החברה הישראלית לריפוי בעיסוק בשיתוף הרשות לפיתוח
הנגב מציגה :קורס התערבות בריפוי בעיסוק באכילה
עדי קופר -מרפאה בעיסוק M.SC.OT
מיקום :הרשות לפיתוח הנגב שדרות יצחק רגר  19באר שבע
מבנה :ימי ג' )2020( 3.3 ,25.2 ,11.2 ,28.1 ,7.1 :בין השעות 14:00-19:00
סה"כ  30שעות אקדמיות
מטרת הקורס :הענקת כלים תיאורטיים ויישומיים להערכה וטיפול בריפוי בעיסוק בתחום
הטיפול בבעיות אכילה באוכלוסיית הילדים .מתן ידע תיאורטי מקיף ,ומתן ידע מעשי
באמצעות התנסויות וניתוח תיאורי מקרה מהשטח.
דרכי הוראה :המפגשים כוללים הרצאות פרונטליות של חומר מקצועי ,בהן יועבר מידע
בתחומים השונים של אכילה ,האכלה ובליעה ,בילדים עם התפתחות נורמטיבית
ובאוכלוסיות עם קשיים .בחלק המעשי ייערכו דיונים על תיאורי מקרה ,צפייה בסרטונים
של תיאורי מקרה ,והתנסויות מעשיות שונות .במהלך הקורס המשתתפים יידרשו להביא
תיאורי מקרה מן השטח ,לפי החומר התיאורטי הנלמד .במהלך ההשתלמות תינתנה
הרצאות העשרה ע"י מרצים שונים.
דרישות הקורס :נוכחות והשתתפות פעילה ,קבלת ציון עובר בעבודה מסכמת.
עלות ₪ 1050 :חבר בחברה הישראלית לריפוי בעיסוק ₪ 1275 /ללא חברים
*לתושבי הנגב ינתן סבסוד של  50%ע"י הרשות לפיתוח הנגב*

תכנית הקורס:
מפגש  :1יום ג'7.01.2020 -
שעה
שעה

14:00-14:15

נושא

נושא

התכנסות ופתיחת הקורס

 15:30 -14:15הקדמה -בעיות אכילה ומסגרות התייחסות
 15:45 -15:30הפסקה
 17:15 -15:45התפתחות מיומנויות האכילה בשנים הראשונות
 17:30 -17:15הפסקה
 19:00 -17:30בעיות אכילה שכיחות בגיל הינקות
מפגש  :2יום ג'28.01.2020 -
שעה
שעה

נושא

נושא

 15:30 -14:00איכות אינטראקציית הורה ילד והשפעתה על האכילה:
מור רפפורט -מרפאה בעיסוק מומחית בהתפתחות הילד בוגרת
תואר ראשון ברפוי בעיסוק באוני' ת"א ותואר שני במסלול ייעוץ לגיל
הרך בביס לחינוך אוני בר אילן .התמחתה בגישה התיווכית
להתערבות מוקדמת ה MICSועובדת בתוכניות התערבות לקידום
איכות האינטראקציה שבין פעוטות עם קשיים בעבוד חושי וויסות
עצמי ותקשורת והוריהם ,במסגרת תוכנית האריס בתוכנית הבית
הפתוח בטיפת חלב ,נפת רחובות משרד הבריאות .בנוסף מרכזת
ומדריכה את סקטור הרפוי בעיסוק בגני התקשורת ביחידת אשקלון
של העמותה לילדים בסיכון.

