
אודות שלוה
ארגון "שלוה" נוסד במאי 1990 על בסיס האמונה כי האחריות לדאוג לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים אינה צריכה ליפול רק על המשפחה בה נולדו, אלא הם 
זקוקים וראויים לתמיכת הקהילה הרחבה ולהיות חלק ממנה. "שלוה" משרתת 
במרכזיה מאות פעוטות, ילדים ונוער בתוכניות ייחודיות ותרפיות סביב לשעון, 
שבעה ימים בשבוע, בכל ימות השנה. בזמן שהילדים נהנים ורוכשים מיומנויות 

עצמאות, מתאפשר לאלפי בני משפחותיהם לנהל אורח חיים תקין ובריא.

כנס יום תסמונת דאון הבינלאומי - "דברים שרואים מכאן"
24.3.2015 ד' ניסן תשע"ה 

אולם "ברמן", המרכז הרפואי הדסה הר הצופים ירושלים

בהנחיית: הגב' חנה ימין שרקי מנהלת ארגון שלוה 
              והגב' אפרת דותן - כתבת YNET ושלוה

מנהל שירותי קהילה
אגף רווחה

עירית ירושלים

משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם 
עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית

www.shalva.org.il



התכנסות והרשמה + קפה08:30-09:00

ברכות:09:00-09:30
מר גדעון שלום - מנהל האגף לטיפול באדם עם מש"ה ,סמנכ"ל 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ד"ר אסנת לב ציון קורח - מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים

גב' בוני גולדברג - מנהלת המנהל לשירותי קהילה  עיריית ירושלים 
פרופ' שלמה מור יוסף - מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

הרב קלמן סמואלס - יו"ר מייסד ארגון "שלוה"

עדכונים וחידושים בטיפול באנשים עם תסמונת דאון09.30-10.00
ד"ר אריאל טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון

הדסה הר הצופים

השתתפותם של אנשים עם מש"ה בפייסבוק - הייתכן? לשם מה?10:00-10:30
ד"ר כרמית  נעה שפיגלמן, אוניברסיטת חיפה

"אפקט הפרפר" – על כוחו של שינוי קטן10:30-11:00
גב' רותי טרבס, מייסדת עמותת "לבושות להצלחה"

הננו כאן "תסמותק"11:00-11:20
גב' סיגל  דוד בוקסדורף

הפסקת קפה ומאפה11:20-11:40

ברכות לפתיחת המושב השני11.45-11.50
גב' ריבה מוסקל מנכ"ל קרן של"ם

תסמונת דאון עולה כיתה – השמים הם הגבול11:50-12:20
גב' יפית כהן בוננה - M.A בחינוך מיוחד מש"ה ומטפלת באומנות

מדריכה ארצית האגף לחינוך מיוחד משרד החינוך

"להמליל את הפגיעה - הנגשה לשונית של החוק והתקנות 12:20-12:40
למניעת הטרדה מינית"
גב' תמר ריבלין, אלווין

ד"ר סיגל עוזיאל-קרל, סמינר הקיבוצים ומכללת אחווה לחינוך
עו"ד דנה גינוסר, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, המרכז 

לחינוך משפטי קליני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

"שווים במדים": השלכות הפרויקט על חיילים עם מוגבלות 12:40-13:00
שכלית

 ד"ר שירלי ורנר - בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד 
האונ' העברית

"אח שלי גיבור" - יציאה למסע אחים משותף אל הרי ההימאליה13:00-13:30
שיחה בהשתתפות זוגות אחים שיצאו למסע

אנוש וחנן קסל, אריה ואסנת לדרר

ארוחת צהריים קלה13:30

תוכנית הכנס

www.shalva.org.il

מושב שני: נראות חינוכית ומשפטית

מושב ראשון: נראות רפואית וחברתית



כנס יום תסמונת דאון הבינלאומי
יום שלישי 24.3.2015 ד' ניסן תשע"ה 

המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

ההרשמה לכנס תתבצע דרך הדוא"ל

ds@hadassah.org.il  :יש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח אל

שם פרטי:

שם משפחה:

מקום עבודה:

מקום מגורים:

מספר טלפון:

טלפון נייד:

כתובת דוא"ל:

קשר לנושא: עבודה/משפחה)הורים/אחים/סבים/אחר(:

לבני משפחה: בן כמה הבן/אח/נכד עם תסמונת דאון:

נושאים נוספים אותם היית רוצה לשמוע בכנס הבא:

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

במידה ולא ניתן להירשם דרך הדוא"ל 
נא להירשם דרך הפקס', מספר 02.6510676

לבירורים נוספים ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדוא"ל הנ"ל 
או להתקשר ל02-6519555 

טופס הרשמה 

www.shalva.org.il



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

קו 68 - מהר הצופים לגבעת רם , דרך גבעת שפירא
קו 19, 19א - 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, 30א – 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.

דרכי הגעה לכנס 

מנהל שירותי קהילה
אגף רווחה

עירית ירושלים

משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם 
עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית

www.shalva.org.il


