
The utility of ecological executive functions as a prodromal marker for 
Parkinson’s disease 

Handwriting performance and visual perception of children with Autism 
Spectrum Disorder across Bangladesh, Israel and the Netherlands 

מאפייני רעד ראשוני על יכולת תפקודית בגפה עליונה והערכת אפיון מודל למיפוי השפעת 
 יעילות פתרונות מותאמים אישית להפחתת הרעד ולשיפור תפקודי

The role of Information Communication Technology (ICT) in Successful Aging 
among community-dwelling and assisted living older adults: Toward a 
comprehensive model 

Augmented virtuality: Role of tangible user interfaces, immersion and input-
output ratio on the performance of children in a virtual playground 

תרגול של ניידות ממונעת אצל ילדים עם צרכים מיוחדים: אימון קונבנציונלי לעומת אימון 
 ולטורמבוסס סימ

הערכה ואבחון של תפקודים אקזקוטיביים בקרב אנשים בעלי לקויות נפשיות קשות, בזמן 
 ביצוע מטלת קניות

מודל הכשרה "תקשורת שיומית תיווכית מכוונת החלמה" לעובדי שיקום בבריאות הנפש, 
 כמשפר מיומנויות ומשנה עמדות. 

משתי קבוצות אתניות: ערבים הערכת כשירות הנהיגה של נהגים קשישים ישראליים 
 ויהודים, שימוש בתצפית אינדיבידואלית טבעית וחדשנית.

קוגניציה, בקרב -פיתוח ובחינת יעילות של התערבות משולבת הממוקדת במיומנויות ובמטה
 נפגעי נפש

, ביצוע פעילויות קשרי הגומלין בין יכולות ויסות ואבחנה תחושתיים לבין התנהגות חזרתית
 .HFASDיומיום והשתתפות בקרב ילדים עם 

אוריינטציית היקשרות לחיית מחמד בנפגעי שבץ מוחי: הקשר לתפקוד הניהולי והרגשי 
 ולביצוע העיסוקי

Tangible User Interfaces as a Paradigm for Using Dynamic Systems Theory to 
Evaluate Self-Feeding Behavior in Early Childhood 

 מוטיבציה לעבודה בקרב בוגרים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי
יכולתם של תפקודים גופניים, ביצוע פעילות, נגישות סביבה ולחץ הורי לנבא השתתפות 

 ואיכות חיים של ילדים עם לקות שמיעה
 התאמה אישית של סביבת משחק וירטואלית לטיפול בילדים עם שיתוק מוחין

תעסוקתית מותאמת אישית לבוגרים עם הפרעת -פיתוח מודל התערבות להעצמה תפקודית
 קשב וריכוז, והערכת יעילותו

מודל נגישות סביבת העבודה לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה: תפיסות עובדים ומעסיקים 
 את הגורמים הסביבתיים והשלכותיהם על מסוגלות העובדים

The interplay between Sensory Modulation Disorders and  Obsessive Compulsive 
Disorder 

תפיסות, עמדות, אתגרים ודרכי  –סגלים מנהליים בעבודתם עם סטודנטים עם מוגבלות 
 התמודדות

תכנית התערבות לשיפור ניהול התפקודים היומיים בעקבות סרטן השד )התערבות בקליניקה 
 שיקום (-TELEמול 

 

 

 


