
יום ˘לי˘י 1.3.2022
כ"ח אדר א ˙˘פ"ב

15:00-19:00

יום עיון בנו˘א : 

הנג˘ה ˜וגניטיבי˙ ופי˘וט ל˘וני,

ל˙למידים עם מוגבלו˙ ˘כלי˙ ה˙פ˙חו˙י˙

˜י˘ור למפג˘ 

ניטיבית
הנגשה קוג

שוני
וט ל

 ופיש

https://edu-il.zoom.us/j/81267631987?pwd=QXdVM3pPK094bHFzTGNXNEpvaE1aZz09
https://edu-il.zoom.us/j/81267631987?pwd=QXdVM3pPK094bHFzTGNXNEpvaE1aZz09
https://edu-il.zoom.us/j/81267631987?pwd=QXdVM3pPK094bHFzTGNXNEpvaE1aZz09


 15:00 דברי פ˙יחה – אגף חינוך מיוחד
˘מחה הלוי: מפ˜ח˙ ארˆי˙, אגף א' חינוך מיוחד מ˘רד החינוך. 

            
 15:05 הנג˘ה פדגוגי˙ ל˙למידים עם מוגבלויו˙ 

 אילנה ˜לר: מדריכה ארˆי˙, פדגוגיה בחינוך המיוחד, אגף א', חינוך
מיוחד. 

 
 15:20 מודל להנג˘ה ˜וגניטיבי˙ 

פרופ' ˘ירה ילון-חיימוביı: מומחי˙ בהנג˘ה ˜וגניטיבי˙, חו˜ר˙ וחלוˆ˙
˙חום הפי˘וט הל˘וני בי˘ראל. די˜ני˙ הסטודנטים ב˜ריה הא˜דמי˙

אונו ורא˘˙ המכון הי˘ראלי להנג˘ה ˜וגנטיבי˙ ˘ל אגוד˙ עמי
וה˜ריה הא˜דמי˙ אונו

אורני˙ אבידן-זיו: מומחי˙ בהנג˘ה ˜וגניטיבי˙ ופי˘וט ל˘וני. מנהל˙
˙חום הדרכה אגוד˙ עמי ומנהל˙ המכון הי˘ראלי להנג˘ה ˜וגניטיבי˙

˘ל אגוד˙ עמי וה˜ריה הא˜דמי˙ אונו                                                  

 16:05   הנג˘ה ל˘וני˙ ופי˘וט ל˘וני לאנ˘ים עם מוגבלו˙ ˜וגניטיבי˙ 
ד"ר סיגל עוזיאל: בל˘ני˙, מומחי˙ בהנג˘˙ הל˘ון לאנ˘ים עם
מוגבלו˙ ˜וגניטיבי˙, וממפ˙חו˙ ˙חום הידע בארı, חו˜ר˙ ויזמי˙

ב˙חום.      
 

 16:40  הפס˜ה & ˙ערוכה
 

                
                                                                             

 



 17:00     'עוˆמו˙' ˜מפוס א˜דמאי למ˙בגרים ובוגרים עם רב גוניו˙ 
                ˜וגניטיבי˙, אסטרטגיו˙ הוראה והנג˘ה א˜דמי˙  ל˘וני˙ 

פרופ' חפˆיבה לפ˘יı: רא˘ הה˙מחו˙ ל˙ואר ˘ני בחינוך מיוחד,
מוגבלו˙ ˘כלי˙, בפ˜ולטה לחינוך באוניברסיט˙ בר אילן, רא˘

ה˜˙דרא לח˜ר ו˜ידום כו˘ר הה˘˙נו˙ ע"˘ מˆ'אדו.
ד"ר ˘ו˘ונה ניסים: רכז˙ פרוי˜ט עוˆמו˙.

                                                                             

 17:20   יוזמו˙ להנג˘ה ˜וגניטיבי˙ ב˜הילה, מודל עיר נגי˘ה עמו˙˙   
             לטם, '˘לם ב˘בילכם' ו'פרויי˜ט לילך' - ˜רן ˘לם

רוני אנ˜ורי: מנהל˙ ל˘עבר א˙ מכון א˜ים להנג˘ה ˜וגניטיבי˙, מנהל˙
מודל עיר נגי˘ה מטעם עמו˙˙ לטם. M.A בחינוך מיוחד במסלול

מוגבלו˙ ˘כלי˙.
                                                     

17:35    חווי˙ מב˜ר מונג˘˙ ˜וגניטיבי˙ 
 ורד סבאג: סמנכ"לי˙ חינוך בעמו˙˙ לטם ומנהל˙ א˙ מרכז נגי˘
להכיר ˘ל העמו˙ה. עוס˜˙ בפי˘וט ל˘וני ובהנג˘ה ˜וגניטיבי˙.

מ˙מחה בהנג˘˙ ˙וכן ופועל˙ עם מוזיאונים, מרכזי מב˜רים וא˙רי
ıיירו˙ באר˙

  18:00    הפס˜ה & ˙ערוכה
 

 18:20    הˆג˙ מודל ו˘יטה להנג˘ה ˜וגניטיבי˙ פר˘ני˙ לסרטים 
 ד"ר עמנואל ˘ן: דו˜טורט בין ˙חומי ברווחה ו˜ולנוע, מרˆה במכלל˙

הדסה, מומחה לפי˙וח ˙כניו˙ ˙רבו˙ ואמנו˙ ב˜הילה עבור אנ˘ים עם
˜˘יי ˙פ˜וד ˘ונים.

 
18:40     הזכו˙ לה˘מיע ˜ול - הנג˘ה ˜וגניטיבי˙ בח˜ירו˙ 

נטע זאב: ˜לינאי˙ ˙˜˘ור˙, רכז˙ ארˆי˙ ˘ל ˜לינאיו˙ ה˙˜˘ור˙
המלוו˙ א˙ הח˜ירו˙ המיוחדו˙ (בעזר˙ ˙˜˘ור˙ ˙ומכ˙ וחליפי˙) ˘ל

ה˘ירו˙ לח˜ירו˙ ילדים וח˜ירו˙ מיוחדו˙ במ˘רד הרווחה.
19:00     פרידה ומ˙נה למ˘˙˙פים  

 


