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הכנס השנתי לתקשורת תומכת וחליפית שנת תשע"ג 2013

*חניה במגרשי החניה לפני המרכז
לתשומת לבכם  

השנה ההרשמה מראש בלבד, לא תתאפשר הרשמה ביום הכנס. • 

ההרשמה תיסגר בתאריך ה- 30.6.2013.• 

ההרצאות של דר' קתרין דרגר יינתנו באנגלית ויהיו מתורגמות לעברית על גבי מסך.• 

נושאתאריךיום

8.7.13שני
כנס 'משפחות מדברות תת"ח'

תקשורת תומכת וחליפית עם המשפחה, בשעות הפנאי ובמסגרת החינוכית

כנס 'תת"ח למתקשר המתחיל'9.7.13שלישי

סדנה: תת"ח לקידום אינטראקציה חברתית והתפתחות שפה בקרב מתקשרים מתחילים10.7.13רביעי

» הצגת פוסטרים

אנו מזמינים אתכם להציג בכנס פוסטרים בנושאים הנוגעים לתקשורת תומכת וחליפית

המעוניינים להציג פוסטר, מתבקשים לשלוח תקציר הכולל את פרטי המציג: שם, טלפון, כתובת ודוא"ל

LD77@012.net.il :אל: ידידה לוין-שטרנברג רח' פנקס 5 ירושלים או לדואר אלקטרוני

על ההצעות לפוסטר להגיע לא יאוחר מה-28 ליוני 2013.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן להשאיר הודעה בטלפון (מענה אוטומטי): 03-9194643

ואנו נשוב אליכם.   

בני משפחה המעוניינים בפרטים לגבי כנס 'משפחות מדברות תת"ח' יכולים לפנות גם   

לסיגל בלום בטלפון: 054-4561866   

הנכם מוזמנים לכנס השנתי של אייזק ישראל הנכם מוזמנים לכנס השנתי של אייזק ישראל 20132013 שיתקיים בתאריכים  שיתקיים בתאריכים 8-108-10 ליולי  ליולי 20132013 
שושנה  רחוב  מופת  במרכז  יתקיים  הכנס  תשע"ג.  באב  א'-ג'  רביעי  שלישי,  שני,  שושנה בימים  רחוב  מופת  במרכז  יתקיים  הכנס  תשע"ג.  באב  א'-ג'  רביעי  שלישי,  שני,  בימים 

פרסיץ פרסיץ 1515, קריית החינוך, תל אביב  (ליד מכללת לוינסקי), קריית החינוך, תל אביב  (ליד מכללת לוינסקי)

אורחת הכנס השנה היא דר' קתרין דרגראורחת הכנס השנה היא דר' קתרין דרגר
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תוכנית הכנס

כנס משפחות מדברות תת"ח כנס משפחות מדברות תת"ח, א' באב תשע"ג    יום שני, יום שני, 8 ביולי  ביולי 20132013, א' באב תשע"ג   

פירוט תוכן ההרצאות – מתחת התוכניה

מרצה תוכנית שעה

התכנסות והרשמה 8:15-9:00

פתיחת הכנס: 
ברכות – הדר זלצר פאלח, יו"ר אייזק ישראל 9:00-9:15

דר' קתרין דרגר  
ייצוג מושגים שפתיים ראשונים בקרב ילדים ייצוג מושגים שפתיים ראשונים בקרב ילדים (פירוט 

בעמ' 5)
9:15-10:30

אסטל סלוין, קלינאית תקשורת; נעה 
ניצן, מרפאה בעיסוק; דיינה קפל, 

מרפאה בעיסוק; הדס דיאמונד, מורה 
לחינוך מיוחד; בית ספר בית איזי שפירא

גם לי יש אייפד – אבל מהי הדרך הנכונה? הצלחות, 
סוגיות ודילמות בשימוש באייפד בבית הספר ובבית

10:30-11:00

הפסקת קפה ועוגה 11:00-11:30

ידידה לוין-שטרנברג, קלינאית תקשורת, 
גן משי, מרכז 'אומר', אוניברסיטת אריאל, 

מכללת דוד ילין
איסוף אוצר מילים למערכת תת"ח - האתגר 11:30-12:00

גילית מתוקי, קלינאית תקשורת, אמא 
של אייל

משנה מקום משנה תת"ח 12:00-12:30

גדי גרשון, אבא של תומר המחשב של תומר - הרבה יותר מדיבור 12:30-13:00

הפסקת צהריים (כריכים ושתייה) 13:00-14:00

עדי נאמן ואורית חצרוני, החוג לחינוך 
מיוחד, אוניברסיטת חיפה.

