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 הכנס השנתי החמישי של מרכז קש"ת

  4102ינואר ב 8-9 יתקיים בין התאריכים
  תל השומרביה"ח במתחם , "בית סוראסקי"ב

 בנושא : 
   ספקטרום האוטיזם בצמיחה והתבגרות 

 "חשיבה חברתית"ופיתוח 
 

 גב' מישל גרסייה ווינר : מרצת כבוד

 Keynote speaker:Michelle Garcia Winner, MA, CCC-SLP  
    ©Social Thinkingומחברת הספרים בנושא  גישההוגת ה

 
 תכניתב

41.1.8  
אבחון, הערכה ושיטות טיפול  בנושא0 "קורס "חשיבה חברתית  ::00.-::40

 1מישל גרסייה ווינרגב' בהנחיית  "חשיבה חברתית"ל
מקצועות הבריאות והחינוך, להורים ולאנשים מיועד לאנשי 

  1חברתיות המתמודדים עם לקויות
 1(יתורגמו לעבריתיינתנו באנגלית ו ההרצאות)

  "חשיבה חברתית"אמצעי טיפול בגישה בנושא0 למתקדמים סדנא    :405.-:005.
 

41.1.8 
ספקטרום האוטיזם " בתחוםמחקרים חדשים בנושא  יום עיון  ::80.-::40

  1חוםמהתוחוקרים  ווינריה יגרס עם גב' מישל  ,"לאורך החיים
 1 מקצועות הבריאות והחינוךמיועד לאנשי יון יום הע

   (ללא תרגום יינתנו בשפה העברית והאנגליתההרצאות )
 

  עלויות *** פירוט ***  
 

 01.11.5.הרשמה מוקדמת עד                       
 ₪ ::8  , המחיר הנו 0קורס + יום עיון + סדנאלנרשמים ל

 ₪ :0.עיון0 יום   ₪, ::. 0 סדנא ,  ₪ ::1עלות קורס0 
 ₪( :0.קורס0 עלות  -ולבוגרים עם אוטיזם  הנחה להורים לילדים עם לקויותתוענק )

 
 1.8.:01:ד ע 11.11.5.מ  הרשמה מאוחרת

 ₪, :00 0 , המחיר הנוקורס + יום עיון + סדנאלנרשמים ל
 ₪ :10יום עיון0 ₪,   ::1 0 סדנא₪  ::5עלות קורס0 

 ₪( ::1קורס0 עלות  -ולבוגרים עם אוטיזם  יותהנחה להורים לילדים עם לקותוענק )
 

 הרישום לסדנאות מוגבל
 5-05:1151:לפנות לגב' עדי פנסו, רכזת ההדרכה, בטלפון ניתן לפרטים נוספים 

            

 מרכז קש"ת

 התפתחות הילד ע"ש ויינברגלמכון ה
 "ח אדמונד ולילי ספרא לילדים, בי

 המרכז הרפואי ע"ש ח.שיבא, תל השומר
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 תלכנס השנתי החמישי של מרכז קש"  

 בשיבא רגבמכון להתפתחות הילד ע"ש ויינבהפועל                                      
 תל השומראשר יתקיים ב"בית סוראסקי", במתחם       

 8.:1בינואר  4-4בין התאריכים      
 

 נושאב              
 ברתית"ח"צמיחה והתבגרות בספקטרום האוטיזם ופיתוח חשיבה          

 
 פרטים אישיים

  / גב' מר / פרופ' / דר'___________  תואר 0 שם פרטי_________ שם משפחה_ 
 _______________ תפקיד ז _____________מקום עבודה0_____________"תמס'  

 פרטים ליצירת קשר
 _   _כתובת מגורים )כולל מיקוד מלא( 0 ____________________________________ 
 __________   פקס טל' סלולארי0 _______________ טל' בבית0________________  

 ________________@___________________דוא"ל ________
 

  , תשלום ופרטים נוספים תהליך רישום
 הרשמה מוקדמתעלות  פירוט

 5.:01.111.עד 
 הרשמה מאוחרתעלות 

 כולל 8.:11.:01:עד  5.:11.111.מ 
 קורס "חשיבה חברתית"

:41:.1.8 , 
 ::01. – ::41:בין השעות 

1::  ₪ 
 
 להורים לילדים עם₪  :0.)
 ולבוגרים עם אוטיזם( קויותל

 

5::  ₪ 
 
 להורים לילדים עם ₪  ::1)

 ולבוגרים עם אוטיזם( לקויות

 , 1.8.:41: - סדנא
  :415. – :015.בין השעות 

 

.::  ₪ 1::  ₪ 

 , 1.8.:41: - יום עיון
 ::81. – ::41:בין השעות 

 

.0:  ₪ 10:  ₪ 

 קורס + סדנא לנרשמים ל
 , תינתן הנחה+ יום עיון

 

8:: ₪  
 

00:  ₪ 

 הסדרי רישום, תשלום ופרטים נוספים 0
 מייל 0 יש לשלוח טופס רישום זה לgarciawinner.childdevcenter@gmail.com  

  בהתשלומים שפרטיו רצ" ביצוע התשלום באתר לאחרטופס הרישום יהיה קביל רק 

 0  תשלום מראש דרך אתר התשלומים בלבדhttp://www.sheba.co.il/Visitor/Pay_Online/ 

 מידע אודות רישום ותשלום במועדי הכנס יינתן בהמשך ע"ב מקומות פנויים   

  ר המקומות הפנויים)כולל( והנה בכפוף למספ 8.:11.:01:ההרשמה תימשך עד 

  תשלומים ללא ריבית  5ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 

  לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי1 %:5( הנם בסך 1.8.:11:דמי ביטול )עד 

  ליום₪  :1עלות החניה בשיבא הנה  

  יוגשו ארוחות צהריים קלות 

 5-05:1151: ל'לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות לגב' עדי פנסו, רכזת ההדרכה, בט  
 ** נשמח לראותכם **   

  

       "  
                     "          

   "                                   , 
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http://www.sheba.co.il/Visitor/Pay_Online/

