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 התכנסות -09:00-08:30

 
  דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות –פרופ' פייסל עזאיזה     ברכות - 09:15-09:00

 , ראש החוג לריפוי בעיסוקר נעמי שרויאר"ד                                                       

 המוסמך תכניתיו"ר  רחלי קיצוני,ד"ר                                                        

   לגעת בחולה: האפקטים האנלגטים של מגע טיפולי ומגע חברתי              הרצאה  -010:0-09:15
 החוג לפיזיותרפיה ד"ר אירית וייסמן פוגל,                                                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 קצרות של מחקרים ופרויקטיםהצגות  - :0010-:0011  
 
 

 פרופ' בתיה אנגל יגרמנחה:                                            מארי מגביש
Objective and Subjective Measures of the Relationship between Sympathetic 

Arousal, Sensory Processing, Anxiety, Executive Functions and Quality of 

Life in Adolescents 
 

 ד"ר עינת גלמנחה:    נריה אלגד                                            
הקשר בין מאפייני העובד ומאפייני המקצוע בו הוא מועסק, באנשים עם וללא אוטיזם 

 .בתפקוד גבוה
 

 פרופ' בתיה אנגל יגר וד"ר מריה קורמן: ותמנח                         ריהניבאל אגבא
השפעת גרייה ויברו אודיטורית חד ורב חושית שנמצאת ברקע על רכישה והבעה של 

 .תהליך גיבוש הזיכרון של מיומנות מוטורית באנשים צעירים בריאים
 

 פ' שרה רוזנבלוםפרומנחה:                                              רעיה דמתי
הערכת יעילותה של התערבות בבית הספר לשיפור פעילות והשתתפות של ילדים עם 

 . ADHDתסמינים של 
 

 מנחה: ד"ר רחלי קיצוני                                         מרווה טרביה
קרב הקשר בין מיומנויות מוטוריות, קוגניטיביות וניידות לבין השתתפות ואיכות חיים ב

 זקנים בחברה הערבית בישראל.
 
 תמר וייסמנחה: פרופ'                                    ורית גרינשטייןא
חודשים בהתפתחות  30-60שוואת השימוש במסך מגע לעומת עכבר בקרב ילדים בני ה

 .טיפוסית
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 נעמי שרויאר מנחה: ד"ר                                       ענת בן דרור
רומה של השתתפות במחנה לילדים נפגעי כוויות, בעיני מתבגרים אתגרים, המשמעות והת

 . שחוו זאת
 

 ד"ר מריה קורמן ופרופ' ז'אן ז'אק וטין: יםמנח       אפרת הרמן                                           
ניתוח ממוחשב של מבחן ציור איש להערכת ליקויים בסכמת גוף אצל חולים בתסמונת 

 (CRPSהכאב האזורי המורכב )
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הפסקה -:0011-:1511

 
 המשך הצגות מחקרים ופרויקטים -:1511-:1012

 
 

 וד"ר מריה קורמן : ד"ר עינת גלותמנח                             יעל לביא פיטרו
  הקשר בין טיפוסיות צירקדית לאיכות שינה ואיכות חיים בקרב בוגרים עם אוטיזם.

 
 

 ד"ר רחלי קיצוני: המנח                            דורית איטח

 .הקשר בין ירידה בתחושה וביצוע בסיבות משחק מדומות לאחר אירוע מוחי
 

 גב' מיכל וייסמן ניצןמנחה:                                    סיגל ברטנר
 MOVE-OTלשחק ולנוע עם ילדי הגן 

 
 פרופ' שרה רוזנבלום:  הנחמ                              אודליה סמואל

 -כולת הניהול העצמי של ילדים בשגרות היום יום: פיתוח תוקף ומהימנות לשאלון הי
EFORTS Executive Function and Occupational Routines Scale).) 

 
 ד"ר עינת גל: המנח                ליטל שחר

ים עם אוטיזם לעומת מתבגרים ללא בקרב מתבגר BMIהקשר בין בעיות ודפוסי אכילה ל
 .לקויים התפתחותיים

 
 גב' מיכל וייסמן ניצןמנחה:                                        מהא גרה

 . תכנית התערבות לקידום יכולת ניהול תפקודי זיכרון בגיל המבוגר -זוכרים בגדול
 

 ד"ר מריה קורמןמנחה:                                        עדי אשד
תפקודים ניהוליים נבחרים  השפעה אקוטית של חשיפה לאור טבעי בשעות הבוקר על

המאובחנים  טיפוסיים, עם וללא כרונוטייפ ערב, וכן בקרב אנשים מבוגרים צעירים בקרב
 ADHD עם

 
 ' שרה רוזנבלוםפרופמנחה:                                  חנה לוי דיין             

 מאפייני ההשתתפות בטיפול עצמי ופעילויות יום יום של ילדים בגיל בית ספר, 
עם אוטיזם בתפקוד נמוך, בהשוואה לילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים בעלי 

 התפתחות טיפוסית.
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 הפסקה עם כיבוד קל– :35:12-1012

 
 לבוגרות המוסמך ומילוי משוב כתובסיכום  -:3512-:3013

 


