
9:00-9:15
9:15-9:30

 
 

9:30-9:45
 

9:45-10:10
 

10:10-10:30
10:30-11:00
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12:05-12:25
 
 

12:25-13:00
 

13:00-13:20
 

13:20-13:40
 

13:40-14:00

התכנסות
ברכות ודברי פתיחה 

פרופ׳ תמי קציר – ראש מרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה, אוניברסיטת חיפה
מושב ראשון

הצגת אגד״ל ופעילותה לקידום המומחים ללקויות למידה 

ד״ר מיכל שכטר-לרנר וגב׳ ספיה אבו סויד, אגודת אגד״ל
כתיבת אחדות או עשרות קודם במטלת הכתבת מספרים דו-ספרתיים: המקרה של השפה הערבית

ד״ר דיא גנאים, מכללת אלקאסמי ומכללת סכנין 
הפסקה

השפעת המרחק המורפולוגי בין הדיאלקט הפלסטיני לשפה הסטנדרטית על המודעות המורפולוגית

ועל רכישת הקריאה בשפה הערבית: מחקר אורך מגיל הגן עד כיתה ג׳ 

ד״ר יסמין שלהוב-עוואד וננסי ג'ובראן- עוואדיה אוניברסיטת חיפה והמכללה הערבית לחינוך- חיפה 
קידום מיומנויות אקדמיות ושפתיות בקרב ילדי גן: מחקר התערבות 

ד״ר אברהים אסדי, המכללה האקדמית הערבית לחינוך- חיפה 
הפסקת קפה

מושב שני

איות באנגלית כשפה זרה: השפעת המרחק במערכת כתב, אורתוגרפיה ופונולוגיה בין שפת אם

ערבית ואנגלית 

גב׳ רנא סמור-שחאדה, אוניברסיטת חיפה
דפוס הקריאה של סטודנט ערבי: חקר המודל תתי סוגים של קריאה 

מר סאמר אנדריא, אוניברסיטת חיפה 
הפסקת צהריים

מושב שלישי

תכנית התערבות מערכתית הפועלת לקידום לומד עצמאי 

גב׳ גאדה ג׳לג׳ולי וגב׳ עאישה עבד אלגני
 (SEL) לחדור עמוק אל תוך ליבך מביט ללבן שבעינך" - ביחד חורזים למידה רגשית חברתית"

גב׳ קיטי טנוס, שפ״י -היחידה לאקלים חינוכי מיטבי, משרד החינוך
תכניות התערבות לקידום תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב 

מר ג׳ואד דויק, אגף לקויות למידה, שפ"י, משרד חינוך
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13:00-13:20

 

13:20-13:40

 

13:40-14:00

تجّمع واستقبال 

كلمة ترحيبّية 

البروفيسورة تامي كتسير – مديرة مركز إدموند ج. سفرا لبحوث الدماغ في العسر الّتعلمّي، جامعة

حيفا

الجلسة األوىل  

عرض جمعّية "إجدال" ونشاطاتها لدعم األخصائيين في مجال العسر الّتعلّمي

د. ميخال شختر-لرنر والسّيدة صافية أبو سويد، جمعّية إجدال

كتابة اآلحاد أو العشرات أّوًال في مهمة إمالء األعداد من منزلتين: اللّغة العربّية كحالة بحث 

د. ضياء غنايم، كلّية القاسمي وكلّية سخنين 

استراحة 

تأثير البعد الّصرفي بين اللّهجة الفلسطينّية واللّغة المعيارّية عىل الوعي الّصرفي واكتساب

القراءة في اللّغة العربّية: بحث طولي من مرحلة الّروضة اإللزامّية حّتى الّصف الّثالث. 

د. ياسمين شلهوب-عّواد، ونانسي جبران- عّواديّة  جامعة حيفا والكلّية العربّية للّتربية

تطوير مهارات أكاديمّية ولغوّية لدى أطفال الّروضة اإللزامّية: بحث تدّخلي 

د. إبراهيم أسدي، الكلّية األكاديمّية العربّية للّتربية – حيفا  

استراحة 

الجلسة الّثانية 

ااإلمالء في اإلنجليزّية كلغة أجنبّية: تأثير البعد في منظومة الكتابة، األورتوجرافيا والفونولوجيا

بين العربّية كلغة أّم واإلنجليزّية

السّيدة رنا سّمور-شحادة، جامعة حيفا  

أنماط القراءة عند الّطالب الجامعّي العربّي: بحث نموذج األنواع الفرعّية للقراءة

السّيد سامر أندريّا، جامعة حيفا 

استراحة الغذاء  

الجلسة الّثالثة  

منظومة تدخل عملي لتطوير متعلم مستقل

السّيدة غادة جلجولي والسّيدة عائشة عبد الغني 

انظر في عيني ليصل صوتك اىل اعماق قلبي. مًعا نبني سالSEL من التعلم العاطفي االجتماعي

