
1 

 

 
 

 תכנית מדעית
 

 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

פואייה                                                           ורישום התכנסות    08:00-09:00
      

 Aאולם               וברכות פתיחה מליאת - 1 מושב    09:00-09:30

 
 בית איזי שפירא, ישראלמנכ"לית, , גב' ג'ין יודס
 הרווחה והשירותים החברתיים, ישראלמשרד שר הרווחה,  ,מר חיים כץ

 שיוויון לאנשים עם מוגבלות, ישראל נציב ,מר אחיה קמארה
 אירלנד ושיוויון,  לענייני מוגבלויות, בריאות הנפש השרה ,גב' קתלין לינץ'

 פתיחהרצאת ה
 

 Aאולם                 מליאה - 2 מושב    09:30-10:20

 ישראל, ינר'סטוצ נעמי: ר"יו
 

 חיובית חשיפה
 , ארה"בגוידוטי ריק

 

 Aאולם                 מליאה - 3 מושב    10:20-11:00

 ישראל, ורנר שירלי: ר"יו
 

 נפשית תחלואה של הסטיגמה את מוחקים
 , ארה"בקוריגן פטריק

 

 פואייה                                                                                                קפה הפסקת    11:00-11:30

 

    פוסטרים שיח -' א 4 מושב    11:00-11:30
 Bאולם                                                                       תעסוקה מיזמי: אשכול                         

 

 העבודה בשוק וחניכה אינטגרציה באמצעות שילוב - אשר שי פרויקט
 , ישראלסטולפנר מנחם

 

 מוגבלויות בנושא הודו של הלאומית החקיקה של האכיפה לשיפור אסטרטגיות :השילוב בתחום הפיתוח
 , ארה"ברוזין אשטון

 

 עם מתמודדים שילוב לטובת ועסקי שיקומי, חברתי גוף בין משולש פעולה לשיתוף כלכלית תוכנית יישום
 ההייטק בתחום בתעסוקה נפשית נכות
 , ישראלארמני דורית, אשכנזי רווית, צימרמן' ורג'ג, קסלברנר מישל

 
 מוגנת לתעסוקה בסדנאות והעסקיים התעסוקתיים הביצועים איכות
 , דרום קוריאהוון-נא וואן, סונג-קוןצ'אנג 
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 2015, יוליב 7, שלישי יום

    פוסטרים שיח -' ב 4 מושב   11:00-11:30
 Bאולם              חיים לאיכות הזדמנויות - לאיכות מנכות: אשכול

 

 EyeControl- החולים לידי השליטה את להחזיר 
 , ישראלראשוני שי, כרמלי נופר, קורנברג איתי, קלנר טל, זך נטע, אלון חגית

 

 המטופלים חיי איכות על בולוסה באפידרמולסיס הטיפול השלכות
 , ארה"בלהט מיכאל

 

 והגינות כושר, כשירות: מוגבלות עם לאנשים אישית רווחה קידום
 , ארה"בפריללטנסקי אורה, פריללטנסקי איזק

 

 החיים איכות תפישת לתיווך ערכה, be מתחיל הכל
 ישראל, בלכר דניאלה

 

 Aאולם              עצמי לייצוג אוגניקהאמ - 5 מושב    11:30-13:00

 ישראל, יודס ין'ג: ר"יו
 

 בגרמניה הנאצית בתקופה מוגבלות עם לאנשים היחס - ההיסטוריה את לחוות
 , גרמניהלינדמאייר בטינה

 

 לס'אנג בלוס לסובלנות במוזיאון מוחלשות לאוכלוסיות והעצמה האדם כבוד קידום
 , ארה"בגפט ליבה

 

 כולה האנושית לחברה כהזדמנות מוגבלות עם אנשים של עצמית והגדרה זכויות שיווין
 , ישראלקריים יואב

 
 אוטיסטית הווייה של המטרידה הודאות אי – האוטיסטי הגנום פרוייקט

 אירלנד ,אליסטייר דה גאטנו

 

 Cאולם               עצמי וייצוג בחירה - 6 מושב    11:30-13:00

 ישראל, סיוון אסתר: ר"יו
 

 טיפולית ואתיקה לקוח ממוקד שירות בכיוון שירותיהם את מחדש המעצבים ארגונים
 , קנדהזרצקי לינדי

 

 אדם ממוקדת תפיסה - וחירותו האדם כבוד על שמירה
 , ישראליהלומי פרץ סיגל

 

 לאפוטרופסות כחלופה נתמכת החלטות קבלת
 , ישראלטולוב יותם

 

 קהילתי דיור במערך בוגרים של דילמות: אחריות מתוך עצמאות
 , ישראלגולדמן מאיה

 

 בהונגריה האוטיסטי בספקטרום אנשים של העצמי הסינגור חשיבות
 , הונגריהפטרי גאבור, הרווארט קרסטינה
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 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

 Dאולם             התפתחותית שכלית ומוגבלות סטיגמה - 7 מושב    11:30-13:00

 ב"ארה, קוריגן פטריק: ר"יו
 

 שכלית ומוגבלות סטיגמה בנושא עגול שולחן
 , ישראלורנר שירלי בריטניה, ,וולפסון ליסה ,טורק רמי'ג ,סקיור קתרינה

 

 גליל אולם       ומשפחותיהם מוגבלות עם אנשים של חיים איכות - 8 מושב    11:30-13:00

 ישראל, פינדלר ליאורה: ר"יו
 

 , חברתית, משפחתית תמיכה משאבי: מוגבלות עם לילדים משפחות בקרב משפחתית חיים איכות
 שירותים ונותני רוחנית דתית
 , ישראלורנר שירלי, טאוב תמר

 

 קהילה בונים הורים
 ישראלשמואל ילמה, חווה יואל, , גולן מיכל

 

