
תאריךאוכלוסיית היעדנושא יום העיוןתחום

30/01/2019צוותים חינוכיים בחינוך המיוחדחינוך למיניות בריאה בחינוך המיוחדהכנה לחיים

אתגרים מערכתיים ואישיים בהתמודדות עם הפרעות התנהגות

תלמידים המאופיינים עם הפרעות התנהגות

מנהלים וצוותים מובילים בבתי ספר 

להפרעות התנהגות

30/01/2019

הבטים חברתיים ורגשיים בחינוך תלמידים כבדי כבדות שמיעה וחירשות

שמיעה וחירשים

מורים וצוות רב מקצועי המטפל בתלמידים 

כבדי שמיעה וחירשים

04/02/2019

תאוריה ויישום במסגרותלתלמידים -מודל אקולוגימוגבלות שכלית התפתחותית

עם מוגבלות שעלית

מנהלי בתי ספר לתלמידים עם מוגבלות 

שכלית

06/02/2019

מגמה "צוותים רב מקצועיים בתכנית תקשורת עם תלמידים בוגריםהכנה לחיים

מפקחים וצוותי הוראה, מנהלים, "לעתיד

12/02/2019

סוגיות בין חינוך לטיפול בתלמידים עם אוטיזם אוטיזם

במערכת החינוך

צוותי הוראה וטיפול שעובדים עם תלמידי 

ASDעל פני רצף המענים והגילאים 

12/02/2019

פיתוח מקצועי למטפלים באמצעות אמנויות תלמידים חולים

העובדים בבתי חולים

מטפלים באמצעות אמנויות העובדים 

במסגרות חינוכיות בבתי חולים

25/02/2019

27/02/2019א"מומחי תחום מוגבלות פיזית במתישילוב תלמידים לאחר פגיעת ראש נרכשתמוגבלות פיזית

מעברים וקשיים שעולים בין האשפוז בבית תלמידים  חולים

החולים ליציאה חזרה לבית הספר בקהילה

מנהלי מסגרות חינוכיות להפרעות נפשיות 

בקהילה ובמרכזים חינוכיים בבתי חולים 

אות"ומומחיות תחום ילדים חולים במתי

04/03/2019

השפעת מאפייני השפה הערבית על הבנת כבדות שמיעה וחירשות

הנקרא אצל תלמידים לקויי שמיעה

ש "מורים וקלינאי תקשורת העובדים עם לק

דוברי ערבית

04/03/2019

סוגיות ממוקדות המתייחסות לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מוגבלות שכלית מנקודת מבט המנהל

מנהלי בתי ספר לתלמידים עם מוגבלות 

שכלית

13/03/2019

פיתוח מקצועי ליועצות חינוכיות העובדות תלמידים חולים

במסגרות חינוכיות בבתי חולים

יועצות חינוכיות העובדות במסגרות 

חינוכיות בבתי חולים

01/04/2019

מקצועות הבריאות והטיפול 

באמצעות אמנויות

למקצועות הבריאות  משמעותית"כתיבה מקצועית 

 כתיבת דוחות מקצועיים- 

מטפלים ממקצועות הבריאות והטיפול 

29/04/2019באומנויות

פיתוח מקצועי למומחיות תחום תלמידים חולים תלמידים חולים

א"במתי

01/05/2019אות"תיnמומחי תחום תלמידים חולים ב

סוגיות ממוקדות המתייחסות לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מוגבלות שכלית מנקודת מבט המנהל

מנהלי בתי ספר לתלמידים עם מוגבלות 

שכלית

19/05/2019

פיתוח מקצועי למנהלות מסגרות חינוכיות בבתי תלמידים חולים

חולים

29/05/2019מנהלות מסגרות חינוכיות  בבתי חולים

צוותי גנים בחינוך ילדים כבדי שמיעה חינוך לשוני לכבדי שמיעה וחירשים בגיל הגן-קשרכבדות שמיעה וחירשות

וחירשים

01/07/2019

מורים לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים שפת הסימניםכבדות שמיעה וחירשות

ומתורגמנים לשפת סימנים

03/07/2019

מ עם כיתות שיתוק "מנהלי בתי ספר לחנמחלות נוירולוגיות ותסמונות גנטיותמוגבלות פיזית

מוחין או תלמידים עם מוגבלות פיזית

במהלך חודש מרץ

דרכי עבודה ומחקרים חדשים בנושא בעיות מוגבלות שכלית התפתחותית

התנהגות תלמידים עם מוגבלות שכלית

במהלך חודש יוליצוותים מובילים בבתי ספר למוגבלות שכלית

בתחילת חודש יולימרפאים בעיסוקטיפול בריפוי בעיסוק בקשיים בעיבוד חושיריפוי בעיסוק

מנהלים וצוותים מובילים של בתי ספר התערבויות אינטגרטיביות במצבי משברהפרעות נפשיות

להפרעות נפשיות

יתעדכן בהמשך

הכיתה כקבוצה בטיפול באמצעות אמנויות טפול באמצעות אמנויות

למחוזות מרכז דרום וירושלים

מחנכות וגננות , מנהלים, מטפלים באמנויות

מ"במסגרות חנ

יתעדכן בהמשך

טיפול ממקצועות הבריאות וטיפול באמנויות מקצועות הבריאות

במערכת החינוך

יתעדכן בהמשךמטפלים במחוז החרדי

קלינאי תקשורת העובדים בחברה דוברת סקירת מחקרים- התפתחות השפה הערבית קלינאות תקשורת

ערבית

יתעדכן בהמשך

טיפול של קלינאי תקשורת בתלמידים עם לקות קלינאות תקשורת

ס"שפתית בגיל בי

קלינאיות תקשורת העובדות בכיתות 

מקדמות

יתעדכן בהמשך

2019אוגוסט -ט ינואר"ימי עיון תשע


