
כנס מקוון "מלקויות ללמידה" 

הזמנה לכנס
10.02.2021

17:00-12:00

מה בין חישוב לחשיבה?
הכנס השני לפסיכולוגים ומאבחנים בתחום לקויות למידה

להרשמה לכנס

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי
אגף לקויות למידה והפרעת קשב

התכנסות קפה ומאפה   12:00 - 11:45
דברי פתיחה וברכות   12:40 - 12:00

גב' עינב לוק – מנהלת אגף בכיר, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך    
ד"ר חוה פרידמן – מנהלת אגף פסיכולוגיה, שפ"י, משרד החינוך    

גב' דסי בארי - מנהלת אגף א' )חינוך על-יסודי(, המינהל הפדגוגי    

כלים שלובים - המפתח להתקדמות והצלחה    
גב' דני ז'ורנו – מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב, שפ"י, משרד החינוך    

לפצח את קליפת החשבון - מאפייני השיח המתמטי   13:15 - 12:40
גב' לילי טלדן – ממונה על מערך האבחון וההתאמות בתחום לקויות למידה     

והפרעת קשב – שפ"י, משרד החינוך    

התולעת והחרגול - תהליך האבחון בתחום החשבוני   13:45 - 13:15
גב' הילה ראביד חיון, פסיכולוגית חינוכית מומחית - מדריכה, רכזת ארצית של        

התוכנית "מלקויות ללמידה", אגף פסיכולוגיה    
 

הפסקה   14:00 - 13:45

אבחון קשיי למידה בחשבון ובמתמטיקה – רקע מחקרי ומסגרת עבודה   14:50 - 14:00
פרופ' אורלי רובינשטיין וגב' הילי איידלין - לוי    

החוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה,    
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה    

בגרות במתמטיקה או המרה – מה כדאי שנדע?   15:10 - 14:50
גב' נרית נעמי כץ, מנהלת תחום דעת מתמטיקה על־יסודי, המזכירות         

הפדגוגית, משרד החינוך     

ממצוקה להצלחה   15:40 - 15:10
חגי רזניק – מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, לשעבר מנכ"ל משרד הבינוי        

והשיכון מספר את סיפור חייו.     

הפסקה   16:00 - 15:40

מושבים מקבילים:   16:45 - 16:00
מושב 1 לפסיכולוגים:     

"בא לשכונה בחור חדש" – האבחון הפסיכודידקטי בעידן הוודקוק ג'ונסון    
גב' שרון פילובסקי, פסיכולוגית חינוכית מומחית - מדריכה, רכזת הטמעה מבחן        

וודקוק ג'ונסון ופורום פסיכודיאגנוסטיקה ולקויות למידה     

מושב 2 למאבחנים דידקטיים ואנשי מקצוע בתחום:    
הכול בראש? – יכולות קוגניטיביות ומודל CHC באבחון האינטגרטיבי     

גב' הילה ראביד חיון, פסיכולוגית חינוכית מומחית - מדריכה, רכזת ארצית של        
התוכנית "מלקויות ללמידה", שפ"ח מודיעין    

סיכום ומשוב     17:00 - 16:45

https://forms.gle/jSexc24ew2Fzzojx6