 מורכבת יחסים מערכת: מוגבלות עם לאחים בוגרת אחאות
 , ישראלרוט איה, רב נתן קרן

 

 בישראל מוגבלות עם נוער של פנאי פעילויות
 , ישראלכפיר דרורה, קליבנסקי חגית, גילור אורית

 

 מוגבלות עם ילדים בהן משפחות של חיים לאיכות סוציודמוגרפיים משתנים בין היחס
 , ישראלרוט דנה, שערץ מיטשל, ויזל קרני יעל

 

 חיים איכות למדידת ממוחשב שאלון
 , ישראלבלכר דניאלה

 

 שרון אולם         וכלכלה רפואה, בריאות - 9 מושב    11:30-13:00

 ישראל, רימרמן אריק: ר"יו
 

 התפתחותיות-נוירו מוגבלויות לשכיחות לידתיים טרום מדדים בין הקשר
 , ארה"ברובין לסלי

 

 ?ספר ביישובי מוגבלות עם לאנשים בשירותים לחסר מענה לתת יכולת בינארגונית בשותפות היש
 , ישראלגולן-שנער ורד, גוטמן קרוליין, שפירו שמעון

 

 בנגב שכלית מוגבלות עם לבוגרים ראשוני טיפול
 , ישראלמוראד מוחמד

 

 אפריקה בדרום אקדמיים במוסדות ורגשית נפשית מוגבלות עם סטודנטים חווים אותם הקשיים
 , דרום אפריקהווס סידני
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 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

 גולן אולם                              ויישום מדידה - ותמיכות חיים איכות - 10 מושב    11:30-13:00

 הולנד, סחיפרס אליס: ר"יו
 

 התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים בקרב חיים איכות לקידום ככלי הערכה
 בלגיה, לומברדי איטליה, מארקו, ה'קרוצ י'לואיג, דונינה סברינה

 

 באיטליה שכלית מוגבלות עם ילדים בקרב חיים איכות מדידת
 בלגיה, קלייס קלאודיה, ונדולד סטיג'ןאיטליה, לומברדי,  מארקו, ה'קרוצ י'לואיג

 

 צוות אנשי ידי על תמיכה מתן: חברתית השתלבות קידום
 איטליה, ה'קרוצ י'בלגיה, לואיג, ונדולד סטיג'ן, קלייס קלאודיה, לומברדי מארקו

 

 וחסרונות יתרונות, קשיים: ממוחשבת מידע מערכת - GAS מתודולוגית יישום

 עזריאל, ישראל עומר, כרסנטי ורד, צימרמן' ורג'ג, קסלברנר מישל
 

 EQUASS -באירופה שירותים נותני ידי על זכויות לשוויון האמנה ליישום תקן תו
 בייק, בלגיה ואן גוס, קראולי מייקל

 

 "דקל"מסעדת                                                                                  צהריים הפסקת    13:00-14:00

 

  פוסטרים שיח -' א 11 מושב    13:20-14:00

 B אולם                                             חיים לאיכות כמפתח הצוות מיומנויות: אשכול                        
 

, בטיחות על והשלכותיהן תקינה רמות, שכלית מוגבלות עם אנשים עבור לסיעוד בהתייחס ספרות סקירת
 חומל וטיפול חיים איכות

 , בריטניהמפובה קיי, שאנלי אוליבר, קופרה דורותי, גייטס בוב
 

 דחק מצבי של הבנתם על שכלית מוגבלות עם מבוגרים עם העובדים לצוותים הכשרה השלכות
 , בריטניהמפובה קיי, בלאקמן נואל, פיטצגרלד אליסון, גייטס בוב

 

 שימוש לעידוד המכוונות אסטרטגיות לרכישת מקצועיים-סמך עובדים לאימון הכשרה תוכנית: מתקשרים
 בשפה

 , ארה"בסטירס אליסה, ינסקי'בוצ עדי
 

 תומכים שירות בעזרת והשומעים הרואים לעולם גישה עיוורים-חרשים לישראלים לאפשר
 ישראלאליאס קבאבוב, יונה ליפשיץ, , ביבס יעקב
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 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

 פוסטרים שיח  -' ב 11 מושב    13:20-14:00
 Bאולם                      וגשרים פערים על: שכולא             

 

 ודית'ג קרן של שילוב לעידוד התכנית - בקהילה שילוב לבסס כיצד
 , בריטניהשפירו-צור אליאנה, רייכלר ו'ג
 

 מוגבלות עם סטודנטים בקרב מהחיים רצון שביעות על דחק השלכות
 , דרום קוריאהפארק סון י'ג
 

 באירופה גבוהה להשכלה במוסדות מוגבלות עם באנשים עבור תומכים בשירותים הטיפול לאיכות מדדים
 , ספרדוויווס מריה, גוטיז פילאר, קולמנרו חסוס, וואלה אווה רוזה

 

 בישראל החברה בחיי והשתלבות מוגבלות - 2015 בישראל מוגבלות עם אנשים
 , ישראלהבר ישראל

 
 

  – מליאה – 12 מושב    14:00-14:45
 הכשרות המשפטית –האמנה הבילאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות                         

 Aאולם                    

 של זכיותיהם לקידום במאבק ומופת דוגמא, למשפטים פרופסור,  הר סטנלי של לזכרו באהבה מוקדש
 מוגבלויות עם אנשים

 ב"ארה, שטיין אשלי מייקל: ר"יו
 

 בהולנד מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם בדבר הבינלאומית האמנה
 , הולנדוולטץ. מ, יפרסחס אליס

 

 מבט גלובלי והיישום בדרום אפריקה –לאומית נהאמנה הבי
 דרום אפריקה ,אלפונה-מקלייןשארלוט 

 

