המרכז הלאומי ע"ש עזריאלי
לחקר אוטיזם ונוירו-התפתחות

כיצד נכון לשלב
ולתמוך בבוגרים
עם אוטיזם?
15/02/2022
בניין המחלקה לפסיכולוגיה ,מספר 98
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,קמפוס ראשי ,באר שבע

 8:30-9:00התארגנות וקפה
 9:00-9:20ברכות
נציגי האוניברסיטה ,סורוקה ,אלו”ט ,עמותת
ילדים בסיכון ,קרן עזריאלי ,משרד הבריאות
 9:20-9:40הקדמה
נושא הכנס ועדכון לגבי מרכז המחקר הלאומי
פרופ׳ אילן דינשטיין ,מחלקה לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 9:40-10:40גיל התבגרות וצבא
מעבר לבגרות
פרופ׳ עופר גולן ,המחלקה לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת בר-אילן ,המרכז לטיפול וחקר
באוטיזם ,עמותת ילדים בסיכון
שירות צבאי משמעותי
ד”ר אפרת סלניקיו ,החוג לריפוי בעיסוק,
הקריה האקדמית אונו.
מנהלת מקצועית ,תכנית רואים רחוק
 10:40-10:50על מוזיקה ואוטיזם
זיו רובינשטיין ,מוזיקאי
 10:50-10:55מופע מוזיקלי קצר
זיו רובינשטיין
ומיכאל יוספסברג
 10:55-11:20הפסקת קפה

שילוב בתעסוקה
פרופ׳ עינת גל ,החוג לריפוי בעיסוק,
אוניברסיטת חיפה
נושאי מחקר שנידונים בקהילות האוטיסטים
סולה שלי וד"ר עמית פילס ,אס"י  -פעילי
הקהילה האוטיסטית בישראל
 13:00-13:10מופע מוזיקלי קצר
זיו רובינשטיין ועידן שלום
 13:10-14:15ארוחת צהרים ויריד
בית אקשטיין ,אלו”ט ,ילדים בסיכון ,אפ”י,
שקל ,אשנב (מרכז תמורה) ,ועוד...
 14:15-14:30מופע מוזיקלי
מקהלת אשכולות הדרום ,בית אקשטיין,
מקבוצת דנאל
 14:30-15:30כשיש צורך ביותר תמיכה
בתים לחיים לבוגרים בתפקוד בינוני ונמוך
מיקה מלמד ,פסיכולוגית שיקומית ,מנהלת
היחידה המקצועית לטיפול בבוגרים ,אלו"ט
התמודדות עם תחלואה נלווית
ד"ר גל מאירי ,מנהל היחידה לפסיכיאטריה
לילדים ונוער ,מרכז רפואי אוניברסיטאי
סורוקה ,פקולטה למדעי הבריאות,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 15:30-17:00טכנולוגיה

 11:20-13:00אחרי הצבא
זוגיות ומיניות
ד"ר מורדי בן חמו ,אוטיסט ,חוקר במרכז
הלאומי לחקר האוטיזם ,מחבר רב המכר
"אוטיזם ,קוסקוס ,ורוק & רול"
שילוב סטודנטים על רצף האוטיזם
באוניברסיטה
פרופ׳ אסתי בן יצחק ,מרכז ברוקנר לחקר
האוטיזם ,המחלקה להפרעות בתקשורת,
אוניברסיטת אריאל

יישומים טכנולוגיים לשיפור עצמאות
והשתתפות
ד"ר לירון לאמאש ,החוג לריפוי בעיסוק,
אוניברסיטת חיפה
טכנולוגיה בשרות קהילת האוטיזם
רימון טובין ,יזם ומייסד ארגון הHackautism-
טכנולוגיות לזיהוי אוטיזם בדיבור
ד"ר יניב ציגל ,המחלקה להנדסה
ביורפואית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 17:00סיכום וסיום – פרופ׳ אילן דינשטיין

    

רשימת מברכים בכנס הארצי בתאריך : 15/2/22

מברך מספר
1
2
3
4
5

שם מלא
מר דני חיימוביץ'
מר שלומי קודיש
גב' יעל יוספסברג
גב' ציפי אדלשטיין
ד"ר רפי לטנר

תואר/תפקיד
נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
יו"ר הוועד המנהל של עמתת אלו"ט
מנכ"לית עמותת ילדים בסיכון
סגן מנהלת המחלקה לאוטיזם וטראומה נפשית ,אגף
בריאות הנפש  -משרד הבריאות