السّيدة كيتي طّنوس، الخدمات النفس تربوية، وحدة المناخ التعليمي - وزارة التربية والتعليم

برامج التدخل لتحسين طالب مع عسر تعلّم و/أو إضطراب إصغاء

السيد جواد دويك - قسم عسر التعلّم واضطراب االصغاء، الخدمات النفس تربوية وزارة التربية والتعليم.
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הרשמה עבור השתתפות ביום העיון

חברי עמותת אגד"ל -  לא נדרשים לשלם אך עליהם להירשם בקישור: הרשמה לכנס
 

כל האחרים  - תשלום על סך 100₪ עבור ההשתתפות בכנס, אפשרויות התשלום:
1. בכרטיס אשראי דרךPayPal בקישור: תשלום לכנס

** גם למי שאין לו חשבון PayPal יכול לשלם דרך הקישור באמצעות כרטיס אשראי
 

2. בהעברה בנקאית לחשבון בנק: (יש לציין כי מדובר בהרשמה לכנס אגד"ל)
החשבון ע"ש אגד"ל - האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה

מס חשבון: 125563029
סמל בנק: 11 - דיסקונט

סניף: 076 (מרכז הכרמל)
 

לאחר התשלום יש למלא את טופס הרישום לכנס. 
למילוי לחצו כאן     (חובה למלא)

** באחריותכם לוודא כי ביצעתם את התשלום והרישום גם יחד. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK_SkQvagXEpjBcLhB7gIviUknot_g-TtcCZT1NGgBU6v1kA/viewform
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5K3F2VJZJ67WY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK_SkQvagXEpjBcLhB7gIviUknot_g-TtcCZT1NGgBU6v1kA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK_SkQvagXEpjBcLhB7gIviUknot_g-TtcCZT1NGgBU6v1kA/viewform


איך להגיע ממרכז הארץ לאוניברסיטת חיפה
יש לקחת אוטובוס למרכזית חוף הכרמל או רכבת לתחנת חיפה חוף הכרמל. כל הרכבות לחיפה עוצרות בתחנה
זו, ורוב קווי האוטובוס המגיעים מכיוון דרום מסיימים בתחנה זו: 940 הישיר מירושלים, 947 מירושלים דרך פתח

תקווה, רעננה ונתניה, 921 מת"א דרך פתח תקווה, רעננה וחדרה, ועוד.
ממרכזית חוף הכרמל לאוניברסיטת חיפה ניתן לקחת את הקווים 46 ו-146 של "אגד", שפועלים כל 15-30 דקות

בבוקר וכל שעה בשאר שעות היום.
אם נותר זמן רב עד הנסיעה הבאה של 46 ו-146, כדאי לנסוע בשני אוטובוסים. על פי שיטת המחירים בחיפה, כל

כרטיס אוטובוס תקף למשך שעה ואינו מוגבל במספר ההחלפות, ולכן לא תשלמו פעמיים (אלא אם הגעתם
לחיפה באוטובוס וכבר רכשתם כרטיס המשך). עולים על אחד הקווים 11, 123, 132, 133, ויורדים במרכז חורב.

חוצים את הצומת, ומרחוב חורב לוקחים את אחד הקווים לאוניברסיטה: 24, 30, 37, 37א. קווים אלה נוסעים
בתדירות של כל 5-20 דקות.

 
איך להגיע מצפון הארץ לאוניברסיטת חיפה

קיימים קווים לאוניברסיטת חיפה ממגוון ערים וכפרים בצפון הארץ: נהריה, הקריות (כביש עכו), נצרת, נצרת עלית,
טמרה, מע'אר, אום אל-פחם ועוד. רובם עוברים במקומות מרכזיים כגון צומת כרמיאל, צומת אליקים, משגב, קרית

טבעון ונשר. רוב הקווים מופעלים ע"י "נצרת נסיעות ותיירות", וחלקם הקטן ע"י "אגד" וע"י "ג'י בי טורס". ניתן
למצוא את המסלולים ולוחות הזמנים של כל הקווים בחיפוש על פי מוצא ויעד במודיעין משרד התחבורה.

אם אף אחד מהקווים האלה לא עובר לידכם, או שהם אינם פועלים בשעה הרצויה, יש להגיע למרכזית המפרץ.
ממרכזית המפרץ לאוניברסיטה פועלים קווים 141 ו-146 של "אגד" בתדירות של כל 5-15 דקות בשעות הבוקר, וכל

שעה בשאר שעות היום.
אם נותר זמן רב עד הנסיעה הבאה של 141 ו-146, או בתום שעות הפעילות שלהם, ניתן לנסוע ממרכזית המפרץ
לאוניברסיטה בשני אוטובוסים. לוקחים 23, 123, 132, 133 למרכז חורב (קו 23 מהיר בהרבה מהאחרים מכיוון

שהוא נוסע דרך מנהרות הכרמל). מרחוב חורב ממשיכים באחד הקווים לאוניברסיטה: 24, 30, 37, 37א.

דרכי הגעה


