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המרכז לחינוך אורייני

החוג לחינוך ולקויות למידה והמרכז לחינוך אורייני החוג לחינוך ולקויות למידה והמרכז לחינוך אורייני 
במכללה האקדמית גליל מערבי במכללה האקדמית גליל מערבי 

מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי:מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי:

למידה, לקויות למידה, הפרעת קשב ומה שביניהן

יום ב', יום ב', 11.4.2211.4.22, י׳ בניסן תשפ״ב, י׳ בניסן תשפ״ב
בין השעות 14:00-19:00

תכנית הכנסתכנית הכנס
התכנסות   14:00-14:10

ברכות:  14:10-14:20
פרופ' נסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי       

פרופ' ורד וקנין - נוסבאום, ראשת החוג לחינוך והמרכז לחינוך אורייני, המכללה האקדמית גליל מערבי       

מושב ראשון: הפרעת קשב ולקויות למידה בראי מקומי  
יו"ר המושב: פרופ' הית'אם טאהא, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  

קשיים בקריאה בשפה הערבית, ד"ר בהאיא מח'ול, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי    14:20-14:50
ומכללת אורנים, ראש המחלקה לערבית, מט"ח

מדיניות משרד החינוך בטיפול בתלמידים עם לקויות למידה או הפרעת קשב - התכנית המערכתית     14:50-15:30
"מלקויות ללמידה", גב' דני ז'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב, משרד החינוך

הפסקה    15:30-15:40

"לכל תלמיד צריך שיהיה מענה לקשיים שלו במערכת החינוך" - איך מצליחים למקסם מענים    15:40-16:10
בוועדות זכאות ואפיון, ד"ר רבקה ארוטצ'ס, פסיכולוגית חינוכית ומאמנת. שותפה לכתיבת המתווה 

לועדות זכאות ואפיון
מסוגלות עצמית אקדמית של סטודנטים לקויי למידה בלמידה מרחוק בתקופת הקורונה,   16:10-16:30

ד"ר מירי שריד, ראשת החוג ללקויות למידה, המכללה האקדמית גליל מערבי  
ד"ר אורלי ליפקה, החוג ללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה ומרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח   

הפסקה    16:30-16:40

מושב 2: הפרעת קשב ולקויות למידה בראי בינלאומי  
יו"ר המושב: ד"ר יעקב גולדגרבר  

 16:40-17:20

17:20-18:00

 18:00-18:40

סיכום הכנס, ד"ר גיל מאור, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  18:40-19:00

Attention Deficit and Learning Disabilities 
 Dr Gasmi Abdelhadi, Tamkine Foundation, Morocco                             

The Future of the ADHD Diagnosis
Prof. Sem Goldstein, neuropsychologist. University of Utah, Department of Psychiatry, School of Medicine 
Chief Editor of Attention Disorders Journal 

לצפייה בכנס בזום לחצו כאן << הכנס יתקיים בזום

What have we learnt during COVID-19 in the field of treatment of attention deficit disorder?
Prof. Iris Manor, Child Psychiatrist, Member of the Faculty of Medicine, Tel Aviv University. 
Director of Dan's Attention Clinic and the Center from the Clalit Health Services Group

ההרצאה תועבר בשפה העברית

https://us02web.zoom.us/j/2034024831?pwd=Y2tFWHhKSGRyREx6ZDFmeVE3QzgzQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_OMqmR6WqD-897fFRBUU7vlMrGVyPsBnZ6ZOQJOcZXAQO2w/viewform
https://us02web.zoom.us/j/2034024831?pwd=Y2tFWHhKSGRyREx6ZDFmeVE3QzgzQT09#success

