
 מרכז

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 30/12/14 ורד רונן מתלות לעצמאות סדנה ראשון לציון

 ראשון לציון
התנהגויות סנסומוטוריות של ילדים בספקטרום  הרצאה

 יסטיהאוט

 4/1/15 אורית פלד

 20/1/15 ד"ר יעל קמחי להתחיל לקרוא ולכתוב -ניצני אוריינות  סדנה תל אביב
    

 
 ירושלים

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 31/12/14 ורד גונן מתלות לעצמאות סדנה מודיעין

 12/1/15 בלהה פרולינגר סנגור הורי סדנה ירושלים

 חגית רוזנוין סבים וסבתות קבוצת מודיעין
 

    

 
 דרום

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 29/12/14 ורד גונן מתלות לעצמאות סדנה באר שבע
    

 
 מגזר ערבי

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 حيفا
 حقوق االوالد على طيف التوحد  محاضرة
 זכויות לילדים על הרצף האוטיסטי מיצוי הרצאה

  
 11/12/14 رأفت عياشي

  بباقة الغربية
 ما بعد التشخيص ورشة 
 ה עושים?מ -אוטיזם אחרי אבחון  סדנה

 29/12/14 أشرف عكاوي 
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 פרסומים

 
 באבן יהודה חגיגת חנוכה –מיוחדים בשרון" "

 .עם צרכים מיוחדים: תחנות יצירה, הצגה, סופגניות והנאה רבה 12חגיגת חנוכה לילדים עד גיל 
 .בבית הספר בכר באבן יהודה 19/12/14 -יום שישי, ה

 ...לפרטים נוספים

 

 .יום עיון בתל השומר: תקווה להצלחה בטיפול מתסמונות הקשורות לאוטיזם

 מיועד לאנשי מקצועות הבריאות והחינוך, סטודנטים, הורים ואנשים המתמודדים עם לקויות תקשורת
 13-14/1/15יום העיון של מרכז קש"ת יתקיים בתאריכים 

 ...לפרטים נוספים

 

 

 .כאן ללוח הפרסומים באתר לחצו *

 .03-6709094:האוטיסטי מענה טלפוני להורים לילדים על הספקטרום -הקו הפתוח *

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

 

 

 ,שבת שלום

 ,מיכל שמול
 .מידענית מרכז אלו"ט למשפחה

 

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

 .או שלא לבצע כל פעולה שהיא

                           

 

 להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
 

 

http://trace5.com/fb/fb/71F99B958658726EE5A5A8687ADB6123A64FDE240EE68836A7CC614EACED8DED18440CDD2FB996FCE6DAA19341616537/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzEyL2hhbnVrYV9zaGFyb25fMjAxNC5qcGc=
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