 בישראל מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם בדבר הבינלאומית האמנה של יישומה
 , ישראלרהאקמ אחיה

 

 בקנדה מוגבלות עם אנשים של בקהילה החיים ישום
 , קנדהרייכלר דיאן

 

 מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם בדבר הבינלאומית האמנה של ויישומים יוזמות
 , אוסטרליהפוקס מייקל

 

 Aאולם              חברתי לשינוי קהילתי ייצוג - 13 מושב    15:00-16:30

 ישראל, קמינסקי שוש: ר"יו
 

 חברתי לשינוי כמנוף שכלית מוגבלות עם אנשים של קבוצתי עצמי סנגור
 , ישראלאסולין שי, ברק דורית

 

 קנדה, באונטריו לנגישות החוק יישום
 , קנדהקמנטסקי סטוארט, ווקסמן אלן, דניש קינזאנור, ספינדל אנדריאה

 

 בלעדינו עלינו דבר שום - עצמאיים לחיים מרכזים
 , ישראלגרנות עידו

 

 אפריקה בדרום בפעולה עצמי סנגור
 , דרום אפריקהמוהלוקן אפרים, סנטוס דוס ונסה
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 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

 Cאולם                   ומציאות תקווה: אימוץ - 14 מושב    15:00-16:30

 ישראל, קרוליק תמר: ר"יו
 

 הילד למען השירות - אימוץ
 , ישראלהירשפלד אורנה

 

 והתפתחותיים רפואיים היבטים: העולם וברחבי בישראל ילדים אימוץ
 , ישראלוקסלר ישעיה, טננבאום אריאל

 

 והמשפחה הילד הסתגלות: ואימוץ אומנה במשפחות עוברי אלכוהול תסמונת עם ילדים
 , ארה"בנצר בר אירית

 

 ומשפחותיהם מאומצים ילדים של מיוחדים צרכים
 , ישראלסביל בני

 

 Dאולם                                               כפולה אבחנה - 15 מושב    15:00-16:30

 ישראל, סטבסקי מייק: ר"יו
 

 ? האלה האנשים מי
 שניידר ח"בביה התפתחותית לפסיכיאטריה ביחידה משפחותיהם ובני מטופלים מאפייני

 , ישראלסטבסקי מייק
 

 התפתחותית שכלית מוגבלות עם בבוגרים גופניות בעיות של פסיכיאטריים ביטויים
 , ישראלפורטוגז שרלי

 

 כפולה לאבחנה ביחידה ומכופלים כפולים אתגרים
 , ישראלגליה שעיה, רווה ליטל

 

 התפתחותית שכלית מוגבלות עם ומבוגרים ילדים בקרב שינה הפרעות
 , בריטניהטורק רמי'ג
 

 שכלית מוגבלות עם בוגרים בקרב דמנציה
 , ישראלסיני אמנדה

 

 פסיכיאטרי חולים בבית שאושפזו שכלית מוגבלות עם מטופלים מאפייני
 ברק, ישראל יורם, דליהו יעל, נחמה יעל

 

 גליל אולם         בקהילה ושילוב עמדות - 16 מושב    15:00-16:30

 ישראל, סדובניק שרה: ר"יו
 

 בישראל מכילה חברה יצירת של והאתגר מוגבלות הגדרת
 , ישראלריק-אדמון גבי

 

 מוגבלות עם ילדים כלפי גן ילדי עמדות עיצוב תהליך
 , ישראלרוט דנה, פרץ חלי

 

 לנגישות קומנדו יחידות
 , ישראלרמון מיכל

 

 בזמביה מוגבלות עם לילדים יסודי חינוך
 , זמביהירווה'צ סימון מאסוסו

 
 נגישות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: הרבה מעבר לשפה קלה

 רינדה, ישראל , מיכל טנאחימוביץ'-שירה ילון
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 שרון אולם          לתעסוקה מעברים - 17 מושב    15:00-16:30

 ישראל, נורדהיים שלי: ר"יו
 

 התעסוקה לעולם הספר מבית מעבר תכנית - עתיד יוצרים
 , ישראלרז מינה, שגב נורית

 

 הבינלאומית האמנה ברוח ואתגרים מענים - בגרמניה מוגבלות עם לאנשים לתעסוקה חינוך
 , גרמניהוולמר קירסטן

 

 לתוכנית שנים עשר - למשקם ממשתקם
 , ישראלספיר לאה

 

 מתקדמות תעסוקה למסגרות מוגנת מתעסוקה
 , ישראלנורדהיים שלי

 

 עצמי לייצוג ככלי זהות וגיבוש חקירת - דרך אבני מודל
 , ישראלקני שירלי, אבניון פרלמן שירי

 

 גולן אולם          בקהילה לדיור הפנים עם - 18 מושב    15:00-16:30

 ישראל, עידו נחום: ר"יו
 

 ם"האו אמנת בראי שכלית מוגבלות עם אנשים עבור בקהילה מגורים היצע
 , ישראלרימרמן אריק

 

 באירלנד קהילה לחיי ממוסדות המעבר - בקהילה לחיים מוגבלות עם אנשים של הזכות
 , אירלנד'לינץ קתלין

 

 קרנות ונציגי מסנגרים של מבט נקודת: פנימיה מעונות ואפילו הוסטלים, מגורים בכפרי שגוי מה
 , ארה"באידלמן סטיב, גולדמן סטן

 

 21-ה במאה בקהילה ומגורים הכלה -לסובייקטיבי מהאוניברסאלי המסע
 , ישראלנוימן רן
 

  ומסנגרים ממשל נציגי של מבט נקודת: פנימיה מעונות ואפילו הוסטלים, מגורים בכפרי שגוי מה
 נחום עידו בהנחיית פאנל

