יום עיון בנושא :
הנגשה קוגניטיבית ופישוט לשוני,
לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

יום שלישי 1.3.2022
כ"ח אדר א תשפ"ב
15:00-19:00
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 15:00דברי פתיחה – אגף חינוך מיוחד
שמחה הלוי :מפקחת ארצית ,אגף א' חינוך מיוחד משרד החינוך.
 15:05הנגשה פדגוגית לתלמידים עם מוגבלויות
אילנה קלר :מדריכה ארצית ,פדגוגיה בחינוך המיוחד ,אגף א' ,חינוך
מיוחד.
 15:20מודל להנגשה קוגניטיבית
פרופ' שירה ילון-חיימוביץ :מומחית בהנגשה קוגניטיבית ,חוקרת וחלוצת
תחום הפישוט הלשוני בישראל .דיקנית הסטודנטים בקריה האקדמית
אונו וראשת המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית של אגודת עמי
והקריה האקדמית אונו
אורנית אבידן-זיו :מומחית בהנגשה קוגניטיבית ופישוט לשוני .מנהלת
תחום הדרכה אגודת עמי ומנהלת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית
של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו
 16:05הנגשה לשונית ופישוט לשוני לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית
ד"ר סיגל עוזיאל :בלשנית ,מומחית בהנגשת הלשון לאנשים עם
מוגבלות קוגניטיבית ,וממפתחות תחום הידע בארץ ,חוקרת ויזמית
בתחום.
 16:40הפסקה & תערוכה

' 17:00עוצמות' קמפוס אקדמאי למתבגרים ובוגרים עם רב גוניות
קוגניטיבית ,אסטרטגיות הוראה והנגשה אקדמית לשונית
פרופ' חפציבה לפשיץ :ראש ההתמחות לתואר שני בחינוך מיוחד,
מוגבלות שכלית ,בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן ,ראש
הקתדרא לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו.
ד"ר שושונה ניסים :רכזת פרויקט עוצמות.
 17:20יוזמות להנגשה קוגניטיבית בקהילה ,מודל עיר נגישה עמותת
לטם' ,שלם בשבילכם' ו'פרוייקט לילך'  -קרן שלם
רוני אנקורי :מנהלת לשעבר את מכון אקים להנגשה קוגניטיבית ,מנהלת
מודל עיר נגישה מטעם עמותת לטם M.A .בחינוך מיוחד במסלול
מוגבלות שכלית.
 17:35חווית מבקר מונגשת קוגניטיבית
ורד סבאג :סמנכ"לית חינוך בעמותת לטם ומנהלת את מרכז נגיש
להכיר של העמותה .עוסקת בפישוט לשוני ובהנגשה קוגניטיבית.
מתמחה בהנגשת תוכן ופועלת עם מוזיאונים ,מרכזי מבקרים ואתרי
תיירות בארץ
 18:00הפסקה & תערוכה
 18:20הצגת מודל ושיטה להנגשה קוגניטיבית פרשנית לסרטים
ד"ר עמנואל שן :דוקטורט בין תחומי ברווחה וקולנוע ,מרצה במכללת
הדסה ,מומחה לפיתוח תכניות תרבות ואמנות בקהילה עבור אנשים עם
קשיי תפקוד שונים.
 18:40הזכות להשמיע קול  -הנגשה קוגניטיבית בחקירות
נטע זאב :קלינאית תקשורת ,רכזת ארצית של קלינאיות התקשורת
המלוות את החקירות המיוחדות (בעזרת תקשורת תומכת וחליפית) של
השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות במשרד הרווחה.
 19:00פרידה ומתנה למשתתפים