 15:45 -15:30הפסקה
 17:15 -15:45בררנות באוכלוסיות שונות
 17:30 -17:15הפסקה

 19:00 -17:30היבטים סנסוריים של בעיות אכילה
מפגש  :3יום ג'11.02.2020 -

שעה
שעה

נושא

נושא

 15:30 -14:00מיומנויות אוראליות מוטוריות
 15:45 -15:30הפסקה
 17:15 -15:45ריור
 17:30 -17:15הפסקה
 19:00 -17:30הושבה ויציבה -מנחים המותאמים לאכילה אופטימלית
מפגש  :4יום ג'25.02.2020 -
שעה
שעה

נושא

נושא

 15:30 -14:00כן מדברים בזמן הארוחה -קשיים באכילה בקרב ילדים עם
אוטיזם ודרכי התערבות.
שמעונה לב און -מרפאה בעיסוק למעלה מ  20שנה ,ראש תחום
רפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד וסגנית מנהלת שרות הרפוי
בעיסוק בתל השומר.
מרצה בקריה האקדמית אונו ,מדריכה צוותים ומעבירה הרצאות
וסדנאות לצוותים רב מקצועיים בארגונים שונים .בעלת ניסיון עשיר
בהערכה ובטיפול במגוון אוכלוסיות וגילאים בארה"ב ובישראל.
תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים ,תואר שני ברפוי
בעיסוק ,התמחות בפדיאטריה ,באוניברסיטת  NYUבניו יורק.

 15:45 -15:30הפסקה
 17:15 -15:45תנועה ואכילה עצמאית ומה שביניהם – דר' טל קרן-
קפלוביץ -מרפאה בעיסוק ,בוגרת תואר ראשון בריפוי בעיסוק
מהאוניברסיטה העברית  ,תואר שני מאוניברסיטת תל אביב ותואר
שלישי מאוניברסיטת חיפה .מדריכת בובט מוסמכת מטעם EBTA

ארגון בובט האירופאי ,מלמדת בקורסי הארגון בארץ ובחו"ל .מטפלת
ומדריכת  . DIRרכזת מקצועית ומדריכה ארצית במעונות השיקומיים
של עמותת "עזר מציון" .עובדת בקליניקה פרטית ברחובות -מאבחנת
ומטפלת בתינוקות ,פעוטות וילדים צעירים בעלי קשיים התפתחותיים
מורכבים.

 17:30 -17:15הפסקה
 19:00 -17:30התאמת אביזרים לאכילה אופטימלית
מפגש  :5יום ג'03.03.2020 -
שעה
שעה

נושא

נושא

 15:30 -14:00מנגנון הבליעה -אבחון וטיפול
 15:45 -15:30הפסקה
 17:15 -15:45כלי הערכה ואבחון בריפוי בעיסוק בתחום האכילה
 17:30 -17:15הפסקה
 19:00 -17:30סיכום הקורס

מותנה במינימום משתתפים

|

החברה רשאית לערוך שינויים בתכנים ,מרצים ולו"ז

*לקבלת סבסוד מהרשות לפיתוח הנגב יש להגיש למזכירות החברה הישראלית לריפוי בעיסוק במייל:
 isot@013.netהוכחת תושבות הכוללת תעודת זהות ,חוזה שכירות /טופס ארנונה/אישור תושב

על המרצה:

עדי קופר ,מרפאה בעיסוק  M.Sc.OT,סגנית מנהלת המחלקה לריפוי

בעיסוק בבית חולים שניידר לילדים .בעלת תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב .בעלת ניסיון
של כ 15-שנים בתחום הקשיים באכילה ,האכלה ובליעה .מומחית בקשיי אכילה בילדים ומטפלת
בבעיות אכילה מגוונת כגון קשיים באכילה על רקע בוויסות חושי ,קשיים במעבר למוצקים,
בררנות וקשיים במיומנויות מוטוריות כגון לעיסה ובליעה ,וכן בקרב אוכלוסיות מורכבות יותר כגון
ילדים עם קשיים רפואיים ,עם הזנה חיצונית  , CPוכו' .בעלת נסיון רב במתן הרצאות והדרכות
לבעלות מקצוע בתחום האכילה .בנתה והעבירה קורסים והשתלמויות בתחום האכילה .

לרישום לחץ כאן