 אירלנד ,'לינץ קתליןארה"ב, , אידלמן סטיב, גולדמן סטןישראל, , רימרמן אריה, שלום גדעון, ניומן רן
 

 הזכויות כל מוגבלות עם לאנשים
 , ישראלשלום גדעון

 

 פואייה                  קפה הפסקת    16:00-17:00
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 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

  פוסטרים שיח - 19 מושב    16:00-17:00
 Bאולם                                              לשפר - להעריך - לתמוך: אשכול                         

 

 שכלית מוגבלות עם לאנשים במסגרות הטיפול איכות למדידת כלי פיתוח
 , בריטניהקוזנס מריה, סוור קריסטיאן, מטוריאנפור נאסר, רוברטס סטפן, מפובה קיי, גייטס בוב

 

 מיקוד קבוצות באמצעות מסייעת לטכנולוגיה מרכזים להתייעלות דרכים
 , דרום קוריאהי'צ גאון בונג, ליי יאנג שין, ליי הואן גין, ריי מין קון, נא דאיונג

 

 מוגבלות עם אנשים עבור קידום תכניות של ומעקב אימון, לניהול מקוונת מידע מערכת
 , ישראלקסלברנר מישל

 

 ילדם של התפתחותי - הנוירו מצבו את ההורים הבנת לבחינת שאלון
 , בריטניהפוט הלן, וולטס סיקה'ג, טופר לורן, דייל נעמי

 
 היבט אורולוגי –אוכלוסייה בסיכון 

 , ישראלעמי-שוברינה 
 

 Aאולם               ומוגבלות נשים - 20 מושב    17:00-18:15

 ישראל, אלהרר קארין: ר"יו
 

 ופמיניזם מוגבלות על מדברות נשים
 , ישראללהט-יחזקאל אסנת, איל חדוה, , פרי מיקי, רוני אורנה,  ש"זק דליה

 

 ומוגבלות נשים
 , דרום אפריקהאלפונה-מקליין שארלוט

 

 "עצמית לצמיחה כהזדמנות החרשות" - הערבית בחברה שמיעה וכבדי לחרשים" מסירה" תכנית"
 שינוי מובילות נשים
 , ישראלקורניאן גל, אופיר שירי

 

 ל"צה נכות נשים בקרב בחיים ומשמעות נפשית לבריאות שליטה תחושת של התרומה
 , ישראלדקל רחל, דותן-שר מעין, שלזינגר אביטל, קורן אלה

 

 מוגבלות עם לנשים מונגש גניקולוגי שירות
 , ישראלקלנר אלכס

 

 Cאולם             ומציאות אתגרים להורות הזכות - 21 מושב    17:00-18:15

 ישראל, ןצימרמ ורג'ג: ר"יו
 

 ?הורה להיות זכות לי יש האם
 , ישראלגלעד דבורית, רוטלר רוני, זילכה ולרי

 

 בת של מבט נקודת
 , ישראל גינזבורג יערית

 

 מוגבלות עם הורים תכנית
 , ישראלמנדל פניני יקיר
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 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

 Dאולם              ברשת חברתיים חיים - 22 מושב    17:00-18:15

 ישראל, שפיגלמן נעה-כרמית: ר"יו
 

 בישראל אינטרנט באתרי נגישות להטמעת האתגרים
 , ישראלוגנר יובל

 

 ?פייסבוק החברתית ברשת להשתתף יכולים שכלית מוגבלות עם אנשים האם
 , ישראלשפיגלמן נעה-כרמית

 
 מוגבלות עם מתבגרים בקרב ברשת פגיעות עם והתמודדות טכנולוגית נגישות

 , ישראלשמש אולניק דורית, היימן טלי
 

 התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים עבור חברתי אתר ויישום פיתוח
 , ישראלשטינברג פנינה

 

 גליל אולם         חושית רב גישה -הסנוזלן - 23 מושב    17:00-18:15

 ישראל, יוליוס מונה: ר"יו
 

 האוטיסטי בספקטרום אנשים עבור שיניים במרפאות לסביבה חושית-רב התאמה
 , ארה"בפולידו וש'ג, דאוסון מיכאל, ויליאמס מריאן, ליין קריסטין, שטיין לאה, סרמק שרון

 

 מערכתי מבט - טיפוליות מטרות לקידום חושית רב מותאמת סביבה
 , ארה"בסרמק שרון, שטיין לאה

 

 מועד קצרת שיקומית בהתערבות הסנוזלן תפקיד
 , ישראליוליוס מונה

 

 פסיכיאטרי חולים בית במסגרת, כפולה בתחלואה למטופלים סנוזלן בחדר קבוצתי טיפול
 , ישראלדאשי-נימני שלום, קירשנבאום שירה

 

 שרון אולם            להכלה מהדרה - בקהילה חיים - 24 מושב    17:00-18:15

 ישראל, חובב מאיר: ר"יו
 

 האוטיסטי הרצף על אנשים של בקהילה שילוב
 ישראל ,שולמן קורי

 

 ואתגרים תהליכים - בישראל נפשית נכות עם אנשים שיקום
 , ישראלשרבסקי יחיאל

 

 ל"שק בארגון בקהילה למגורים תוכניות
 , ישראלחובב מאיר, דהרי עפר

 

 להכלה מהדרה: בישראל מוגבלות עם אנשים של בקהילה החיים
 , ישראלחובב מאיר, דבדבני אילנה
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 2015, יוליב 7, שלישי יום
 

 גולן אולם                      תעסוקה יוצרים - 25 מושב    17:00-18:15

 ישראל, סטינגר כרמל: ר"יו
 

 השכר ורמת ההתמדה, בעבודה ההשתלבות שיעור: מוגבלות עם לאנשים מקצועי שיקום
 , ישראלפינטו אופיר, פאס הסתר

 

