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 שלום וברכה, 

 

 אשר יתקיים    של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו,   23- בכנס ה   קחת חלק אנו שמחים להזמינכם ל

 . 2021במרץ,    3-2- ב 

 

 מי אנחנו? 

כנס זה שמתקיים אחת לשנתיים הינו יוזמה של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, גוף ללא מטרות  

רווח. זהו הכנס הגדול ביותר בארץ בנושא התפתחות הילד  ושיקומו ויחודו בשותפות שבין רופאים ומקצועות  

 בריאות, כולם צוותים רב מקצועיים העוסקים בתחום התפתחות הילד.   

 

 ות המצב ההפכפך ולמרות כל הקשיים של משבר הקורונה, אנחנו בועד הכנס לא מוותרים ומקיימים  למר 

ככנס מקוון או ככנס היברידי )ע"פ מגבלות    - את כנס העמותה במועד המתוכנן, לראשונה בתולדות העמותה  

 התקהלות(. 

 

ויאפשר לחברים מכל קצוות הארץ וגם  הכנס המקוון יהיה מרתק, מעניין ורב גוני עם מרצים מהארץ ומכל העולם, 

בתחום התפתחות   ולהחשף לחידושים האחרונים  לחלוק נסיון מקצועי  לאלו שבחו"ל להתחבר )וירטואלית( ליומיים, 

 הילד בישראל. 

הוא יתקיים בקמפוס אוניברסיטת ת"א )בהתאם למגבלות התקהלות( ושאר המשתתפים   במידה והכנס יהיה היברידי: 

 מרחוק באופן מקוון. יתחברו  

 

 מטרות הכנס 

 לקיים מפגש מקצועי ואקדמי עם החידושים האחרונים בתחום התפתחות הילד ושיקומו   

 מהארץ ומהעולם     Keynoteלהזמין מרצים  

 לקיים סדנאות מקצועיות להעשרת הידע המקצועי   

 עם העמיתים     Networkingלאפשר מפגש חברתי, להנות, ולבנות  

 המקצועי עם עמותות ההורים ומשפחות עם לקויות התפתחותיות  לקשר את הצוות  

 לקדם את נושא התפתחות הילד בישראל  
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  היעד קהל  

 אנשי מקצוע מכל קשת המקצועות שעוסקים בתחום:  600-כנסי העמותה מפגישים כ 
 

 רפואת ילדים 

 

 אורתופדיה 

 נוירולוגיה 

 

 שיקום 

 

 התפתחות הילד 

 

 מנתחי התנהגות 

 רפואת משפחה  גנטיקה  ניאונטולוגיה 

 

 פיזיותרפיה 

 

 ריפוי  בעיסוק 

 

 קלינאות תקשורת 

 

 פסיכולוגיה 

 

 אחים/ אחיות מכוני התפתחות  

 הילד וטיפות חלב 

 

 עבודה סוציאלית 

 

דיאטניות  

 ודיאטנים 

 

 עובדי מעונות היום השיקומיים  

 ומעונות יום תקשורת 

 

 חברי עמותות הורים 

 אנשי חינוך: גנים ובתי ספר  

 לחינוך מיוחד 

 

 

 
 

 למי כדאי לתמוך? 

 ולתרום להצלחת אירוע חשוב זה.   אנו מזמינים תומכים, נציגי חברות וארגונים מקצועיים להשתתף

 אייפד שלכם ופשוט מתחברים, בלי פקקי תנועה ובלי כאב ראש!\ אתם יושבים בנחת ליד המחשב - הכנס יהיה מקוון 

דהיינו חלק מהנרשמים יוכלו להגיע פיזית ולשמוע הרצאות    - במידה ותהיינה הקלות בהתקהלות נקיים כנס היברידי 

 פרונטאליות והנותרים יתחברו באופן מקוון מרחוק. 

 ופוסטרים וירטואלים.  TED הכנס יכלול מושבים לפי נושאים, הרצאות מרצים אורחים מהארץ ומחו"ל, הרצאות 

 . השנים למותג השואב לתוכו אנשי מקצוע רבים כנס זה הפך עם  

 

 אנו מציעים לכם מגוון אפשרויות לתמיכה שיתנו לחברתכם חשיפה לא רק בכנס המקוון אלא גם לאחריו. 

 שלא מופיעות בעלון הרצ"ב. אנו פתוחים גם להצעות תמיכה נוספות כמו כן, 

 מודים אנו לכם מראש על נכונותכם לתמוך ולסייע בקיום כנס חשוב זה, ומחכים לעבוד יחד איתכם.   

