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אולם שאכט, בי"ח הדסה הר הצופים, ירושלים

כנס יום תסמונת דאון הבינלאומי 

יו"ר הכנס
ד''ר אריאל טננבאום, 

מנהל המרכז לתסמונת דאון הדסה הר הצופים

צוות הוועדה המדעית
פרופ' יואב מריק, המכון הלאומי לבריאות 
                          הילד והתפתחות האדם

ד''ר אריאל טננבאום, המרכז הרפואי הדסה
גב' ריבה מוסקל, קרן שלם

גב' ענת פרנק, מינהל מוגבלויות. משרד העבודה, הרווחה   
                      והשירותים החברתיים

גב' שרית רחמים, מחלקת שיקום, עיריית ירושלים
גב' ליאת רהט, מנהלת תכניות, שלוה

גב' לירון בניסטי, מנהלת מחקר ופיתוח, שלוה

מנהל שירותי קהילה
אגף רווחה

מינהל מוגבלויותNICHD-ILעירית ירושלים

איכות חיים



08:30-09:00   התכנסות
09:00-09:30  דברי פתיחה וברכות

                     מר משה ליאון, ראש העיר ירושלים
                       מר גדעון שלום, ראש מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה  

                                               והשירותים החברתיים
                       ד"ר תמר אלרם, מנהלת המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

                       הגב' ריבה מוסקל, מנכלי"ת קרן שלם
                       מר קלמן סמואלס, נשיא ומייסד עמותת שלוה

9:30-10:15    עדכונים וחידושים בתסמונת דאון
                    ד"ר אריאל טננבאום, מנהל מרכז תסמונת דאון המרכז הרפואי  

                      "הדסה הר הצופים"

10:15-10:40  נשיות ופוריות
                    ד"ר רונית גלעד, אחראית תחום ניתוחים זעיר פולשניים,             

                      מערך הנשים, מרכז רפואי "הדסה הר הצופים" 

10:40-10:50  הפסקה

10:50-11:35  אבחנה כפולה והתנהגות מאתגרת 
                    ד"ר בני הוזמי, מנהל אקדמי בית איזי שפירא

                       והגב' ענת פרנק, מינהל מוגבלויות. משרד העבודה, הרווחה 
                                               והשירותים החברתיים

11:35-11:45  הענקת תעודת הוקרה 

11:45-12:10  השאיפה לשינה
                    ד"ר יואל רייטר, המרכז להפרעות שינה בילדים, המרכז       

                      הרפואי "הדסה הר הצופים"

12:30-12:10  מגוון בתעסוקה ודיור ב"שלוה"
                     חיים טובול, מלאכי בעדני רכזי תחום דיור ותעסוקה בשלוה    

                      ורפאל כהן, עובד בעמותת שלוה

12:30-12:40  הפסקה

12:45-13:10 אתנחתא אמנותית

 13:10-13:20  המרכז ללימודי מוגבלות  
                      ד"ר שירלי ורנר, האוניברסיטה העברית, 

                       מיכל שמול, מנהלת פיתוח ידע, ג'וינט ישראל מעבר למוגבלות

13:25-13:50  מה בין 'יחסים' למערכת יחסים -
                       זוגיות בחייהם של אנשים עם מוגבלות

                        ד"ר רן נוימן, החוג לעבודה סוציאלית והחוג לחינוך מיוחד 
                        במכללה האקדמית צפת, מנהל מרכז המחקר של כפר תקוה

13:50            סיכום ונעילת הכנס

15:30-14:30  כישורי חיים לקשרים לאורך מסע החיים
                       ד"ר רן נוימן  *סדנה לנרשמים מראש ועל בסיס מקום פנוי בלבד

תכנית הכנס

להרשמה לחץ כאן

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך דורשת הרשמה 
מראש. מספר המקומות מוגבל.

liron@shalva.org :במידה ולא הצלחתם להירשם דרך הקישור, נא להירשם דרך המייל


