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 הנכם מוזמנים 

   לכנס הארצי לתקשורת תומכת וחליפית

 2022של עמותת אייזק ישראל 

 'התחדשות וחדשנות'בסימן  

 

 

 

 

 

 

 ה תמוז תשפ"ב -, ד 2022ליולי 3-4

 במרכז 'מופת', בקמפוס לוינסקי בתל אביב 

 חניית חינם בשפע 

 לראשונה באייזק ישראל: פודקאסט מיוחד לכבוד הכנס  
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 תכנית הכנס: 

 3.7.22יום ראשון 

 הרשמה  8:15-9:00

 ברכות, דבר יו"ר אייזק ישראל דר' עדי נאמן   9:00-9:30

 פעילות אייזק ישראל בשנה החולפת 

  - אוטיזם  שאלות על  למה אני מחזיקה לו את היד?  9:30-10:15

ותקשורת   – הוראת הקריאה  – הבעה בהקלדה 

 .  מסוייעת 

דר' עדי נאמן, יו"ר אייזק ישראל,  

 מכללת אורנים 

מסעה המופלא של דבורה   -ועל העוקץ'  'על הדב"ש 10:15-11:00

 אל עולם של מילים ורגשות באמצעות התת"ח 

יצחק ותמר, ההורים של דבורה;  

שירה בהריר, קלינאית תקשורת,  

 טף לטף, קליניקה פרטית 

 הפסקה קפה ועוגה 11:00-11:30

 מושב חדשנות בעולם התת"ח 

 שליטה בסביבת הבית עבור משתמשי תת"ח  11:30-11:45

 

ישראל מעבר  - אורלי צבר, ג'וינט

  למגבלות 

 אורית גרינשטיין, בית איזי שפירא 

 בור - שרון שחם, חברת די גם משתמשי סמלים מתחברים לעולם  11:45-12:00

 בור - תמר שטיגליץ, חברת די אוריינות בתוכנת הגריד  12:00-12:15

 "בואו נדבר"  12:15-12:30

 LOWהמעבר מ –פנקס תקשורת לאנשים עם אפזיה 

TECH  לHIGH TECH 

מירב רווה מלכה, מרכז אומר עזר  

מציון, מחלקת שיקום, ביה"ח הדסה  

 הר הצופים 

לוחות סצנה ויזואליים      -    אפליקציית "מתקשרים"  12:30-12:45

(VSD) 

קרניאלי וידידה לוין  -יונית הגואל 

 שטרנברג, מרכז אומר עזר מציון 

 רק רמפה זאת לא   -נגישות 12:45-13:00

שילוט במרכז הרפואי שיקומי עדי נגב נחלת   - שלב א'

 ערן  

מאיה ענבר שושני, עדי נגב נחלת  

 ערן  

 

 טעימים  כריכים של הפסקת צהריים  13:00-14:00

 

 

 

 



 

 
                     59915/94חשבון    961סניף    10  פרטי בנק להעברה בנקאית: בנק לאומי  

http://www.isaac.org.il/ 
 
 
 

 

 

 מושב 'מערכות מיקוד מבט' 

 הקסם של מילים, בעולם הדממה 14:00-14:15

מסע מאתגר ומרגש, בכיתת מערכות מיקוד מבט בבית  

 הספר מש"י 

לאה קאופמן ונחמי קופרמן, מש"י  

 בני ברק 

 

''איזו     מבט: לתקשר, לשחק וללמוד עם מערכת מיקוד  14:15-14:30

 דרך לבחור?" 