 השפעת התערבות מוקדמת על התקשורת הדיאדית בין
הורה לפעוט עם לקות תקשורת מורכבת

14:00-14:30

'תת"ח על המסך' – הקרנת הסרטים הקצרים שהשתתפו בתחרות סרטוני התת"ח של אייזק ישראל  14:30-15:00
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מרצה תוכנית שעה

התכנסות והרשמה 8:15-9:00

דר' קתרין דרגר
שיקוליםשיקולים בתכנוןבתכנון מערכותמערכות תת"חתת"ח 

לילדיםלילדים צעיריםצעירים (פירוט בעמ' 5)
9:00-10:30

הפסקת קפה ועוגה ותערוכת מוצרים 10:30-11:00

אסיפת חברי עמותת אייזק ישראל ודיווח על פעילות העמותה בשנה החולפת 11:00-11:15

דר' קתרין דרגר
שיקולים בתכנון מערכות תת"ח שיקולים בתכנון מערכות תת"ח 

לילדים צעירים לילדים צעירים (המשך)
11:15-13:00

הפסקת צהריים 13:00-14:00

מרכז  מנהלת  הגואל-קרניאלי,  יונית 
קולי,    פלט  מכשירי  להשאלת  ארצי 

עזר מציון;

רונית ניידיץ -רוזן, בית ספר ונצואלה-
קלישר, קליניקה פרטית

התפתחות  תיעוד  גל:  של  המעגל 
מעגלי  במספר  בתת"ח  השימוש 

תקשורת
14:00-14:30

מוריה סבג, על"ה ירושלים
גישה   – לשפה  ראשונית  מתקשורת 
לעבודה שפתית עם אנשים בעלי פיגור 

עמוק 
14:30-15:00

הילד   להתפתחות  המכון  גרין,  איתי 
תל השומר

על  המבוססת  טיפול  תוכנית  יישום 
לינדה  של  הבחירה  הקניית  שיטת 

בורקהרט 
15:00-15:30

תקשורת,  קלינאית  אלשך,  אורלי 
מדריכת אייפדים בית ספר "מסילות"

האם יש קשר לקשר 15:30-16:00

יום שלישי, יום שלישי,  9 ביולי ביולי 20132013, ב' באב תשע"ג  כנס 'תת"ח למתקשר המתחיל', ב' באב תשע"ג  כנס 'תת"ח למתקשר המתחיל'

פירוט תוכן ההרצאות – מתחת התוכניה  
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סדנת למידה  סדנת למידה , ג באב תשע"ג   יום רביעי, יום רביעי, 1010 ביולי  ביולי 20132013, ג באב תשע"ג  

תת"ח לקידום אינטראקציה חברתית והתפתחות שפה בקרב
מתקשרים מתחילים

« 9:00-16:00
דר' קתרין דרגר

הסדנה תדון במחקר הבודק את ההתערבות הטיפולית באמצעות תת"ח עבור מתקשרים מתחילים, 

כאמצעי לקידום התקשורת האינטראקטיבית החברתית ולקידום התפתחות השפה. יוצגו אפליקציות 

תת"ח ואסטרטגיות התערבות אינטראקטיביות עבור ילדים ובוגרים יותר עם מוגבלויות התפתחותיות. 

תוצג התערבות טיפולית,  אשר תוך כדי משחק אינטראקטיבי ופעילות בעלת משמעות, משתמשת 

בתכונות המומלצות לעיצוב מערכת תת"ח עבור מתקשרים מתחילים. בנוסף, תודגם החשיבות של 

תצוגת סצינות ויזואליות (VSD), הן בקרב ילדים והן בקרב מבוגרים יותר שהם מתקשרים מתחילים. 

בסדנה יינתנו הגדרות של תצוגות כאלו  עם דוגמאות, כולל סרטי וידאו של ילדים צעירים ומבוגרים 

עם מוגבלויות התפתחותיות המשתמשים בתצוגות אלו. במהלך הסדנה יוצגו תוצאות מחקר העוסק 

בילדים ובוגרים יותר וייערך דיון בתוצאות המחקר.

מספר המקומות מוגבל•    • רישום המשתתפים החל מהשעה 8:00 בבוקר 
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פירוט תוכן ההרצאות

8 ביולי 2013» 9:15-10:30»
ייצוג מושגים שפתיים ראשונים בקרב ילדים

ילדים צעירים עם צרכים תקשורתיים מורכבים המשתמשים במערכות תת"ח צריכים ללמוד סמלים 

גרפיים על מנת לבטא את עצמם. מסורתית, מערכות הסמלים (בעיקר המייצגות מושגים מופשטים) 

אמריקאי- או  אירופי  ממוצא  בעיקר  תקינה,  התפתחות  עם  מבוגרים  של  תפיסותיהם  על  נשענות 

שחקר  מחקר  תוצאות  יוצגו  זו  בהרצאה  צעירים.  לילדים  להתאים  לא  עלולים  אלו  ייצוגים  אירופי. 

את הייצוגים הגרפיים של מושגים שפתיים ראשוניים אצל ילדים צעירים. ההרצאה תדון בהשלכות 

מערכות  מורכבים,  תקשורתיים  צרכים  עם  צעירים  לילדים  תת"ח  מערכות  עיצוב  על  זה  מחקר  של 

שצריכות להיות מותאמות לצרכים ההתפתחותיים של ילדים אלו. 

