
המרפאה בעיסוק במרכז

נוירו-יוגה: מרפאות בעיסוק בחזית מערכת הבריאות - תרגול מעשי
ד"ר מיכל ציפריס 

חוקרת ומפתחת תכניות חינוך לצוותים רפואיים ומטפלים בנושא הרחבת מושג הבריאות והרפואה.
מנהלת קורס יוגה מטפלים 

 לוח זמנים תקציר

 לוח זמנים פירוט

הירשמי

הכנס השנתי ה- 28 של
החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

 13.2.23 במרכז הבמה גני תקווה 

התכנסות

סדנה 
מעשית

מליאה 
4 סדנאות מרכזית

לבחירה

הרצאות 
ברצף

4 סדנאות 
לבחירה

הרצאות 
ברצף

הפסקת 
קפה

ארוחת 
צהריים
חלבית

הרצאת 
מצוינות

הרצאת 
מצוינות

הרצאת 
מצוינות

עינב גלילי 

צחוק 
בעבודה

הענקת 
אותות 

הצטיינות 
וסיכום

8:009:0010:0011:3012:0012:4014:0015:0015:3016:30

התכנסות, רישום, קפה ומאפה, תערוכה  8:00

הרצאה מפי מקבלת אות המופת לשנת 2022, פרופ' שירה ילון-חיימוביץ
בנושא: "מרפאה בעיסוק... כל פעם מחדש"

מליאה מרכזית, פתיחת האירוע, ברכות  9:00

חמלה עצמית למרפאות 
בעיסוק- מיומנות חיונית 

וכוח העל שלא ידעתן 
שיש לכן

ד"ר תמר פלי 
מרצה ומרכזת תחום ברה"נ 
תכנית מבח"ר אוניברסיטת 

חיפה, מדריכה בשיקום 
ברה"נ ומטפלת מומחית 

בגישת קוגפאן למבוגרים 
המתמודדים עם הפרעת 

קשב ופעלתנות יתר

אוצר סמוי של פנאי - 
איפה נמצא הפנאי 

ביום-יום של המרפאה 
בעיסוק?

ענבל בועז 
מנהלת החטיבה החברתית 

בקבוצת "שכולו טוב" 

אבני דרך- טיפוח 
ההתפתחות המקצועית 

של המרפאה בעיסוק, 
הלכה למעשה

ד"ר לירון לאמאש
החוג לריפוי בעיסוק 

אוניברסיטת חיפה.

וד"ר יעל פוגל
המחלקה לריפוי בעיסוק 

אוניברסיטת אריאל 

"העולם הוא במה וכולנו 
שחקנים בו" - עשרת 

הצעדים להובלת יוזמה 
ברשות מקומית

 
שני שפע קוגן 

מנהלת סקטור ריפוי 
בעיסוק, המרכז לגיל הרך 

בת-ים, בעלת קליניקה 
פרטית לאבחון וטיפול 
בריפוי בעיסוק, אבחון 

דידקטי, הוראה מותאמת 
ואסטרטגיות למידה, 

מרב"ע בפרויקטים 
קהילתיים  

סדנאות לבחירה (מתקיימות במקביל)  10:00

או

אואואו
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חדר 4חדר 3חדר 2חדר 1

https://isot.org.il/event/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%94-28-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%a8%d7%91/


המרפאה בעיסוק במרכז

הכנס השנתי ה- 28 של
החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

 13.2.23 במרכז הבמה גני תקווה 

הכנה רב מימדית 
לכיתה א’ בשיטת 
אלפים - מרפאות 
בעיסוק ממציאות 

את הקופסא מחדש

יעל ויסוצקי
מרפאה בעיסוק 

עצמאית, קליניקה 
פרטית במודיעין

ד"ר כנרת שרפי 
מרפאה בעיסוק 

עצמאית, קליניקה 
פרטית בבאר שבע, 

מרצה במכללה 
האקדמית אחוה

הרצאות ברצף (מתקיימות באותו חדר אחת אחר השנייה)

נוירו-ויסות - מרכזיות הריפוי בעיסוק בקשר בין מדעי המוח ותפקוד האדם
פרופ' בתיה אנגל-יגר 

הפסקת קפה ותערוכה  11:30

הרצאה מאת מקבלת אות מצוינות אקדמית מחקרית לשנת 2022   12:00

10:00

הירשמי

מנגישות 
להשתתפות- תפקידה 
של המרפאה בעיסוק 
בהובלת  צוות נגישות 

רב מקצועי לקידום 
ההשתתפות של 

תלמידים בבית ספר 
לחינוך מיוחד

הילה אסקיו 
בית ספר גוונים 

במודיעין. לחינוך 
מיוחד לילדים ונער 

עם לקויות למידה 
מורכבות 

איפה EFI? מצאנו 
אותו! לפרוץ את 
תקרת הזכוכית; 

פיתוח מוצרים 
מבוססי ריפוי בעיסוק 

לשימוש קהל 
מטפלים רחב.