אלישבע סרבנוגור,  

 אור   קרן  ספר   בית

יתרונות וחסרונות בשימוש    –תכתוב לי עם העיניים  14:30-14:45

 ט במערכות מיקוד מב

פלאח, דגש טכנולוגיה   הדר זלצר 

 מסייעת 

 ציור ויצירה עם העיניים  - יוצרי תת"ח 14:45-15:00

  –אמנים ויוצרים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת ובתת"ח 

 חידושים בתחום 

ענת פרידמן, קליניקה פרטית, צוות  

 ההדרכה של תסמונת רט 

 

 

 4.7.22יום שני 

 הרשמה  8:15-9:00

 אייזק ישראל דר' עדי נאמן יו"ר  – ברכות  9:00-9:15

 מושב סינגור עצמי של משתמשי תת"ח 

פאנל בהשתתפות קבוצת המנהיגות    –עצמי   סינגור 9:15-10:00

של אנשים המשתמשים בתת״ח בהנחית דר' אורלי  

הבל ולילך בר . משתתפים: טומי ברצ׳נקו, נטלי  

 שחרור, מרטין ז׳ורבלוב, גילי רטהאוז 

דר אורלי הבל קלינאית תקשורת ,  

התכנית לתואר שני לחינוך מיוחד  

 במכללת לוינסקי. 

מנהלת   , עו״ס קהילתית  - לילך בר 

מרכז המנהיגות של אנשים עם  

 מוגבלות בבית איזי שפירא 

הגדרה עצמית ואוטונומיה בקרב  התשמע קולי?  10:00-10:15

 משתמשי תת"ח  

לעבודה   בית הספרתמר טאוב, 

סוציאלית ורווחה חברתית,  

 האוניברסיטה העברית  
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מוגבלויות  ייצוג עצמי בקרב תלמידי יסודי עם  10:15-10:30

 מורכבות 

דיינה קפל, ותאיר סטפנסקי, בית ספר  

 לחינוך מיוחד בית איזי שפירא 

 

10:30-10:45 

 

 "הטאבלט של יובל" 

 

,  ספיר אלימלך, העמותה לילדים בסיכון 

   מתי"א עכו 

 

 

 תלמידים משתמשי תת"ח"  – "סליחה על השאלה  10:45-11:00

 

ועדי באסא,   נדין קלמק, גיא רודובסקי 

  ביה"ס "און"

 

 הפסקה קפה ועוגה 11:00-11:30

 מושב סוגיות במרחב הטיפולי 

שלומי בליס ועדי שיכל, בית חינוך   "גם אנחנו שרים"  11:30-11:45

 שירת הלב  

 התחדשות תפקידם של אנשי טכנולוגיה מסייעת  11:45-12:00

 

פלאח, דגש טכנולוגיה   הדר זלצר 

   מסייעת

 

תפקידה של תומכת תקשורת בקידום משתמשי   12:00-12:15

 שיקומית -תת״ח במסגרת חינוכית 

 

 נועה פורת לוטן, מש"י בני ברק 

עבודה רב   -  גשר לקשר ולעולם של משמעות 12:15-12:30

ממדית בטיפול בילד עם אוטיזם באמצעות תת"ח  

 תיאור מקרה – והנגשה ויזואלית 

 

ענהאל צימרמן, קליניקת "אבני דרך",  

העמותה לילדים בסיכון, בית ספר  

 "און" 

 

 "להיות שליחת חסד"  12:30-12:45

תיאור מקרה: שימוש בתקשורת תומכת וחליפית  

 בסוף החיים )א( 

מלכה, מרכז אומר עזר  מירב רווה 

מציון, מחלקת שיקום, ביה"ח הדסה  

 הר הצופים 
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 "להיות שליחת חסד"  12:45-13:00

תיאור מקרה: שימוש בתקשורת תומכת וחליפית  

 בסוף החיים )ב( 

 

ידידה לוין שטרנברג, מרכז אומר עזר  

מציון, קליניקה פרטית, אוניברסיטת  

 תל אביב 

 כריכים  הפסקת צהריים  13:00-14:00

מבנה הג'סטות כחלון   –לראות את הג'סטות  14:00-15:00

 לתקשורת 

 

רז טננבאום, בית גיא, קליניקה 

פרטית, מכללה אקדמית אונו, מכללת  

לוינסקי. דוקטורנטית באוניברסיטת  

 חיפה
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 אנו שמחים לארח מגוון הרצאות מרכזיות: 

 למה אני מחזיקה לו את היד? 

