
יום רביעי, ז' באייר תשע"א, 11 במאי 2011

אוניברסיטת בר-אילן המרכז הבינלאומי 
לקונגרסים ע"ש שמשון וחנה פלדמן

)בניין 301 -אולם 202(

ליום עיון בנושא
 

מתורגמנות לשפת סימנים

הזמנה

זכויות אדם  הנגשה  מימוש עצמי



התכנסות

ברכות

מנחה:

ד"ר דניאלה גורביץ', 
ע. דיקן הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' חיים טיטלבאום, 
רקטור אוניברסיטת בר-אילן

מר אפרים חוג'ה, סגן מנהל אגף השיקום, 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

פתיחה
הצגת שירותי אגף השיקום, משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים 

מר אפרים חוג'ה, סגן מנהל אגף השיקום, 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הצגת השירותים הקיימים במשרד החינוך

גב' שולה כהן, מפקחת ארצית ללקויי שמיעה

הצגת השירותים במוסד לביטוח לאומי
גב' נחה גולדווסר, מרכזת תחום לקויי שמיעה

סקר מתורגמנים לשפת סימנים

ד"ר רנטה גורבטוב, גב' אסתר גולדבלט,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הכשרת מתורגמנים לשפת סימנים 
באכסניה אקדמית 

פרופ' מרים שלזינגר, המחלקה לתרגום וחקר התרגום 
גב' יעל קקון, רכזת מסלול שס"י, ב.א. 

רב-תחומי במדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן

הפסקת קפה

תרגום קהילתי בשטח: נתוני צריכה 

גב' אסתר גולדבלט, משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים

גב' יעל קקון, המכון לקידום החרש בישראל

9:30 - 9:00

 9:45 - 9:30

10:15 - 9:45

10:30 - 10:15

 10:45 - 10:30

 11:00 - 10:45

 11:30 - 11:00

11:45 - 11:30

12:30 - 11:45

 13:15 - 12:30

 14:00 - 13:15

 14:45 - 14:00
 

 15:30 - 14:45

 16:00 - 15:30

פאנל: הנגשה הלכה למעשה - מקומות עבודה נגישים 

מנחה: ד"ר דפנה יצחקי, ב.א. רב-תחומי במדעי 
הרוח, אוניברסיטת בר-אילן

משתתפים: 

מר גיל עומר, מנהל מוזיאון הילדים חולון
מר עודד אבידור, סגן מנהל מח' ילדים ונוער 

מרכז בריאות הנפש, יפו 

מר ניצן שקל, מנכ"ל חברת טלפארמה 

הפסקת צהריים

 Signs of Human Rights - International
 Trends in Sign Language policies

 Dr. Verena Krausneker
 University of Vienna

)תרגום סימולטאני לעברית(

פאנל: מימוש עצמי באמצעות הנגשה - נקודת 
מבטם של הצרכנים

מנחה: ד"ר מיכל שוסטר, המחלקה לתרגום 
וחקר התרגום, אוניברסיטת בר-אילן

משתתפים: 

גב' גל רוקניאן, גב' טלי אלימלך, 
מר מאיר אטדג'י, גב' מירית אליהו 

פאנל: "תרגום לשפת סימנים באמצעי 
התקשורת - שלוש נקודות מבט" 

מנחה: ד"ר דניאלה גורביץ' 
משתתפים: 

מר גולן יוכפז, עורך חדשות גל"צ וערוץ 2
גב' גלי איגלברג, גב' שרה גבאי, מתורגמניות 

לשפת סימנים 

גב' ננה בר, המכון לקידום החרש 

דברי סיכום - פרופ' מרים שלזינגר

יום העיון יונגש באמצעות תרגום 
סימולטאני לשפת סימנים ותמלול