 ם"האו אמנת ברוח מוגבלות עם לאנשים מקצועי שיקום - להכלה מהדרה
 , ישראלסטינגר כרמל

 

 מורכבות למידה ולקויות קשב הפרעות עם לסטודנטים לתעסוקה הכנה מודל הצגת
 ישראלבנימין הוזמי, , יהודה בן ליאורה

 

 חברתיות מיומנויות לשיפור ממוחשב יישום של שימושיות ובדיקת פיתוח" העבודה בעולם אותה שחק"
 גבוה בתפקוד אוטיזם עם מתבגרים בקרב, העבודה בעולם להשתלבות הנדרשות

 , ישראלוייס( תמר) ל. פאטריס, גל עינת, רוזן רותם
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 2015, יוליב 8, רביעי יום
 

 פואייה                ורישום התכנסות    08:00-09:00
 

 A אולם              אחאות - מליאה – 26 מושב    09:00-09:40

 ישראל, רוט דנה: ר"יו
 

 ואהבה מוגבלות, אחאות על - אהבה ושמה שטות
 , אקוואדורהרגלאז מירנדה ביאטריס

 

 Aאולם                מליאה - 27 מושב    09:40-10:20

 ב"ארה, כץ ארנסט: ר"יו
 

 החיים במהלך וגמישותו המוח התפתחות, הטרוגניות: התפתחותיות-נוירו מוגבלויות
 , ארה"בלויט פט

 

 פואייה                  קפה הפסקת    10:20-10:45
 

  פוסטרים שיח -' א 28 מושב    10:20-10:45
 Bולם א                                            מציאות, נפש, גוף - מיוחדת הורות: אשכול                         

 

 תומכת תקשורת של באסטרטגיות בשימוש והוריו תקשורתית לקות עם פעוט בין הדיאדה שימור
 , ישראלחצרוני אורית, נאמן עדי

 

 מוגבלות עם ילד בהן במשפחות מקוון הורי אימון: משפחות העצמת
 , ארה"בהול ימס'ג, מאייר לורי, סנודגראס מלינדה, מיידן הדה

 

 גופנית בפעילות עוסקים מוגבלות עם לילדים הורים כמה עד
, בראון טניה, רונדקויסט דברה', קוץ קריסטה, פיריאוס לינדה, רבטין עמי, פרדריקס ויליאם, ברנדנבורג ולין'ג
 , ארה"בבראולט פרי'ג
 

 משפחות בליווי חדשנית מקצועית-אישית גישה" : רגליך מעל נעליך של"
 , ישראלפלוסר יוחנן

 

  פוסטרים שיח -' ב 28 מושב    10:20-10:45
 Bאולם                                           משמעות של חיים - האוטיסטי הספקטרום: אשכול                         

 

 האוטיסטי בספקטרום ואינטגרציה האמצעית הפרהפרונטלית האונה
 , ישראלשלום בן דורית

 

 ( על חווית ההורות בקרב הורים לילדים בספקטרום האוטיסטיmindfulnessהשלכות קשיבות )
 , ארה"בסקרפה לה'אנג, וייט סוזאן, קורנר קייטלין, סוויין דיאנה

 

, הגבוה בתפקוד האוטיסטי הספקטרום על בוגרים של לשילוב אקשטיין בית של והכוונה השמה שירותי
 החופשי בשוק בתעסוקה

 , ישראלפרומר דפנה, אלימלך אלה
 

 ישראל אספרגר אפי עמותת
 , ישראלשירן שולה
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 2015, יוליב 8, רביעי יום
 

 Aאולם            מעשיים לחינוך מכיל )שילוב יחידני( מודלים - 29 מושב    10:45-11:45

 ישראל, קמחי יעל: ר"יו
 

 לילדים עם נכויות התפתחותיות / קוגנטיביות Full Inclusion –מודל השילוב היחידני 
 , ישראללדר אילאיל

 

 מתיאוריה - יחדיו א"במתיצרכים מיוחדים ומוגבלות שכלית התפתחותית  עם תלמידים של יחידני שילוב
 למעשה

 , ישראלשפיצר תמר
 

 במזרח הדדית ללמידה: פרויקט מוגבלות עם לילדים הוריםצוות חינוכי ו בין דיאלוג - "ביחד לראות"
 2014-2015 ירושלים

 , ישראלקמחי בוקי, סלימאן וד'סוג
 

 בר קיימא אמיתי לשילוב המפתח, החינוך מערכת - הורים: כוחות שילוב :פאנל 11:45-12:15
 

 , ישראלתמי קרישפיןמנחה: 
 ישראל יעל קמחי,, כהן לן רויטל, סולימאן וד'סוג, שפיצר תמר, לדר אילאיל, אברמזון רחלי

 

 Cאולם             בקהילה והשתלבות עצמאיים חיים - 30 מושב    10:45-12:15

 ישראל, לף-סנדלר אביטל: ר"יו
 

 חזקות קהילות הן משולבות קהילות
 , קנדהרייכלר דיאן, יבוו-לוריןקוני 

 

 אספרגר תסמונת עם שלבוגרים ושאיפות יכולות, צרכים מיפוי סקר
 , ישראלדרורי יונתן

 

 מוגבלות עם לאנשים בקהילה עצמאי דיור
 , ישראללף-סנדלר אביטל

 

  - מורכבות למידה לקויות עם אנשים בקרב חיים ואיכות עצמי דימוי, תלות, עצמאות בין הקשר
 משתף מחקר

 , ישראללורנצי דורון, סימני יוני, דפנא עופר, כהן רותי, פרץ חלי, רוט דנה
 

 Dאולם              מַשחקים טכנולוגיה - LUDI - 31מושב     10:45-12:15

 ישראל, קאפל דיינה: ר"יו
 

  :מוגבלות עם ילדים בקרב למשחק בטכנולוגיה שימוש
 ומחשב בטאבלט בשימוש ביטוי לידי באים ומשחקיות משחק כיצד
 ישראל ,קאפל דיינה, ניצן נעה

