
אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה,
הסתגלות ותפקוד )ע"ר(

בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'אן קונסטנטינר
המרכז האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך

אוניברסיטה להורים

לקויות למידה 
והפרעת קשב 

וריכוז 
בגיל ההתבגרות

סדרת הרצאות מקצועיות בשיתוף 
האקדמיה והשדה, להורים ולאנשי חינוך

תכנית המפגשים 
לשנה"ל תשע"ג

דמי השתתפות ליחיד: 450 ש"ח, 

לזוג הורים: 850 ש"ח

היקף התכנית: 40 שעות 

)לגמול ללא ציון לעו”ה, מותנה באישור 

מפקח, בתהליך הגשת בקשה במסלול אישי(

ימי שישי, בין השעות 09:00 – 12:00
באוניברסיטת תל-אביב, ביה”ס לחינוך
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לפרטים והרשמה באגודת ניצן:   www.nitzan-israel.org.il   5372266 – 03, שלוחה 203 )לונה(

מפגש 1 – כ”ד חשון תשע”ג, 09.11.2012

כיצד לדבר עם ילדך 
המתבגר?

ד”ר מלי דנינו, מנכ”ל אגודת ניצן

מפגש 2 – ט”ז כסלו תשע”ג, 30.11.2012

גאות ושפל – תפקוד 
חברתי-רגשי והתנהגותי של 
מתבגרים עם לקויות למידה

ד”ר מיכל אל-יגון, אוניברסיטת תל-אביב

מפגש 3 – ח’ טבת תשע”ג, 21.12.2012

סגנונות ואסטרטגיות למידה
ד”ר אורית זיו, אוניברסיטת תל-אביב

מפגש 4 – כ”ט טבת תשע”ג, 11.01.2013

המפתח לתחושת האושר 
של הילד: טיפוח הערך 

העצמי שלו
ד”ר נעמי אפל, מנהלת מכון שיטות

 ADHD -כשגיל ההתבגרות ו
נפגשים יחד: טיפים מעשיים 

להורים ומתבגרים
פרופ’ עמוס רולידר, מכללת עמק יזרעאל

מפגש 5 – כ”א שבט תשע”ג, 01.02.2013

הפרעות קשב וריכוז – גיל 
ההתבגרות ומה שאחרי

ד”ר תמי מוזס, מנהלת היחידה להפרעות 
קשב וריכוז לילדים ונוער באגודת ניצן

ד”ר מיכל לוסטיג, מנהלת היחידה להפרעות 
קשב וריכוז למבוגרים באגודת ניצן

מפגש 6 – י”ב אדר תשע”ג, 22.02.2013

לקראת הגיוס לצה”ל: הכנה 
והתמודדות

ד”ר דבורה שני, לשעבר ראש ענף מיון במח’ 
מדעי ההתנהגות בצה”ל

ד”ר יעקב עזרא, נוירולוג, לשעבר מפקד 
המרפאה הנוירולוגית בצריפין

מפגש 7 – ד’ ניסן תשע”ג, 15.03.2013

ים: תרבות בני  דור הָמַסכִּ
הנוער כיום - 

מה קורה? מה עושים?
מר תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, 

מכון אתוס

מפגש 8 – ב’ אייר תשע”ג, 12.04.2013

שימושי מחשב חדשניים 
בקרב מתבגרים

ד”ר בטי שרייבר, מכללת סמינר הקיבוצים

לומדות ואתרים לסיוע 
בלמידה

גב’ ציפי אגוזי, המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפגש 9 – א’ סיון תשע”ג, 10.05.2013

התעצמות ותובנה כתהליכי 
סיוע מרכזיים למתבגרים
ד”ר נעמי וורמברנד, מנהלת מרכז דרך 

מהות במכללת סמינר הקיבוצים

מפגש 10 – י”ג תמוז תשע”ג, 21.06.2013

התקווה בגיל ההתבגרות: 
מחקר ויישום 

פרופ’ מלכה מרגלית, ראש ביה”ס למדעי 
ההתנהגות מרכז אקדמי פרס, מרצה בבית 

הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב


