
 קייטנה בספארי לילדים משולבים יחידנית

קייטנה מרתקת על  -"?מי אכל את החציר שלי"
 ...בעלי החיים ומה שהם אוכלים

 

קייטנה במוזיאון הילדים בחולון לילדים 
 משולבים

ביקור בתערוכות המוזיאון ופעילויות מהנות 
 12-7וחווייתיות, מיועד לילדים בני 

 

לחניכים משולבים " ילדים מאלפים "קייטנת
 בחוות הכלבים בכפר הירוק

טיפול וטיפוח כלבים משולב עם משחקי מגע, 
 יצירה, ספורט כלבני ומגוון פעילויות עשיר

 

 הרצאה בצפת: חידושים במחקר

וגע לאבחון, מחקר בגנטיקה מידע עדכני בנ
ומה משמעות הממצאים  - ASD וטיפולים ב

 החדשים על חיי הילדים

 

הרצאה בחיפה : היערכות לקראת שילוב בגן 
 'וכיתה א

ארגון הסביבה המשלבת, המיומנויות להן נדרש 
ילד, אנשי הצוות במסגרת המשלבת 

ותפקידיהם, תפקיד ההורים במערך השילוב 
 ..ועוד

 

יכולות  -הרצאה בשלומי: אוטיזם ללא דיבור
 חבויות, תיאורי מקרה

נסקור תיאורי מקרה ונכיר כיווני מחקר חדשים 
קרב בתחום היכולות הקוגניטיביות החבויות ב

אנשים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי 
 שאינם ורבאליים

 
 

 

 

 כרמיאל
8/6/16 

וכווני  יכולות חבויות, תיאורי מקרה – אוטיזם ללא דיבור הרצאה
 !מקומות אחרונים מחקר

 

  

 

6/6/16 
 עכו

 !מקומות אחרונים ASD להיות תלמיד עם הרצאה
 

  

 

6/6/16 
 נתניה

מקומות  חברתי לילד ולמתבגר על רצף האוטיזם-חינוך מיני הרצאה
 !אחרונים

 

5/7/16 
 ראש העין

 להתחיל את השנה בהצלחה בשילוב יחידני הרצאה

 

  

 

20/6/16 
 באר שבע

  ערב הורים ואנשי מקצוע
 

  
 

 

 מוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים

פעילות חוויתית מותאמת , נפגשים בחצר
 .למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 !בלבד₪  20 -כרטיס משפחתי

 

דרוש מציל לעבודה בשבתות בבריכת בית 
 .בירם בחיפה

אוגוסט, כל שבת  -העבודה היא לחודשים יולי
 .למשך ארבע שעות

קהל היעד: ילדים ובוגרים אוטיסטים 
 .ומשפחותיהם

 

