
  

                                                             

 

  
 

  שלום לכולם,

  
 חדשות

   

  

 מקומות אחרונים!
 : התמודדות משפחתית עם ילד או בוגר על הספקטרום האוטיסטי ברמת גן הרצאה

 הרצאה לזכרה של לורן הוזמי
 כשיש במשפחה ילד על הרצף האוטיסטי, לרוב, שגרת החיים משתנה.

הכול קצת יותר עמוס ולעיתים יותר מורכב ועל המשפחה לנתב את דרכה במחשבה ובתקווה לשמור על האיזון העדין בן 
 ההורים לילדים. כיצד שומרים על הרמוניה במשפחה? כיצד מגיבים לסביבה? כיצד שומרים על הזוגיות?

 ליזי זומר, פסיכולוגית, מנהלת ארגונית תוכנית "פירס". מרצה :
 . 2/2/15 -ה ני, ש יום

לפרטים נוספים...

 

 נופשון בוגרים בתפקוד גבוה באלו"טבע

צוות אלו"טבע מזמין אתכם להצטרף לחוויה בלתי נשכחת, הכוללת אטרקציות מהנות, הזדמנויות להכיר חברים חדשים, 
 .19-25וחופש מהשגרה. מיועד לבוגרים בגילאי 

 .26-28/2/15שבת, -חמישי
לפרטים נוספים...

 

 : כלים לשילוב בקהילהבכרמיאל הרצאה 

איך להתמודד עם התנהגויות מאתגרות של הילד ביציאה מן הבית? איך ליצור ולקדם חברויות עם בני שכבת הגיל בישוב 
 אם כן איך?המגורים? האם לידע את הסביבה הקרובה והילדים בקשייו של הילד ו

 מנחת שילוב בכירה. -גל בכר על שאלות אלה ונוספות תענה
 .9/2/15 -יום שני, ה

 לפרטים נוספים...

 

 ניהוליות של ילדים ומתבגרים עם אוטיזם המשולבים במערכת החינוך הרגילה -: יכולות תפקודיותשבע-בארהרצאה ב

 …"אני לא מצליח לעשות שיעורי בית לבד".. "אני לא מוצא את המחברת".. "החדר שלו אף פעם לא מסודר!"
ם האוטיסטי, כמו לאלו בני גילם, יש שלל משימות להשלים בשעות הלימודים ובשעות לילדים ולמתבגרים על הספקטרו

מרכז "מעבר לקשת" ומורה לחינוך מיוחד, תסביר מהן יכולות תפקודיות ניהוליות ביצועיות,   יהודית אבין, מנהלת הפנאי.
 דית ניהולית בצד מאפייני האוטיזם.משפיעות על חיי היום יום, ותיתן פתרונות שימושיים לשיפור יכולת תפקו כיצד הן

 .17/2/15 -יום שלישי ה –מתי 
לפרטים נוספים...

 

 : מחשבות לעתידבראשון לציון הרצאה
מסגרות תעסוקתיות ולימודיות  עם סיום הלימודים של מתבגרים על הספקטרום האוטיסטי עולות שאלות רבות לגבי

, תסקור את האפשרויות הקיימות כיום בתחום התעסוקה, MSW מתאימות ובנושא הדיור של הבן/הבת. גליה בוקצ'ין, 
 הספר והדיור. הלימודים שלאחר בית

 רים בתפקוד הגבוה.מיועד להורים למתבגרים ובוג
 .15/3/15 -ה  יום ראשון

לפרטים נוספים...

 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 

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

לפרטים והרשמה...

 

 

 

  
 פעילויות לחודשים הקרובים
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 צפון

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 25/2/15 גל בכר כלים לשילוב בקהילה הרצאה קרית שמונה
    

 
 חיפה עד חדרה

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 קרית ביאליק
חברתי לילד על הספקטרום -חינוך מיני סדנה

 האוטיסטי
 מקומות אחרונים!

 3/2/15 רונית ארגמן

 חיפה
חברתי לילד על הספקטרום -חינוך מיני סדנה

 האוטיסטי

 8/3/15 רונית ארגמן

    

 
 מרכז

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 9/2/15 רונית ארגמן חברתי לילד על רצף האוטיזם-חינוך מיני סדנה רמת גן

 הוד השרון
)גופניות( של  התנהגות סנסומוטוריות הרצאה

 בספקטרום האוטיסטי ילדים

 15/2/15 קרן כהנא

 קדימה
התנהלות עם הילד  -סמכות הורית  הרצאה

 בבית

 17/2/15 מיכאל בן צבי

    

 
 ירושלים

  
 תאריך מנחה פעילות מקום

 יכולות חבויות? -אוטיזם ללא דיבור  הרצאה ירושלים

 17/2/15 ד"ר יורם בונה

 ירושלים
דיאלוג הסנגור העצמי אצל ילדים  הרצאה

 קטרום האוטיסטיומתבגרים על הספ

 25/2/15 חורי-סיגל דואק

    

 

  
 

 
  

 פרסומים
 

  

 
 ברמת גן קבוצת הורים למתבגרים מיוחדים –התבגרות אחרת 

 כיצד נעזור לילדינו המיוחדים להתמודד עם גיל ההתבגרות?
 מזמינה אתכם להצטרף לקבוצת דיון ולחשוב ביחד על מאפייני הגיל וביטוייו.כיצד נתמודד בעצמנו בתקופה זו?

 נדון בהתמודדות עם האתגרים ונגלה את ההזדמנויות שגיל זה טומן בחובו עבורנו ועבור ילדינו.
 לפרטים נוספים...

 

 

  

 על טיפולים במוזיקה ואוטיזם –רצף של צלילים לרצף האוטיסטי 
 יום עיון של תכנית התרפיה במוזיקה במכללת לוינסקי לחינוך .

 בתל אביב. 19/2/15 -יום חמישי, ה
 לפרטים נוספים...

 

 

  

  <<לוח פרסומים                    <<כל החדשות 

 .6709094-03טיסטי:האו מענה טלפוני להורים לילדים על הספקטרום -הקו הפתוח
 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 לייעוץ משפטי ו/או מקצועי. 

  המידע/הפרסום אינו מהווה המלצה ו/או עידוד מצד אלו"ט או מי מטעמה לבצע או שלא לבצע כל פעולה שהיא.
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