   ותקשורת מסוייעת –הוראת הקריאה  –הבעה בהקלדה  -שאלות על  אוטיזם 

  דר' עדי נאמן, יו"ר אייזק ישראל, מכללת אורנים

שחוזרות  ב שאלות  במספר  אתכם  אשתף  ההרצאה  מהלך 

לשלבי   באשר  התקשורת,  שותפי  לתפקוד  באשר  ועולות 

התיווך להצלחה ולתקשורת. בחיפוש אחר בתשובות יצאתי  

אל השטח וחיפשתי תשובות אצל משתמשי תת"ח, הוריהם,  

 אנשי חינוך וטיפול ופרחי הוראה.  

 על השאלות, התהליך והתשובות אדבר בהרצאה

 

 

  -'על הדב"ש ועל העוקץ'

 מסעה המופלא של דבורה אל עולם של מילים ורגשות באמצעות התת"ח 

 יצחק ותמר, ההורים של דבורה; שירה בהריר, קלינאית תקשורת, טף לטף, קליניקה פרטית 

על התקדמות   דבורה,  של  לצרכיה  הסביבה  על התאמת  והקלינאית,  ההורים  נדבר,  בהרצאה 

הרב ביכולותיה. נצפה בסרטונים ונשמע סיפורים מתוקים על הילדה  מרגשת שלה ועל האמון  

 עם התסמונת הכי 'מתוקה' בעולם
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 מבנה הג'סטות כחלון לתקשורת -לראות את הג'סטות 

רז טננבאום, קלינאית תקשורת, דוקטורנטית בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופסור עירית  

פרופסור רחל יפעת וד"ר ברכה ניר. עובדת במעון יום שיקומי בית גיא ובקליניקה פרטית ומרצה במכללה  מאיר ז"ל,  

  .האקדמית אונו ובסמינר לוינסקי 

 חברה פעילה בארגון אייזק ישראל. 

המוקדמות   הג'סטות  של  הצורניים  הרכיבים  את  נתאר  בהרצאה 

את   נאפיין  כן,  כמו  סימנים.  שפות  על  המחקר  מתוך  פותחו  אשר 

השמוש   עם התפתחות השימוש    דפוסי  פעוטות  ידי  על  בג'סטות 

אלה.   רכיבים  וניתוח  תיעוד  באמצעות  שאופיינו  ולקויה  טיפוסית 

כך, קו לשם  מוטורית,  התפתחות  על  מבט  גניטיבית  נשלב 

ותקשורתית. נדון בהשלכות הממצאים על התפתחות תקשורתית 

 והתערבות תת"ח מוקדמת.

 

 

 – לראשונה באייזק ישראל: פודקאסט מיוחד לכבוד הכנס 

  טטנהוב-התיישבה דר' גת סלבדי הרוסי לשיחה עם דר' גייל ון  2022לכבוד כנס אייזק ישראל  

 לשיחה על הטמעת השימוש של מילות ליבה במסגרת החינוכית 

, קלינאית תקשורת, אוניברסיטת הרוסי -גת סבלדי 'דר

אריאל, בית  חברת וועד אייזק ישראל. ספר פסיפס,

-דר' גייל ון טטנהוב 

Gail Van Tatenhove, PA, MS, CCC- SLP   40+  

years of AAC experience, ASHA Fellow, 

Writer of state grants, textbook contributing 

author, USAAC Board member, PD Manager 

ASHA SIG 12 

 

 

 

 הפודקאסט ישלח לכל הנרשמים לכנס ויהיה זמין להאזנה במהלך שבוע הכנס 

 ללא עלות נוספת


