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מיסודו של המכון הבינלאומי ללימודי המשך בנכויות התפתחותיות ע"ש טראמפ 

קול קורא למשלוח תקצירים למושב מונגש לאנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית

תאריך אחרון להגשת תקצירים: 31 בינואר, 2015
בית איזי שפירא שמח להודיע על הכינוס הבינלאומי השישי "אחדות ושונות - הלכה ומעשה", שיתקיים ביולי 2015, 

כינוס רב - תחומי זה בתחום המוגבלות הינו יחיד מסוגו בישראל ומאפשר שיח בין אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות ולמידה הדדית.

הכינוס הקרוב יתקיים בעידן בו אנו חווים תמורה משמעותית בחייהם של אנשים עם מוגבלות. "שפת הזכויות" קיבלה ביסוס 
בעקבות כינונה של האמנה הבינלאומית של האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. האמנה, עליה חתומה גם 

מדינת ישראל.

ברוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות , יזמו השותפים מטה מושב מותאם ומונגש לאנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועם לקויות למידה מורכבות במסגרת הכינוס הבינלאומי השישי של בית איזי שפירא.
חוקרים המעוניינים להציג, גם או רק במושב המונגש, במושב יגישו תקצירים בנושאים הנראים להם כבעלי עניין לקהל 

היעד של המושב.

אנו מתכבדים להזמינך לקחת חלק פעיל בכינוס כמציג/ה ורואים את השתתפותך כהזדמנות מיוחדת לחשוף אנשים לידע חדש.

הגשת תקצירים

נושאים להגשת תקצירים

מציגים המעוניינים להציג במושב המונגש יפעלו כדלקמן:
במקביל להגשת התקציר באנגלית דרך מערכת הגשת התקצירים, יש לשלוח תקציר בעברית לעיון הוועדה בכתובת  

anatb@beitissie.org.il
בליווי בקשה להצגה במושב המונגש. מציגים שתקציריהם יתקבלו על ידי הוועדה, יקבלו סיוע בהנגשת ההרצאה.

על המציג לקחת בחשבון כי יהיה עליו להנגיש את הרצאתו לקהל היעד במשתנים כמו:
• קצב דיבור ושפה מותאמת בעת ההצגה

http://www.kshalem.org.il/pages/item/288  מצגת מותאמת ומונגשת על פי עקרונות ההנגשה •
• התקציר המונגש והמותאם יופץ מראש על ידי מארגני הכנס לנרשמים למושב על מנת שיוכלו לעשות הכנה לקראת ההרצאה

• למציגים המעוניינים יינתן סיוע בהנגשת התכנים ובבניית עזרי הנגשה  )סמלים, סרטונים, ייעוץ לגבי מבנה המצגת המתאימה וכו'( 

זכויות, מנהיגות וייצוג עצמי
תכנון חיים
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