 

 בברכה, 

 דר' חנוך קאסוטו   נאוה גלקופ  פרופ' חיים בסן 

 גזבר העמותה   יו"ר העמותה   יו"ר הכנס 
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 יו"ר הכנס 

 מנהל מכון התפתחות הילד ומערך נוירולוגיה ילדים, המרכז הרפואי שמיר  

 )אסף הרופא(, באר יעקב 

 חיים בסן 

MD 

 ועדה מארגנת 

דיאטנית קלינית, אחראית תזונת ילדים, סגנית מנהלת המחלקה לתזונה ודיאטה, 

 המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי  -איכילוב 

   יפה אלבאום שיף

MSc, PhD 

מנהלת המכון להתפתחות הילד ע"ש ויינברג ומרכז קש"ת, בית החולים אדמונד ולילי  

 ספרא לילדים, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר 

   לידיה גביס 

MD, MBA 

יו"ר העמותה להתפתחות הילד ושיקומו; מרכזת צוות מקצועות הבריאות, ביה"ס קרן  

 אור, ירושלים 

   נאוה גלקופ

MSc, PT 

 סיון הירשמן  מנהלת שרות ריפוי בעיסוק, המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(, באר יעקב 

BOT 

המרכז הרפואי ד, מנהלת השירות להגנת היל  והתפתחות; ילדים מומחית לנוירולוגיה

 שמיר )אסף הרופא(, באר יעקב 

   ענבר הרטמן 

MD 

להתפתחות הילד,  , פסיכולוגית אחראית, המכון מומחית פסיכולוגית התפתחותית

 המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(, באר יעקב 

 יעל וינברג פרנקל 

דוקטורנטית, : דיאטנית, מנהלת שירות דיאטניות במעונות יום שיקומיים וחינוך מיוחד

 אוניברסיטת בן גוריון שבנגב 

 דורית יצחקי 

MSc, RD 

 כפר יונה; מעון שיקומי עלי שפר, ה; פיזיותרפיה, בית איזי שפירא רעננ

 מזכירת העמותה להתפתחות הילד ושיקומו 

 ,  ענת להב

PT, MSc 

 יעקב  באר(, הרופא אסף) שמיר  הרפואי המרכזהילד,  להתפתחות במכון אחראית אחות

 

 אילה עמיר 

נוירולוגית שיקומית, מנהלת השירות הנוירולוגי, בית חולים אלי"ן )ע"ר( מרכז לשיקום  

 ילדים ונוער, ירושלים 

 פוליטי קרן  

MD 

אורתופדית ילדים, בית חולים אלי"ן )ע"ר(, מרכז שיקום לילדים ונוער, ירושלים;  

 המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(, באר יעקב 

 מיכל פרנקל 

MD 
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 המשך   -  ועדה מארגנת 

ווריאטי,   -, קופת חולים לאומית; שלוה; מרכז צמיחה ורופא התפתחותיילדים  נוירולוג

 ירושלים 

   חנוך קאסוטו 

MD, PhD 

   לידיה שורץ מדריכה ארצית לפיזיותרפיה, אגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך 

 MSc, PT 

קלינאית  ך; במשרד החינו ורכזת הנגשה מומחית תחום תת"ח קלינאית תקשורת בכירה; 

 ירושלים תקשורת, גן מש"י, 

 סיגל שטרסר 

SLT 

בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, המרכז הרפואי על שם חיים  עובד סוציאלי, 

 שיבא, תל השומר 

 עידן שירזי 
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   תמיכה אפשרויות

 )המחירים בש"ח, לא כולל מע''מ( 

 
 

 ₪   30,000           פלטינום 

 כולל: 

)תוכן יהיה כפוף לאישורה של הועדה  מחו"ל מהארץ או שינתנו ע"י מרצים  המדעית   בתכנית הרצאות   2-חסות ל  •

 המארגנת( 

 מוזמנים באחריות החברה התומכת הוצאות מרצים   •

 שקופית פרסומת של החברה שתוקרן בפתיחה ובהפסקות •

 הכרה כתומך פלטינום עם לוגו באתר הכנס   •

  באזור  החברה לאתר   ולינק שנה  למשך ושיקומו  הילד   להתפתחותהישראלית  העמותהשל  באתר   החברה לוגו •

 לתרפיסטים  הסגור 

 באתר העמותה בתאום עם יו"ר העמותה   בהפקת נותן החסות  סרטון פרסום של החברה •

 
 

 ₪    20,000           זהב 

 כולל: 

 )בתיאום עם הועדה המארגנת(מחו"ל  מהארץ או אחת שתינתן ע"י מרצה    להרצאהחסות  •

 הוצאות מרצה מוזמן באחריות החברה התומכת •

   הכרה כתומך זהב עם לוגו באתר הכנס  •

 נותני החסות שתוקרן בפתיחה ובהפסקות לוגו החברה בשקופית  •

אתר  בלהתפתחות הילד ושיקומו למשך שנה ולינק הישראלית  לוגו החברה באתר האינטרנט של העמותה  •

   הסגור לתרפיסטים באזור  החברה 

 באתר העמותה בתאום עם יו"ר העמותה   בהפקת נותן החסות  סרטון פרסום של החברה •

 

 ₪    10,000           כסף 

 כולל: 

