
 

 
 

 תל שבע שיקומית עיון בקריה החינוכית הזמנה ליום 

 3 –שיתקיים ביום רביעי ה “ לעזור יכולה הטכנולוגיהליום עיון בנושא "להזמין אתכם  חברת דיבור שמחה

 שבע. תלשיקומית , בקריה החינוכית אחה"צ 4:00 –ל  12:00למאי, בין 

 
 ביום העיון נדבר על הנושאים הבאים:

 מהי "תקשורת תומכת וחליפית" ואיך היא יכולה לעזור לילד שלי? •

 "מערכת מיקוד מבט", איך היא עובדת ואיך היא יכולה לעזור? מהי •

איזה כלים קיימים על מנת להבטיח שאנשים ללא רקע טכנולוגי יצליחו לעבוד עם פתרונות  •

 והחליפית?התקשורת התומכת 

 "טיפים" להצלחה בעבודה עם המערכות, ותיאורי מקרה. •

 אילו מהפתרונות נכללים בסל הבריאות, ואיך ניתן לקבל אותם? •

 בנוסף נזמין אתכם להתנסות באופן אישי עם הכלים עליהם נדבר.

 

 

 

 או בתחום העובדים מקצוע אנשי או ,ח"בתת פוטנציאלי משתמש או משתמש של משפחה בני אתם אם

של יום  שבסופו בטוחים אנו -ן ולהתעדכ ללמוד עבורכם נהדרת הזדמנות הוא הזה המפגש ,אליו נושקים

 תוכלו אותו אחד חדש רעיון לפחות עם ותצאו ,למעלה המפורטים הנושאים כל על יותר תדעו העיון

  העבודה!  במקום או המשפחה בן עם ליישם



 

 

 

 :הזמנים לוח
 והרשמה כיבוד קל ,התכנסות  - 12:00-12:15

פיזיותרפיסטית ורכזת  ,פאטמה אלגואברה - בתל שבעשיקומית הקריה החינוכית  על  - 012:3-12:15

 ההכשרות בקרי

 :המרכזית במבואה והדגמות מצגות - 12:30-14:00

 תקשורת תומכת וחליפית והשינויים בסל הבריאות –מבוא  •

 בה השימוש ואופן 3 גרידתכנת  •

 יתהא עובדים ואיך בה מיוחד מה - myGaze המבט מיקוד מצלמת •

 ובמסגרת בבית היום לעשות ניתן ומה זה מה - בסביבה שליטה •

 הפסקה וכיבוד קל - 14:00-14:15

 .רנדב עליהם השונים בכלים להתנסות יהיה ניתן שבהן עמדות בין מעבר - 14:15-15:00

בעיסוק,  רפאאחמד סביחאת מ -החינוכית תל שבע  תקשורת תומכת וחליפית בקריה – 15:30-15:00

 תתקשור לינאיק - חוסאם אבו גבר ונארימאן רמיחאתמחמד שורבגי, 

 ?הלאה מה ,נלווים ואביזרים תוכנה קיבלתי - 15:30-16:00

 ?לעבוד מתחילים איך •

 ?מקצועית עזרה מקבלים איך •

 ?בערבית )ובעברית( תכנים למצוא אפשר איפה •

 זכאי ומי עובד התהליך איך הבריאות בסל ח"תת •

 

 

 

 

  המשתתפים. למספר להיערך שנדע מנת על ,להירשם מכם נבקש אך ,עלות וללא פתוח המפגש

או  /bur.com/2017/04/03/technology_can_help_4-http://dניתן להירשם באתר שלנו, בקישור 

 .077-2114010 –בטלפון 

http://d-bur.com/2017/04/03/technology_can_help_4/

