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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 ג', יום ג', 28.3.2328.3.23, י׳ בניסן תשפ״ג, י׳ בניסן תשפ״ג
בין השעות 14:00-19:00

תכנית הכנסתכנית הכנס

התכנסות         13:40-14:00
ברכות:       14:00-14:15

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

                       
ADHD-מושב ראשון: שפה, מתמטיקה ו  14:15-16:00

יו"ר המושב: ד"ר יעקב גולדגרבר, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  
בין שפה לקריאה  

ד"ר עינת נבו, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  
פרופ' ורד וקנין-נוסבאום, ראשת החוג לחינוך והמרכז לחינוך אורייני, המכללה האקדמית גליל מערבי       

מתמטיקה ״יצירתית״ - הצעה לפתרון לחרדות ממתמטיקה  
ד"ר יוסי אלרן, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי   

טיפול תרופתי בADHD בתחלואה נלוות עם אוטיזם  
 American Board Psychiatry Neurology & ,ד"ר אריה אשכנזי, רופא מומחה לנוירולוגיה ילדים בארץ   

Child neurology, מייסד ומנהל מכון 'נועם', מנהל יחידה להתפתחות הילד קופ״ח לאומית

הפסקה   16:00-16:15

מושב שני: סדנאות מקבילות:  16:15-17:45
לקות למידה, הפרעות קשב בוועדות זכאות   

תלמידים לקוי קשב ולקוי למידה בוועדות זכאות, אולם כנסים   
ד"ר מאיה קלמן-הלוי, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  

 

הורות בדרכי שלום לילדים לקוי למידה וקשב, כיתה 514, בניין הספריה   
מר יששכר עשת, פסיכולוג קליני, פסיכותרפיסט ומדריך  

 

                           הוראה מתקנת בקריאה, סדנה מעשית להוראה מתקנת, אולם כנסים
מנחה גב' יונה פליישר, מנהלת ניצ"ן מחוז הצפון, והחוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי,   

 

מבוגרים לקוי למידה והפרעת קשב, אולם כנסים   
ד"ר מירי שריד, ראש החוג ללקויות למידה, המכללה האקדמית גליל מערבי  

הפסקה  17:45-18:00 

מושב סיום וסיכום   18:00-18:55
.ADHD-ו ASD גילוי הקסם של תיאטרון בובות וצלליות להגברת הקשב והלמידה בקרב ילדים עם  

ד"ר חיים מזרחי, מכללת בית חנה-צפת, ומכללת שאנן      
דברי סיכום, ד"ר גיל מאור, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  

לצפייה בכנס בזום לחצו כאן << הכנס יתקיים גם בזום

אודיטוריום 704, ביה"ס לניהול

לצפייה בכנס בזום לחצו כאן <<

לצפייה בכנס בזום לחצו כאן <<

לצפייה בכנס בזום לחצו כאן <<

לצפייה בכנס בזום לחצו כאן <<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxKGosNmdQjHTRCJAEwtWu9LIOFGXfNi6ST6XTTocThDAgHQ/viewform
https://www.wgalil.ac.il/research/conferences/learningdis2023/
https://us02web.zoom.us/j/5857620054?pwd=N1BHUCsyemZJWjBYRHQ5aFVhQXR4dz09#success
https://us02web.zoom.us/j/4532181883?pwd=Z0tjcURWSGowYmhWVnJyNG1NbEpLZz09#success
https://us02web.zoom.us/j/7349088687?pwd=c2x2b1duZlc3UmhFNlg5RnUzQmN2UT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2034024831?pwd=Y2tFWHhKSGRyREx6ZDFmeVE3QzgzQT09
https://www.wgalil.ac.il/research/conferences/learningdis2023/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxKGosNmdQjHTRCJAEwtWu9LIOFGXfNi6ST6XTTocThDAgHQ/viewform
https://us02web.zoom.us/j/2034024831?pwd=Y2tFWHhKSGRyREx6ZDFmeVE3QzgzQT09