 

 למידה לתהליך תומכת תקשורתית טכנולוגיה פיתוח
 מרגרידה, פררה אנה'ג, פיאדאדה גונגלו, נואס קלריס, ליטה טרסה, קיאדו אנבלה, קוק אל, ויאנקארנקא פדרו

 ,פונטה דה נואס מרגרידה, אדמס קים, , פורטוגללורדרל אנה, סילבה מוניקה, מרטינס אלכסנדרה, ריבירו
 קנדה

 

 האוטיסטית הקשת על ילדים בקרב חברתיות מיומנויות עידוד: טיפולי ככלי רובוטים
 , בריטניהרובינס בן
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 2015, יוליב 8, רביעי יום
 

 גליל אולם          הורי וחוסן משפחות - 32 מושב    10:45-12:15

 ישראל, אזרן ויויאן: ר"יו
 

 משפחה ממוקדת לפרקטיקה ממדיניות -למשפחה המרכזים
 ישראל ,גולן מיכל, גלית גבע, זרןויויאן א

 

 והתפתחותית שכלית מוגבלות וללא עם ילד המגדלות ערביות אמהות בקרב אישית צמיחה
 , ישראלרייטר שונית, פינדלר ליאורה, למיס עודה

 

 המוגבלות בתחום מקומית מנהיגות של הראשון הלאומי הכינוס: לאומית קהילתית תשתית יוצרים
 , ישראלדוד לוי כרמית, קמחי בוקי

 

 בישראל מוגבלות עם לילדים אישיות חינוכיות בתכניות הורים מעורבות
 , ישראלהבל אורלי

 

 לפתרון במיומנויות כרונית ותחלואה מוגבלות עם בילדים ומטפלים הורים הכשרת: מבריקים רעיונות
 בעיות
 , ארה"בהלרס .ז.י'ג.או, כץ ארנסטישראל, , דולגין מייקל

 

 שרון אולם       תחומי-רב מבט- האוטיסטי הספקטרום - 33 מושב    10:45-12:15

 ישראל, לוינטון לילי: ר"יו
 

 קיימא-בר לשילוב המפתח - החינוך ומערכת הורים - כוחות משלבים
 ארה"ב, לדבטר דויד, מרטין לסה קריסטה, קלמן תומס, פינוקין ברנדה

 

 של שיטתית סקירה, האוטיסטית הקשת על בהפרעה הלוקים במבוגרים נלווית פסיכיאטרית תחלואה
 הרפואית הספרות

 , ישראלברק יורם, בלאס דוד, שלף אסף
 

  תקשורתיות-חברתיות יכולות לבין בסיסיות מוטוריות-סנסוריות יכולות בין הקשר
 אוטיזם עם מבוגרים בקרב

 ישראל, ברזיס שלומית-רחל
 

  חמורות ראייה לקויות עם ילדים בקרב וחברתיים תקשורתיים מאפיינים לזיהוי חדש כלי פיתוח
 לאוטיזם בסיכון

 , בריטניהסאלט אליסון, האן דה מיכאל, מקליין רבקה, אוריילי מיכאל, סקאלו אלנה, דייל נעמי
 

  האוטיסטי בספקטרום ומתבגרים בילדים לטיפול התפתחותית התייחסותית גישה
 חושי בוויסות קשיים להם אשר

 , ארה"בהס אסתר
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 2015, יוליב 8, רביעי יום
 

 גולן אולם        קלה בשפה מושב -" בשפתי אלי דבר" - 34 מושב    10:45-12:15

 ישראל, הנר ורמי, מוסקל ריבה ר"יו
 

 מוגבלות עם אנשים של זכויות עם שיש בעיות
 , ישראלפלאט אריה, גרסטל סיגל, מזור נהיר נעמה

 

 ?זה את עושים איך - שכלית מוגבלות עם לבוגרים אקדמיים ללימודים קוגניטיבית הנגשה
 , ישראלהוזמי בנימין

 

 ולקויות קשיים עם בוגרים של נישואים
 , ישראללנגר חוה

 

 ?שכלית מוגבלות עם לאנשים( ופשוט ברור) לנגיש החוק את להפוך איך
 (1998-ח"תשנ) מינית הטרדה למניעת החוק של להנגשה דוגמה

 , ישראלריבלין תמר
 

 ?הקהילתי השילוב מהו
 , ישראלאפרתי יונית

 
 

 Aאולם              משלבים פנאי מרחבי - 35 מושב    12:30-13:30

 ישראל, מוראי-בייץ שרית: ר"יו
 

 משלבים פנאי ובמרחבי בפארק אוניברסלי תכנון
 , ארה"בטרייגלאף מארק

 

 יותר טובות קהילות לבנות נוכל כיצד: שילוב אגב משחקים
 , אוסטרליהבן ריצ'רדס

 

 חברים פארק מודל – ומשלבים נגישים מתחמים
 , ישראלמוראי בייץ שרית, אסקיו טניה

 

 התפתחותית שכלית מוגבלות עם לאנשים הפנאי בתחום חדשנית התערבות תכנית - הבית עד פנאי
 ישראלטלי טורבן, , ויינגרטן חוה, שבורון הילה

 

 Cאולם                נכה וסקסי - 36מושב     12:30-13:30

 ישראל, צור בלה: ר"יו
 

 "ת/וסקסי נכה אני"
 , ישראלגרמייז דני

 

 לסקסית הנכות שבהפיכת וההזדמנויות הסכנות: וניאוליברליזם דוגמנכות, נכוסקסיות
 , ארה"בברויאר נילי

 

