
הזכות לבחור 21.3.2018, יום רביעי 
ה' בניסן תשע"ח

הכנס ליום תסמונת דאון הבינלאומי 

יו"ר הכנס
ד''ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון 

הדסה הר הצופים

צוות הוועדה המדעית
פרופ' יואב מריק, המכון הלאומי לבריאות 

הילד והתפתחות האדם
ד''ר אריאל טננבאום, המרכז הרפואי הדסה

גב' ריבה מוסקל, קרן שלם
גב' נילי בן דור, אגף מש''ה משרד הרווחה

גב' שרית רחמים, עיריית ירושלים
גב' ליאת רהט, מנהלת תכניות, שלוה

גב' לירון בניסטי, מנהלת הגיל הרך

הנחיה: גב' ליאת רהט ורפאל כהן

משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

האגף לטיפול באדם עם 
מוגבלות שכלית התפתחותית

מנהל שירותי קהילה
אגף רווחה

NICHD-ILעירית ירושלים



התכנסות והרשמה, קפה ועוגה09:00 - 08:30

ברכות   09:20 - 09:00
ד''ר תמר אלרם, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים
מר גדעון שלום, סמנכ''ל בכיר וראש מינהל מוגבלויות 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
גב' יעל גבאי, מנהלת אגף הרווחה

גב' ריבה מוסקל, מנכ''לית קרן שלם
מר קלמן סמואלס, נשיא ומייסד ארגון שלוה

''עדכונים וחידושים''10:00 - 09:20
ד''ר אריאל טננבאום מנהל המרכז 
לתסמונת דאון הדסה הר הצופים

''תזונה נכונה – הבחירה הטבעית''  10:30 - 10:00
רינת לוי, דיאטנית קלינית, המרכז הרפואי הדסה 

הר הצופים

''לבחור בדרך - קבוצות תמיכה במעגלי 11:00 - 10:30
המשפחה בגיל הרך''  

שני שטריק, עו''ס מעון יום שיקומי
מיכל אברהמי, עו''ס תכנית ''אני ואימי'', עמותת שלוה

הענקת תעודת הוקרה לאישיות מתחום תסמונת דאון11:10 - 11:00

הפסקה11:30 - 11:10

''בחירה בשילוב בגיל הרך - תהליכים ואתגרים''12:00 - 11:30
ויויאן אזרן, מנהלת אגף בכיר קהילה – 

מנהל מוגבלויות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

''הבחירות שלנו''  פאנל בהשתתפות 12:45 - 12:00
הורים ובוגרים על בחירות החיים 

מנחה: אפרת דותן

סרט ''שמעון המלך'' – על מוזיקה, שילוב והשראה 13:45 - 12:45
סרט המתעד בחירה אחת בחיו של שמעון דהן, 

אדם עם תסמונת דאון. 
דיון לאחר הסרט - אריאל מירוז יוצר הסרט ויריב קרין.

נעילת הכנס ומילות סיכום13:45 - 14:00

תכנית הכנס



אולם שאכט 
המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

ירושלים

דרכי הגעה

תחבורה ציבורית 
קו 69  - מהר הצופים לגבעת רם , דרך גבעת התחמושת

קו 68 - מהר הצופים לגבעת רם , דרך גבעת שפירא
קו 19 , 19\א - מעין כרם להר הצופים, דרך מרכז העיר

קו 17 - ממלחה להר הצופים
קו 46 - מנוה יעקב להר הצופים

קו 42 - מעין כרם להר הצופים , דרך גבעת רם
קו 30, 30\א - מגילה להר הצופים

קו 4\א - מתחנת רכבת מלחה להר הצופים
קו 152 - ממבשרת להר הצופים – הלוך וחזור פעם ביום

תחבורה פרטית וחניה
לרשות הציבור קיימים מגרשי חנייה בתשלום באזור בית החולים. 

התשלום הוא חד פעמי ומתבצע בקופות היציאה. כרטיס החניה מאפשר 
חנייה חוזרת למשך כל אותו יום. מחיר החניה הוא 20₪ ליום והוא כולל 

מס' לא מוגבל של כניסות ויציאות בתוך 24 שעות.

למידע נוסף
תהילה אלחייני: 02-5845432

hc@shalva.org ,242 נעמה בן סימון: 026519555 שלוחה

להרשמה לחץ כאן

השתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך דורשת 
הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

 במידה ולא ניתן להירשם דרך הקישור,
ds@hadassah.org.il :נא להירשם דרך המייל
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