http://trace5.com/fb/fb/791ECC597F50C98B6B3E507EE154587859C43BB2A4FC0B15082B071B2CCAD6464C2D5450281AC8D1AE81082AFE79FAF2/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsLz9uZXdzPSVENyU5NCVENyVBOCVENyVBNiVENyU5MCVENyU5NC0lRDclOTElRDclOUIlRDclQTglRDclOUUlRDclOTklRDclOTAlRDclOUMtJUQ3JTkwJUQ3JTk1JUQ3JTk4JUQ3JTk5JUQ3JTk2JUQ3JTlELSVENyU5QyVENyU5QyVENyU5MC0lRDclOTMlRDclOTklRDclOTElRDclOTUlRDclQTgtJUQ3JTk5JUQ3JTlCJUQ3JTk1JUQ3JTlDJUQ3JTk1JUQ3JUFB
http://trace5.com/fb/fb/791ECC597F50C98B6B3E507EE154587859C43BB2A4FC0B15082B071B2CCAD6464C2D5450281AC8D1AE81082AFE79FAF2/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsLz9uZXdzPSVENyU5NCVENyVBOCVENyVBNiVENyU5MCVENyU5NC0lRDclOTElRDclOUIlRDclQTglRDclOUUlRDclOTklRDclOTAlRDclOUMtJUQ3JTkwJUQ3JTk1JUQ3JTk4JUQ3JTk5JUQ3JTk2JUQ3JTlELSVENyU5QyVENyU5QyVENyU5MC0lRDclOTMlRDclOTklRDclOTElRDclOTUlRDclQTgtJUQ3JTk5JUQ3JTlCJUQ3JTk1JUQ3JTlDJUQ3JTk1JUQ3JUFB
http://trace5.com/fb/fb/791ECC597F50C98B6B3E507EE15458781BC844602FD37509ABB52A0B224B3A63F8CF6120DA62445E753A1D8FAF90AB9E/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsLz9uZXdzPSVENyU5NCVENyVBOCVENyVBNiVENyU5MCVENyU5NC0lRDclOTElRDclQTIlRDclOUIlRDclOTUtJUQ3JTlDJUQ3JTk0JUQ3JTk5JUQ3JTk1JUQ3JUFBLSVENyVBQSVENyU5QyVENyU5RSVENyU5OSVENyU5My0lRDclQTIlRDclOUQtYXNk
http://trace5.com/fb/fb/791ECC597F50C98B6B3E507EE154587875979E68D0D0A8645B21E14F81FFED4D3FC50B3165B013A305B9C7875B29CD88/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsLz9uZXdzPSVENyU5NCVENyVBOCVENyVBNiVENyU5MCVENyU5NC0lRDclOTElRDclQTAlRDclQUElRDclQTAlRDclOTklRDclOTQtJUQ3JTk3JUQ3JTk5JUQ3JUEwJUQ3JTk1JUQ3JTlBLSVENyU5RSVENyU5OSVENyVBMCVENyU5OS0lRDclOTclRDclOTElRDclQTglRDclQUElRDclOTktJUQ3JTlDJUQ3JTk5JUQ3JTlDJUQ3JTkzLSVENyU5NSVENyU5QyVENyU5RQ==
http://trace5.com/fb/fb/791ECC597F50C98B6B3E507EE154587875979E68D0D0A8645B21E14F81FFED4D3FC50B3165B013A305B9C7875B29CD88/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsLz9uZXdzPSVENyU5NCVENyVBOCVENyVBNiVENyU5MCVENyU5NC0lRDclOTElRDclQTAlRDclQUElRDclQTAlRDclOTklRDclOTQtJUQ3JTk3JUQ3JTk5JUQ3JUEwJUQ3JTk1JUQ3JTlBLSVENyU5RSVENyU5OSVENyVBMCVENyU5OS0lRDclOTclRDclOTElRDclQTglRDclQUElRDclOTktJUQ3JTlDJUQ3JTk5JUQ3JTlDJUQ3JTkzLSVENyU5NSVENyU5QyVENyU5RQ==
http://trace5.com/fb/fb/791ECC597F50C98B6B3E507EE1545878EFFBA5F3DAFB82456F289D0F68C30932912BDEA4F3ED99B672AF2F83AD28DAB7/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsLz9uZXdzPSVENyU5NCVENyVBOCVENyVBNiVENyU5MCVENyU5NC0lRDclOTElRDclQTglRDclOTAlRDclQTktJUQ3JTk0JUQ3JUEyJUQ3JTk5JUQ3JTlGLSVENyU5QyVENyU5NCVENyVBQSVENyU5NyVENyU5OSVENyU5Qy0lRDclOTAlRDclQUEtJUQ3JTk0JUQ3JUE5JUQ3JUEwJUQ3JTk0LSVENyU5MSVENyU5NCVENyVBNiVENyU5QyVENyU5NyVENyU5NC0lRDclOTE=
http://trace5.com/fb/fb/791ECC597F50C98B6B3E507EE1545878680807473FB99279DCBF1610CC21C529C08E9BD90A93F8CCC73DAEC5E91CA81B/show.aspx?lstr=aHR0cDovL2FsdXQub3JnLmlsLz9uZXdzPSVENyVBMiVENyVBOCVENyU5MS0lRDclOUMlRDclOTQlRDclOTUlRDclQTglRDclOTklRDclOUQtJUQ3JTk1JUQ3JTlDJUQ3JTkwJUQ3JUEwJUQ3JUE5JUQ3JTk5LSVENyU5RSVENyVBNyVENyVBNiVENyU5NSVENyVBMi0lRDclOTElRDclOTElRDclOTAlRDclQTgtJUQ3JUE5JUQ3JTkxJUQ3JUEy


 יוזמה לפתיחת מרכז תעסוקה

מפגש הורים בנושא פתיחת מרכז תעסוקה 
)מרכז יום( לאנשים עם אוטיזם, יתקיים 

 .במושב כפר שמואל "חוות המרחב הפתוח"ב

 

חינוך טכנולוגי מקצועי בחינוך  -מגמה לעתיד 
 המיוחד

עם צרכים  18התכנית מיועדת לתלמידים בני 
מיוחדים, המעוניינים להשתלב בלימודי הסמכה 

מקצועי לקראת השתלבות  -בחינוך הטכנולוגי
 בשוק העבודה הפתוח

 

 כלים לפעולה -אסטרטגיות לשילוב 

להשתלבות של אנשים עם מוגבלות  IN כנס
 .בחברה

 בית הארחה בית וגן בירושלים

 

 המרכז לאוטיזם בירושלים –יום עיון למשפחות 

המרכז לאוטיזם של האוניברסיטה העברית 
על  והמרכז הרפואי הדסה מזמין אתכם ליום עיון

 .חידושים בתחום

 

 לפגוש אוטיזם באמצע החיים

בבית סוראסקי,  , יום עיון של מרפאת קשת
 .תל השומר

 

 חגיגת קיץ בגן הבוטני בירושלים

אירוע מיוחד למשפחות לילדים עם צרכים 
מיוחדים: סדנאות לכל המשפחה, מופע מרכזי, 

 !פיקניק, תערוכה ועוד ועוד

 
 

03-6709094מענה טלפוני להורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי: -הקו הפתוח . 
 .טלפונים של סניפי מרכז אלו"ט למשפחה ברחבי הארץ

 

  

  

 סוף שבוע נעים ,

 מיכל שמול, מידענית מרכז אלו"ט למשפחה.

 המידע/הפרסום המועבר בדיוור זה הינו כללי בלבד, אינו מתייחס למקרים פרטניים ואינו מהווה תחליף לייעוץ
משפטי ו/או מקצועי. המידע/הפרסום אינו מהווה המלצה ו/או עידוד מצד אלו"ט או מי מטעמה לבצע או שלא לבצע 

 כל פעולה שהיא.
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