 בישראל מוגבלות וללא עם נשים בקרב המיניות של החברתית ההבניה
 , ישראלספר מרילין, דבדבני אילנה, מזור דניאלה
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 Dאולם          אפ אדיר-מבט מהיר לסטארט -טכנולוגיה פורצת מוגבלות  - 37מושב     12:30-13:30

 ישראל, פלוטניצקי נחמן: ר"יו
 

 מתקדמת וטכנולוגיה טכנולוגיים צריכה מוצרי שילוב באמצעות הנגשה: היפתח סומסום
 , ישראלדב בן עודד

 

 קול בטכנולוגיות שימוש תוך ראיה ולכבדי לעוורים חכמים טלפונים הנגשת פרוייקט
 , ישראלנעמן שמואל

 

UPnRide - מכשיר התניידות חדשני לשיפור הבריאות ואיכות החיים של אנשים עם מוגבלות 
 , ישראלתמרי אורן

 

 העין תנועת באמצעות בצעצועים לשחק מוטוריות מוגבלויות עם לילדים המאפשר אמצעי
 , ישראלאלפסי אבי, כהן מעיין

 

 מוח ומנגנוני טכנולוגיות: חושית והעצמה חושית בהתמרה חדשים אופקים
 , ישראלשפירא שני, ארבלרוני , בוקס גלית ,עמדי אמיר,  מיידנבאוםשחר 

 

 גליל אולם        מתמשכים צרכים - כרונית תחלואה - 38 מושב    12:30-13:30

  ב"ארה, רובין לזלי: ר"יו
 

 פאנל - מורכבים רפואיים צרכים עם תלמידים בקרב ספרית בית התערבות
 ,ישראלאייזנברג יוספה, שלומוב כנרת, סוויין-מדן אבי, צוברי חנסקי קרן ארה"ב, ,כץ ארנסט

 

 שרון אולם       ומשלב מיוחד חינוך על מחודשת חשיבה - 39 מושב    12:30-13:30

 ישראל, רייטר שונית: ר"יו
 

 משלב בחינוך הבינלאומית האמנה של יישומים: התירוצים נגמרו
 קנדה ,בואי-לורן קוני, רייכלר דיאן

 

 הורים ארגון של כוחו - ראייה לקות או עיוורון עם לילדים החינוך הנגשת
 ישראלגילה זיידל, , ריינד-וייס יעל

 

 המשולב החינוך בוגרי של חברתי לשילוב תכנית - קדימה מתגלגלים - להשתלבות" שילוב"מ
 , ישראלמאיר עמית, שור-שוורץ פנינה

 

 המיוחד החינוך את מחדש ממציאים
 ארה"ב, פסטרנק רוברט

 

 שכלית מוגבלות עם קרב תלמידיםב המנהיגות תופעת של טרילוגיה
 , ישראלניסים שושנה

 

 גולן אולם         הנולד את לראות - חירום מצבי - 40 מושב    12:30-13:30

 ישראל, אלישר שלומי: ר"יו
 

 משפחותיהם ולבני מוגבלות עם באנשים ישירים למטפלים חירום תכנון - חירום מצב או לאסון נכון היה
 , ארה"בנקס'ג אליזבת

 

 תייםיב חוץ במוסדות חוסן בניית
 , ישראלרייזמן אמיר

 

 מוגבלות עם אנשים ועבור עם חירום למצבי והיערכות לתכנון מודלים
 , ארה"בשיאה ננסי, פורדהם-וולף סוזאן

 

 בנגישות פערים לצמצום כלים - שמיעה וכבדי חרשים אנשים בקרב חירום מצבי
 , ישראלאופיר שירי, רוקניאן גל
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 פואייה                  צהריים ארוחת    13:30-14:30
 

 שיח פוסטרים  -א'  41מושב     13:50-14:30
 Bאולם                                               אשכול: מוגבלויות בתזוזה                         

 

 מוחין שיתוק עם ילד עבור תנועה-מבוסס וירטואלי משחק -" טימוקו"ב שימוש: מקרה תיאור
 , ישראלטרסר שרית

 

 רטרוספקטיבי מחקר -ן"אלי חולים בית של ממונעים כיסאות השאלת פרויקט
 , ישראלפילבר זהר

 

לחינוך : "הרחבת האפשרויות לניידות של ילדים, הזדמנות Wheelchairs of Hopeחזון הארגון 
 ולעצמאות"

 , ישראלרוטשטיין חוה, קפלן פבלו
 

 גופנית פעילות" רק"מ יותר הרבה - טנדם אופני על רכיבה
 , ישראלאופיר שירי

 
 מלווה עם רכיבה ומאפשר אישית המותאם מוגבלויות עם לאכלוסיה ייחודי אופן תלת

 , ישראלדוד ורות שמש
 

  פוסטרים שיח -' ב 41 מושב    13:50-14:30
 B אולם                                                          נגישה ספרות: אשכול                         

 

 כמענה האקדמית והספריה - שמיעה לקויות
 , ארה"בדב בן עינת

 

 מוחין שיתוק עם לילדים הספרים חשיפת
 , ישראלכהן אל-בת

 

 לקריאה נייד עזר מכשיר פיתוח
 , דרום קוריאהסונג סאופ ביונג, דו טה יונג, פארק האונג גיי, קים און סיונג

 
 פנאי אתרי מוזאונים של קוגניטיבית הנגשה

 ישראל רוני אנקורי,
 

 Aאולם                מליאה - 42מושב     14:30-15:15

 ישראל, טראמפ-וייס סשה: ר"יו
 

 מוגבלויות ללא עולם לקראת
 , ישראלמרגלית ינקי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015, יוליב 8, רביעי יום
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 Aאולם             התנהגות מאתגרת ותוקפנות כשפה - 43מושב     15:15-16:30

