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 שנה ד' - פרויקטים  יום

 מחזור י"א 

 טשנה"ל תשע" 

 

 

 פרויקט מקום הכשרה שם תחום

בריאות 
 הנפש

 חשים ומרגישים המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כפר שאול (1) עדנה פיוטרקובסקי

 ערכת תחושתי מרכז רפואי מעיניי הישועה (8) בת אל שמול זיגדון

 לשיקום  Waze מרכז רפואי מעיניי הישועה נחמה נחמד

מחלקה פסיאטרית נשים, בי"ח הרצוג,  (11) פנינה שולמן זקס
 ירושלים

 OTמעסיק 

 פשוט בריאות ם-המכינה הקוגניטיבית, י שירה בלומנטל

 ילדים

 מוכנים לשחק?)!( מודיעין עיליתביה"ס מעלות דוד טף לטף  (2) רחלי פישל

 השתתפות זה שם המשחק  בי"ס משי, ירושלים (3) יעל אולמן

 נגיש להנגיש  מרכז רפואי שניידר, פ"ת אסתר לאה ספרין שוורץ

 .באוכל הוא בורר? בואו נברר.. מרכז רפואי שניידר, פ"ת (5) אפרת יעיש

 לומדים ללמוד ירושליםתיכון תורני הרטמן,  (6) מנוחה קוברניק

המרכז להתפתחות הילד, המרפאות  (12) טליה אדרי
 האוניברסיטאיות, אריאל

 העשרה בחדר ההמתנה

 כף אל כף במטבח שפה לבנות, פתחיה, ירושלים-גני חובה (9) מרים לוינגר

 הפוטנציאל הסמוי מכון פויירשטיין, ירושלים מירי שטיינמץ

 אני גדול אני יכול , בני ברק3-4גן חינוך מיוחד לבנים בגילאי  (14) בת ציון ניאזוב אלגוי

בית ספר לחינוך מיוחד "בית יהודה" פתח  (16) רוזנפלד נעמה
 תקווה

 פנאי+ 
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 -פיזיקלי 
 גריאטרי

 OT Play Station מחלקת שיקום צעירים, איכילוב, ת"א (4) יהודית הופמן

 ניגלקטון נוירולוגית, בית רבקה, פתח תקווהמחלקה  (7) מיכל באום ולוסקי

 הבריחה אל החופש מחלקת שיקום צעירים, איכילוב, ת"א רבקה ספרקה

 חושבים קדימה מחלקה נוירולוגית איכילוב, ת"א (10) נעמה כס

 נעים להכיר Neurology מרפאת ריפוי בעיסוק מעלות דפנה, ירושלים. מוריה פרידמן

 נחושים לחוש  מרכז רפואי שיקומי רעות, ת"א (13) דנה רחמים

 צעד בטוח בית באייר, ירושלים (15) ריקי זלצמן

נחמה רבקה פוקס 
 (17) גולדברג

 גוונים של עיסוק מרכז גריאטרי עטרת רימונים, בני ברק

 

 

 

 

 

 

 (10-17(                                          מצגות בזק מושב שני )1-9מצגות בזק מושב ראשון ) 

 

מציגות מושב 
1 

 לשיקום  Waze מרכז רפואי מעיניי הישועה נחמה נחמד

אסתר לאה ספרין 
 שוורץ

 נגיש להנגיש  מרכז רפואי שניידר, פ"ת

 הבריחה אל החופש מחלקת שיקום צעירים, איכילוב, ת"א רבקה ספרקה

מציגות מושב 
2 

 פשוט בריאות ם-המכינה הקוגניטיבית, י שירה בלומנטל

 הפוטנציאל הסמוי מכון פויירשטיין, ירושלים מירי שטיינמץ

בעיסוק מעלות דפנה, מרפאת ריפוי  מוריה פרידמן
 ירושלים.

Neurology נעים להכיר 