נוהר אבלס
אורנה כוכב

גת ברמי
מרכז שלמים לטיפול 

קוגניטיבי, תפקודי 
ורגשי

דורון שרף
מרפאה בעיסוק 

ומאיירת 

מה הקשר? שימוש 
מודע בעצמי בלימודי 

התואר הראשון של 
סטודנטיות לריפוי 

בעיסוק 

שלי מרכוס
מתאמת אקדמית 

ומרצה בתכנית מבח"ר 
של החוג לריפוי 

בעיסוק, אוניברסיטת 
חיפה. מורשה לנגישות 
השרות, ייעוץ ארגונומי 

וטיפול פרטי בתחום 
שיקום היד

נעה וכטל
מרצה בתכנית מבח"ר 

של החוג לריפוי 
בעיסוק, אוניברסיטת 

חיפה, עצמאית בתחום 
הקוגניטיבי והתפקודי 

לאוכלוסיית הגיל 
השלישי

מוגבלים בתפקוד, 
עצמאיים בטיפול

תמיר גבאי
שרית קלעי 

העמותה הישראלית 
לאוטיזם

שושי גולדברג מאיר
מילבת - טכנולוגיות 

לשיפור התפקוד

10:1510:3010:4511:00

https://isot.org.il/event/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%94-28-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%a8%d7%91/


אינסטגרם - לא מילה גסה! 
סדנה יישומית למרפאות 

בעיסוק להבין ולהכיר את 
האינסטגרם

lirona.ot@ לירון אדם נוי
מרפאה בעיסוק במתי”א 

חולון ואזור. עוסקת במודל 
ניטור וליווי צוותים בגני 

תקשורת. קליניקה פרטית

איך זה קשור לריפוי 
בעיסוק? סדנא מעשית על 

שינוי קריירה 

ד"ר מיה הובר
 TaTiO מנכ"ל ומייסדת

אז...שאלו אותך מה זה ריפוי 
בעיסוק? מבוא לשיווק - 

מפגש סגור לסטודנטיות 
לריפוי בעיסוק

ד"ר נעמה כץ 
מרפאה בעיסוק בלב 

ובנשמה- מנהלת היחידה 
לפיתוח הוראה אקדמית, 

סגנית דקנית הסטודנטים, 
מרצה בחוג לריפוי בעיסוק,

בקריה האקדמית אונו 

قصتنا – المعالجة 
الوظيفية في المركز 

המרפאה בעיסוק במרכז

הכנס השנתי ה- 28 של
החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

הירשמי 13.2.23 במרכז הבמה גני תקווה 

סמאח ח’יר
سماح خير 

לילא עיסא- עבד אלחי
ليلى عيسى- عبد الحي

ד"ר שרה דעאס עיראקי
الدكتورة سارة دعاس عراقي

שדא אבו ראס
شذا أبو راس
ג'ינאן חמוד

جنان حمود
ד"ר שיימא חאמד-דאהר

د. شيماء حامد-ضاهر
סואר ח’טיב 
سوار خطيب

חסן אבו נימר
حسن أبو نمر

סדנאות לבחירה (מתקיימות במקביל)  12:40

אואואו
חדר 4חדר 3חדר 2חדר 1

הרצאות ברצף (מתקיימות באותו חדר אחת אחר השנייה)

חדשנות ויזמות בממשק של 
המרפאה בעיסוק במערכת החינוך 

עם ההורים - פרויקט שותפים לדרך. 

אלישבע ניסטנפובר
משרד החינוך

12:30

הקבוצה שלי - חוויה אישית של 
מרפאה בעיסוק כמשתתפת 

בקבוצה טיפולית.

עדי גבריאל 
מתי"א חולון וקליניקה פרטית 

COG FUN - ריפוי בעיסוק על 
המפה! - מפרוטוקול, לשפה, 

לקהילה.

ד"ר רותי טראוב בר-אילן
ד"ר נירית לבנון ארז

ד"ר אורית פישר
יפעת ולדר-שוקורון, מעין כהן

ג'ניפר בדמן
דנה זידס

שובל גלילי שמחון
סתיו לוי

פרופ' עדינה מאיר
המעבדה לשיקום נוירו-קוגניטיבי 

בהקשר, ביה"ס לריפוי בעיסוק, 
הפקולטה לרפואה האוניברסיטה 

העברית 

12:4513:00
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המרפאה בעיסוק במרכז

הכנס השנתי ה- 28 של
החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

הירשמי 13.2.23 במרכז הבמה גני תקווה 

הרצאות ברצף (מתקיימות באותו חדר אחת אחר השנייה)

אופק חדש - כלים לניהול קריירה 
צומחת ומשמעותית של מרפאה 

בעיסוק במערכת החינוך

מרב גליס ושרית יעקובי קוזניר 
מדריכות ארציות לריפוי בעיסוק 

במשרד החינוך  

13:15

לנשום יחד - תפיסת תפקידן של 
המרפאות בעיסוק העובדות 

במחלקות מונשמים - אתגרים 
והזדמנות.

טל בורגר 
עצמאית, תואר שני באוניברסיטת 

חיפה

מטעינים את הסוללה - כיצד 
תוכנית התערבות חדשנית 

משפרת עבור המרפאות בעיסוק 
את התקווה ומונעת שחיקה 
בעבודה עם מטופלים במצב 

הכרה ירוד

תמר מישה
ד"ר אביה גבעון

רעות תל אביב בי"ח שיקומי 

ד"ר גודד שחף
הקריה הרפואית רמב"ם  

13:3013:45

"משהו על כלום ושום דבר - עשיית כלום כעיסוק משמעותי"
גב' דורית חיים-ליטבסקי 

מחכים לראותכן!

סיכום וסיום

ארוחת צהרים חלבית *כשרות מהדרין  14:00

עינב גלילי - צחוק בעבודה  15:30

הענקת אותות הצטיינות  16:15

הרצאה מפי מקבלת אות מצוינות קלינית ניהולית לשנת 2022    15:00

https://isot.org.il/event/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%94-28-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%a8%d7%91/