 בריטניה, טורק רמי'ג: ר"יו
 

 מוגבלות עם ילדים בקרב וניצול סיכון מצבי לצמצום מיומנויות הקניית - בטחון ולחוש חברים להכיר
 , ארה"ברס'רוג קרן

 

 התנהגותיות התערבות תוכניות ביישום מרכזיים היבטים
 ארה"ב, מידן הדהישראל, בוכמן, -צארלפ, לימור ששון-דנה בוביס, אייבזו שירי

 

 : התפתחותית שכלית מוגבלות עם ילדים בקרב מילולית אלימות
 השיח תרבות לשינוי התערבות תכנית הפעלת

 , ישראלקרני נירית
 

בדחפים ועניין חברתי כמנבאי התנהגות חברתית בקרב ילדים עם ( שליטה SIPמודל לעיבוד חברתי )

 מוגבלות שכלית
 , ישראלחצרוני אורית, אירית בנין

 

 Cאולם               טכנולוגיה בחינוך - 44מושב     15:15-16:30

 ישראל, ניצן נעה: ר"יו
 

 מוגבלות עם לתלמידים למורה עזר ככלי - אחד במכשיר כלים כארגז: פד-איי
 , ישראלניצן נעה, שמרלינג חני, ריזנמן ענת

 

 למעשה מהתאוריה - המיוחד לחינוך אפליקציות עיצוב
 , ישראלאלמוג אורית, נאמן עדי

 

 משחק באמצעות חברתיות מיומנויות פיתוח
 , פוליןסומסקי גראוגוס, סמוגורובסקה ואנה'ג
 

 מוגבלויות עם ילדים של מחיתולים גמילה
 ישראל ,שחק חני, סלוין אסטל

 

 Dאולם              מבט מערכתי -שיתוק מוחין  - 45מושב     15:15-16:30

 ישראל, ניסים דליה: ר"יו
 

 מוחין שיתוק ללאו עם וצעירות צעירים בקרב נפשית ורווחה החיים משמעות
 , ישראלפינדלר ליאורה, כהן רוית

 

 עם ילדים בקרב טיפוליים ותוצרים מסוגלות, עצמי בטחון ביסוס לבין טיפולי מתהליך ציפיות בין הקשר
 המיפלגיה

 , בריטניהגרין דידו
 

 מוגבלות עם פעוטות בקרב בתמונות בשפה השימוש
 , ישראלבלום רחל, טננבאום רז

 

 מוחין שיתוק עם סטודנטים בקרב הסתגלותיים ואתגרים אישיים משאבים
 , רוסיהלבדבה אנה, לאונטייב דימיטרי

 

 שיקומיות-חינוכיות במסגרות האנושי לנכס זרקור? הון לנו שאין אמר מי
 , ישראלשנקר רוני

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015, יוליב 8, רביעי יום
 

 אולם גליל        חוזרים הביתה -שיקום בריאותי  - 46מושב     15:15-16:30
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 ב"ארה, ייקובס'ג רוברט: ר"יו
 

 ביתי לטיפול החולים בית ממסגרת כרונית תחלואה עם לתינוקות מוצלחות מעבר תכניות: הבית כמו אין
 , ארה"במדיקינס אנדי, הריסון וליאן'ג, פדרמן מייק, לין ימס'ג, וייס ארווין

 

 הטיפולי התיאום סקירת: מורכבים רפואיים צרכים עם לילדים רפואי בית
 , ארה"ביין לארי, קייפר מאט, ייקובס'ג רוברט, פאטל מונה

 

 תעסוקתי-חינוכי תכנון
 , ארה"במנדלסון מרסי

 

 קוכליארי שתל עם ילדים של והסתגלותיים התפתחותיים מאפיינים
 , ארה"בבהתיה פארון, סאמאן-דאונפורט אלכס, ייקובס'ג' בת

 

 חיים מסכנת ברמה למזון אלרגיה בצל חיים
 , ישראלמיטב רווית

 

 שרון אולם        מיתוסים מנפצים - עמדות משנים - 47 מושב    15:15-16:30

 , ישראלעדנה מישורי: ר"יו
 

  - טיפולית ספרות דרך במוגבלות לגעת
 ולקהילותיהם משפחותיהם לבני, לילדים ולסובלנות להתמודדות מימנויות הקניית

 , ארה"בוויניק קרן, אוסטין קלייר
 

 בתקשורת יותר רחבה נגישות יוצרים
 , ארה"בקופר ט'צ
 

 גולן אולם        בשפתנו מדברים - בלעדינו אודותינו כנס שום - 48 מושב    15:15-16:30

 ישראל, נטיזי'ג ונדרה קריים יואב: ר"יו
 

 מיוחדים צרכים בעלי לאנשים פורמלי בלתי בחינוך הלימוד חשיבות
 ישראל ,הניה גרינגרטן, ליאור שמואלביץ, אודליה גבאי, נפתלי עודד

 

 החופשי בשוק עבודה למציאת האפשרות וקידום מוגנים במפעלים העובדים לאנשים התנאים שיפור
 , ישראלמנור ריקי

 

 3.12.14 – מוגבלות עם אנשים של לזכויות הבינלאומי היום נוער בני עם משותפת פעילות
 , ישראלהנר רמי

 
 אישי סיפור - מוצלח עצמי מסנגר להיות
 , דרום אפריקהמוהלוקן אפרים

 

 פואייה                  קפה הפסקת    16:30-17:00
 

 Aאולם                מושב נעילה – 49מושב     17:00-18:00

 ישראל, הוזמי בנימין: ר"יו
 

 סרטי ביכורים של יוצרים "מתחברים" -הקולנוע ככלי להבעה ולהעצמה 
 ויוצרי הסרטים, ישראל מירי בוקר