 ם הוירטואלים שיוקרנו בזמן הכנס פוסטרימושב הל  חסות  •

 הכרה כתומך כסף עם לוגו באתר הכנס   •

 לוגו החברה באתר האינטרנט של הכנס ובתוכנית  •

 

 ₪    5,000           ארד 

 כולל: 

  שיוקרן בהפסקה סרטון שיווקי קצר, בהפקת נותן החסות, •

 עם לוגו באתר הכנס    ארדהכרה כתומך  •

 לוגו החברה בשקופית נותני החסות שתוקרן בפתיחה ובהפסקות  •

 הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו לוגו החברה באתר של העמותה   •
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המשך - תמיכה אפשרויות  

 

 ₪    2,000           ברזל 

 כולל: 

 עם לוגו באתר הכנס    ברונזההכרה כתומך   •

 בשקופית נותני החסות שתוקרן בפתיחה ובהפסקות לוגו החברה  •

 להתפתחות הילד ושיקומו  הישראלית    לוגו החברה באתר של העמותה •

 

                                                                                           Educational Grant מענק חינוכי 

 לקהל הכנס.    מענקים חינוכיים נועדו לתמוך בקיום הכנס ובאיכות התכנית המדעית שתוצג

והינה חשובים לקיום הכנס והצלחתו. לחברות תומכות באמצעות מענק  רבה יתקבלו בהערכה   מענקים בכל סכום 

לא תהיה כל השפעה על התוכן המדעי, לרבות בחירת נושאים, מרצים או על כל פן אחר של התוכן המדעי   חינוכי

שמש לצרכי החזר מס, ויוזכרו בסעיף תודות לתורמים  יקבלו מכתב תודה שיוהצגתו. חברות תומכות במענק חינוכי 

 יקבלו פרסום או קידום כלשהו בתמורה לתמיכתם.   לא למענק חינוכי שיהיה באתר הכנס , אך 

 

 חבילות חסות מותאמות אישית 

 לבנות חבילה מותאמת לפי צרכי החברה.  אנו גמישים  בנוסף לאפשרויות התמיכה שפורסמו,  

 תודה רבה לכל נותני החסות! 

 לפרטים והצעות אנא צרו קשר עם מזכירות הכנס: 

 

 טרגט כנסים בע"מ 

  605שלוחה  03-5175150טל: 

  03-5175155פקס: 

 ces.comconferen-development@targetמייל: 

 development2021.com-www.childאתר: 
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  רישום

 נא למלא את טופס הרישום המצ''ב.  •

מעלות חבילת   50%טרגט כנסים בע''מ ישלחו אישור רישום בכתב יחד עם חשבונית מקדמה על סך  •

 ההשתתפות שנבחרה.  

 ניתן לשלם את מלוא התשלום מראש.  •

 תנאי תשלום

 באמצעות העברה בנקאית בעת אישור ההשתתפות.    50%יש לשלם מקדמה של  •

 . 2021בפברואר,   1-יתרת הסכום לא יאוחר מה יש להעביר תשלום מלא /  •

 מדיניות ביטולים

 conferences.com-development@targetיש להודיע על ביטוח בכתב לאימייל  •

 50%)כולל(: החזר של   2021 , בינואר  1-ביטולים שיתקבלו עד ה  •

 : אין החזרים 2021 , בינואר 2- ביטולים שיתקבלו החל מה •
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 טופס השתתפות
 

 אנא מלאו טופס זה ושלחו באמצעות דוא"ל למזכירות הכנס: 

 טרגט כנסים בע"מ 

 conferences.com-development@target דוא"ל:

 605שלוחה  03-517-5150טלפון לבירורים: 

 

 _______________________________________________שם החברה כפי שיופיע בחומרי הכנס______________ 

 ______________תפקיד_______________________________________איש/אשת קשר____________________

 ________________________________________________________ כתובת החברה_______________________

 __________________________________ פקס________________________טלפון להתקשרות_______________

 דוא"ל להתקשרות____________________________________________________________________________

 ______ מיקוד___________________________________________ ____________________עיר_____________

 דוא"ל לפרסום בחומרי הכנס____________________________________________________________________

 הכנס_____________________________________________________________________אתר לפרסום בחומרי  

  אני/ו מאשר/ים את חבילות החסות הבאות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשלומים שישולמו בישראל כפופים לתוספת מע"מ כחוק. 

 

אני/ו מורשה/ים לחתום בשם החברה ומאשרים בזאת שהחברה תשלם את התשלום הנדרש ובכפוף לתנאים  

 המפורטים במסמך זה. 

 

 ___________ חתימה________________________            תאריך:___________________

 חסות  עלות 

 פלטינום  ₪  30,000 □

 זהב  ₪  20,000 □

 כסף ₪  10,000 □

 ארד  ₪  5,000 □

 ברונזה  ₪  2,000 □

 מענק חינוכי  הכנס/י סכום מענק בש"ח: 
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