
 

 יה"ס לעבודה סוציאלית ב
 ע"ש לואיס וגבי וייספלד
 היחידה ללימודי המשך

 משרד החינוך
 הפדגוגי המנהל

 מיוחד חינוך' א אגף

 אילן-עשור לתכנית להכשרת מתורגמנים לשפת הסימנים באוניברסיטת בר

 2019 ביולי 3תשע"ט,  ל' בסיוון, רביעייום 
 , (קומה שנייה) 301 , בניין202אולם  – הסנאט במרכז הקונגרסים ע"ש פלדמןאולם 

 אילן-אוניברסיטת בר

 וכיבוד קל , רישוםהתכנסות 08:30

 אילן-מנהלת התכנית להכשרת מתורגמנים לשפת הסימנים, אוניברסיטת בר, גב' יעל קקון   │ פתיחה 09:00

 אילן-ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר, פרופ' נחמי באום   │ ברכות  
 מיוחד, משרד החינוךנהל הפדגוגי אגף א' חינוך מפקחת ארצית ללקויות חושים, המ, גב' שולמית כהן  
ותכניות, מנהל מוגבלויות, משרד  , הכרהמנהלת שירות ראיה, שמיעה וטכנולוגיה, אגף הערכה, ד"ר אילנה גלייטמן  

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 מושב פתיחה 09:30

גב' יעל   ;אילן-בראוניברסיטת , ד"ר מיכל שוסטר │שלי, של מי המתורגמן? סוגיות אתיות בתרגום-שלך, שלך-שלי
 אילן-אוניברסיטת בר, קקון

 אילן-משרד החינוך ואוניברסיטת בר, ד"ר הינדי שטרן │התרגום החינוכי במסגרות משרד החינוך

 המכללה האקדמית ספיר, ד"ר מרים לוינגר │טריאדה בחדר הטיפול

 וכיבוד קל הפסקה 11:00

 מושבים מקבילים 11:30

 (אולם הסנאט, קומה שנייה – 202אולם , 301: תרגום במסגרות חינוכיות )בניין ע"ש פלדמן 1מושב 
 משרד החינוך, גב' טליה אטינגר │מתורגמנות חינוכית, מה זו החיה הזו בכלל?
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  │"בתרגום החינוכיסוגיות "פאנל בנושא: 

 משרד החינוך, ד"ר הינדי שטרן מנחה:
 :בהשתתפות

מתורגמנית לשפת סימנים בכיתות כו"ח, מרצה בתכנית להכשרת , גב' שירית כהן קוקה מורה בכיתות כו"ח בתיכון "גאולה"; , נעים-בןגב' הניה 

מתורגמנית לשפת סימנים ומורה לתלמידי , גב' מיכל זריהן ה; פאילן ודוקטורנטית בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חי-מתורגמנים בבר

 בוגר/ת תיכון בכיתות כו"ח מורה ומתורגמנית בכיתות כו"ח חט"ב גולדה; , מרברגב' ליאת  כו"ח; 

 (קומת קרקע –אולם ע"ש וייספלד , 301: תרגום במרחב הטיפולי )בניין ע"ש פלדמן 2מושב 
 יפו, משרד הבריאות כבדי שמיעה, המרכז הקהילתי לבריאות הנפשהיחידה לטיפול בחרשים ו, ןמר יונתן לבנת בוסיד מנחה:

מרפאת , ד"ר מאיה זאבי ברקאי │של מי הרגשות האלה בכלל? העברה והעברה נגדית בטיפול נפשי עם מתורגמן
 הילדים "מעלה כרמל"

עובד סוציאלי , מר אלעד דהן │אתגרים פסיכולוגיים העומדים בפני מתורגמנים לשפת הסימנים והצעות לפתרונם
 טיפול פסיכולוגי בפריסה ארצית-מרכז רימוןקליני, פסיכותרפיסט, מנהל 

 וארוחת צהריים הפסקה 13:00

 מושב סיכום 13:45

  │פאנל בנושא: "אני ואתה הצרכנים"
 אילן-מורשת נגישות ומרצה בתכנית להכשרת מתורגמנים בבר ,גב' גל רוקניאן מנחה:

  :בהשתתפות
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית, , גב' טובי שכטר אילן; -, מרצה ורכזת התכנית להכשרת מתורגמנים בברמתורגמנית לשס"י, משה-גב' איריס בן

רכז פרויקט תומכים חזותיים, המרכז , מר יעקב ביבס מנהל תחום טיפול בכפר הנוער 'עלומים', לשעבר מנהלת פנימיית מיתר לבני נוער חירשים; 
 עוזרת מחקר במחלקה לחקר שפת סימנים, אוניברסיטת חיפה, מנשהגב' דבי  עיוור מכון 'בית דוד'; -לחירש

 דיון בהשתתפות הקהל

 מתורגמנית לשס"י ומאיירת ,נדןגב' נעם הי │מיצג קומיקס על עבודת המתורגמן 15:00
  

 להרשמה
 נא הירשמו בהקדם ושריינו מקומכם

 03-5317265 │ 03-5318211ליצירת קשר טלפוני עם היחידה ללימודי המשך: 

 מידע על חניונים, שירותי היסעים ותחבורה ציבורית │קישור למפת האוניברסיטה
 10-ו 9הן תחנות מס'  301לבניין  ותהשאטל הקרובת ותחנ

https://forms.gle/ewbq3tqiJoWh2Dwy9
https://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
https://www1.biu.ac.il/transportation