9 ביולי 2013» 9:00-10:30 ו-11:15-13:00»
שיקולים בתכנון מערכות תת"ח לילדים צעירים

ההרצאה תתמקד בתכנון מערכות תת"ח במיוחד עבור ילדים צעירים ומתקשרים מתחילים. ראשית, 

המערכות  לשיפור  רעיונות  ויועלו  לילדים  "מדברות"  הקיימות  התת"ח  מערכות  שבו  האופן  יתואר 

ייצרנים  קלינאים,  להדריך  שנועד  מודל  יוצג  שנית,  ומפתות.  מושכות  יותר  אותן  ימצאו  שילדים  כך 

וחוקרים העוסקים בתכנון מערכות תת"ח. המשתנים המניעים את השיקולים בתכנון מערכות תת"ח 

כוללים משתנים הקשורים לאדם המשתמש, למטרה התקשורתית, וכן משתנים הקשורים למערכת 

בעצמה (כמו התוכן שלה, צורות הייצוג, הארגון והמראה). 

ד"ר קתרין דרגר

בתקשורת  להפרעות  במחלקה  חבר  כפרופסור  משמשת  תקשורת,  קלינאית 
באוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב. תחומי המחקר שלה כוללים תקשורת תומכת 
וחליפית ויישומיה בקרב ילדים צעירים, מתקשרים מתחילים וילדים עם אוטיזם, 
כמו גם התערבויות טיפוליות בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלויות חמורות.
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2013 תשע"ג  שנת  וחליפית  תומכת  לתקשורת  השנתי  לכנס  רישום  טופס 

טבלת מחירי דמי השתתפותטבלת מחירי דמי השתתפות
יום סדנהיום סדנה שנישני ימיימי כנסכנס יוםיום כנסכנס אחדאחד

 ₪ 200 ₪ 300 ₪ 200 חברי עמותת "אייזק ישראל"

₪ 250  ₪ 380 ₪ 280 משתתף שאינו חבר עמותת "אייזק ישראל"

לבני משפחה ומשתמשי תת"ח תוענק הנחה של 20% ע"פ המחירים הנקובים מעלה

לצרפם •  ניתן   ,(₪ לשנת 2013 (180  החברות  דמי  את  שלמת  וטרם  לעמותה  להירשם  ברצונך  אם 

ולזכות בהנחת חברים לכנס בהתאם.

סטודנטים לתואר ראשון זכאים ל 50% הנחה מהמחיר המלא בצירוף צילום תעודת סטודנט עדכנית.• 

 • .E-mail -קבלות ישלחו בדואר אלקטרוני אנא הקפידו לציין את כתובת ה

לא תתבצע החזרת תשלום  עבור משתתפים שנרשמו ולא הופיעו לכנס.• 

תשלום באמצעות צ‘קים אפשרי רק עם שליחת הטופס בדואר לכתובת העמותה: אייזק ישראל תשלום באמצעות צ‘קים אפשרי רק עם שליחת הטופס בדואר לכתובת העמותה: אייזק ישראל • • 

ת.ד. ת.ד. 81858185 פתח תקווה  פתח תקווה 4918049180 אין לשלוח טפסים ללא צ‘קים בפקס. אין לשלוח טפסים ללא צ‘קים בפקס.

תשלום בכרטיס אשראי אפשרי רק עם שליחת הטופס המלא לפקס: תשלום בכרטיס אשראי אפשרי רק עם שליחת הטופס המלא לפקס: 153-3-9194643153-3-9194643 או סרוק  או סרוק • • 

isaelaac@gmail.com :במיילבמייל לכתובתלכתובת

טפסים ללא תשלום לא יתקבלו!• 

משתתפים המעוניינים לקבל אישור השתתפות בכנס יבקשו זאת מראש על גבי טופס הרישום.• 
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שם

שם משפחה

כתובת 

טלפון

טלפון נייד

מקצוע ומקום עבודה
נא לציין אם יש יותר מאחד

E-mail כתובת דואר אלקטרוני

האם ברצונך לקבל אישור השתתפות       כן              לא
סמן X ע“פ בחירתך

האם יש לך בן משפחה משתמש בתקשורת תומכת וחליפית? אם כן ציין את הקרבה.

השתתפות בימי הכנס  
סמן X ע"פ בחירתך

   יום רביעי 10/7/13   יום שלישי 9/7/13   יום שני 8/7/13

מצורף צ'ק על סך:

2013 תשע"ג  שנת  וחליפית  תומכת  לתקשורת  השנתי  לכנס  רישום  טופס 

הריני מעוניין לשלם באמצעות כרטיס אשראי שמספרו:

3 ספרות ביקורת בגב הכרטיס תוקף

תעודת זהות 

שקלים חייבו אותי בסכום של

israelaac@gmail.com  חובה לשלוח עם פרטים מלאים לפקס 153-3-9194643 או לדוא"ל

ברצוני להוסיף לתשלום הכנס את דמי החברות השנתית לשנת 2013 בסכום:
סמן X ע"פ בחירתך 

180 ₪  חברות רגילה לאנשי מקצוע

100 ₪  חברות לאנשים המתקשרים בתת"ח ובני משפחותיהם

100 ₪  סטודנטים לתואר ראשון

100 ₪  חבר שפרש לגמלאות

1200 ₪  מוסדות


