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״מדברים אוטיזם״
בשיתוף המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון נגב,

 באר שבע אולם וילהלמינה, סורוקה

14:00-14:30 רישום והתכנסות

14:30-14:45 פתיחה וברכות

גב' לאה-רחלי יעקב - מרפאה בעיסוק, המעון הטיפולי לילדים תה"ש,
 מנהלת 'מדברים אוטיזם' ועמותת "מכוונים גבוה".

ד״ר גל מאירי - מנהל היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך, המרכז הרפואי והאוניברסיטאי סורוקה, חוקר, מרצה
 ואיש סגל בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ממקימי מרכז המחקר לאוטיזם בנגב . 

14:45-15:30 איך אטפל בילד שלי? ד״ר גל מאירי - מחקרים עדכניים לגבי שיטות 
הטיפול המקובלות, הצגת מרכז המחקר לאוטיזם בנגב וכיווני מחקר עתידיים.  

15:30-16:15 במה שונה התפתחות המוח בילדים שמפתחים אוטיזם?
ד״ר אילן דינשטיין - חוקר ומרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, 

ממקימי מרכז המחקר לאוטיזם בנגב. 

16:15-17:00 הפסקה

17:00-17:45 "אימא, מה זה אוטיסט?" 
 דיבור גלוי על האוטיזם עם ילדים על הרצף ומשמעותו בתהליך גיבוש הזהות העצמית שלהם.

גב' מירי אשכר-ביטון - יועצת משפחתית ומנחת קבוצות הורים, אימא לילד אוטיסט.

              
17:45-19:30 שימוש בקנאביס במטופלים ילדים ובני נוער על הרצף האוטיסטי-שיח עדכני וחדש בתחום.

גב' אביגיל דר - אימא לנער אוטיסט פעילה בקידום המחקר, זכויות וחקיקה בתחום הטיפול באמצעות קנביס.
צחי קליין - חוקר ומומחה לקנאביס רפואי, מפיק ובמאי סרטים: 

הצגת עבודת מחקר על טיפול באמצעות קנאביס רפואי ורשמים מתהליך צילום הסרט 'סופיק'.

דיון עם הקהל שאלות ותשובות מלווה בסרטים תיעודיים בנושא. 

19:30-20:15 פאנל תשדורות ממוח שונה? זהות ותקשורת אוטיסטית במבט רב תחומי.
יו"ר - ד"ר חגית גור זיו, מרצה בכירה בסמינר הקיבוצים ובאונ' תל אביב, מומחית ללימודי מוגבלויות.  

            
משתתפים:

ורד זיידמן, תלמידת מחקר, בית הספר למדעי התקשורת והמידע, 
Nanyang Technological University, סינגפור.

ד"ר סמדר פלק-פרץ, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, מכללת תלפיות.
אייל שחל, בן 15, משורר וצייר, משתמש בתת"ח ולומד לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה.

את הטקסט שכתב תקריא אמו ד"ר שונית שחל-פורת.
אסף 'מופסא' מרקוביץ, אוטיסט, מוזיקאי, יוצר ומבצע, תלמיד האקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים.

 מפיקה: גילה גולדברג

מחיר יום העיון 160 ש"ח בהרשמה מוקדמת עד ליום א ה-9/04/17, לאחר יום זה, המחיר יהיה, 200 ש"ח
הודעה על ביטול ההשתתפות יש לשלוח באמצעות מכתב למייל בלבד:

autism.confer@gmail.com עד 09/04/17
למבטלים השתתפות עד למועד זה יוחזרו דמי השתתפות, פחות 80 ₪ דמי טיפול 

לאחר תאריך זה לא יוחזרו כספים!
לתשלום בכרטיס אשראי יש להתקשר לטל׳: 052-2465749, 054-2371313

ההרשמה מאובטחת על ידי חברות האשראי


