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 תכנית הכנס

 הקשתות )קומת קרקע(הול  –הרשמה, כיבוד קל, ומושב פוסטרים  03:31-01:01

פרופ' ברטולד )טולו( פרידלנדר, נשיא המכללה, פרופ' יואל וולטרס, ראש החוג  – דברי ברכה 01:01-01:31

 בהפרעות בתקשורת, ופרופ' לוריין אובלר, מרצה אורחת בתכנית התואר השני  

14:30-15:15 Prof. Gloria Olness, University of North Texas, Department of Speech 

and Hearing Sciences 

“Assessment of Discourse Functionality for People with Aphasia in 

Multi-linguistic and Multicultural Contexts” 

 "תרבותי-לשוני ורב-"הערכת יכולות השיח בקרב מבוגרים עם אפזיה בהקשר רב

, מרכז אדלר לאפזיה, המכללה האקדמית הדסה, ופרופ' מלכה-גב' דפנה אולניק, גב' מירב רווה 01:15-16:00

 בהשתתפות חברי המרכז לאפזיה – גלוריה אולנס, אונ' צפון טקסס

 "סוגיות בטיפול בשלב הכרוני באנשים דו לשוניים עם אפזיה"פאנל דיון: 

 הול הקשתות )קומת קרקע( -מושב פוסטרים וכיבוד קל  16:00-17:00

 אנה סנדבנק, החוג להפרעות בתקשורת, המכללה האקדמית הדסהד"ר  17:00-17:30

"כתיבה בספרדית כשפת אם ובעברית כשפה זרה בגיל הרך: היבטים התפתחותיים ובין 

 לשוניים"

17:30-18:15 Prof. Adelaida Restrepo, Arizona State University, Department of Speech 

and Hearing Sciences 

“How to Develop both Languages in Bilingual Children with 

Developmental Language Disabilities: Principles of Intervention” 

לשוניים עם לקות למידה התפתחותית: עקרונות -"איך לפתח את שתי השפות של ילדים דו

 התערבות"

01:01-01:11 Dr. Teresa Signorelli Pissano, Doctoral Program in Speech-Language-

Hearing Sciences, CUNY Graduate Center 

“Fundamental Multicultural Issues in Pediatric Speech-Language 

Pathology" 

לשוני"-ם בהקשר רבדה של קלינאי/ות התקשורת עם ילדיסוגיות בסיסיות בעבו " 
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 תקצירי הרצאות

 

Gloria Olness 

 

 

 עם אפזיה דו לשונייםאנשים ב בנושא: סוגיות בטיפול בשלב הכרוניפאנל 

 2, ופרופ' גלוריה אולנס1מלכה-, גב' מירב רווה1גב' דפנה אולניק

 אוניברסיטת צפון טקסס 2, המכללה האקדמית הדסה, מרכז אדלר לאפזיה1

עוסק בהנגשה  ,בחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה ,מרכז אדלר לאפזיה

חלק בשלב הכרוני של הלקות.  ,חברתית יומיומית לאנשים עם אפזיה ובני משפחותיהם-תקשורתית

הטיפול לאורך שנים באוכלוסייה זו מעלה סוגיות טיפוליות לשוניים. -או רב -מחברי המרכז הינם דו

 : , עליהן נדון בפאנל זההנוגעות להיבטים הרב לשוניים

  מבחינת המטופלים בחירה של שפת הטיפול 

 יכולות המערכת והמקום הרגשי של השפה אצל המטופל 

 ההשלכות התפקודיות של פגיעה בשפה שניה שאינה שפת אם 

  דו לשוני?  כיצד יש להתייחס למטופל –טיפול תקשורתי בקבוצה 

 האם וכיצד ניתן לענות לצורך זה?  –לדוברי עברית כשפת אם שפה שנייה הצורך בטיפול ב 

דו לשוניים,  ,אפזיה –לקות שפה נרכשת עם המאובחנים אנשים , מחברי המרכז 2בפאנל ישתתפו 

 בשלב הכרוני של המחלה.
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 כתיבה בספרדית כשפת אם ובעברית כשפה זרה בגיל הרך:

 היבטים התפתחותיים ובין לשוניים

 , המכללה האקדמית הדסהאנה סנדבנק

לדיון , בעקבותיהם, הועלה  בשפות שונות מזה שנים רבותנערכים  מחקרים על אודות התפתחות הכתיבה

האופן שבו ילדים מנתחים את השפה כאשר כותבים. אחת הדרכים הקשר בין מאפייני מערכת הכתב לבין 

לבחון את הסוגיה הזו הייתה להשוות בין כתיבה בשפות שונות באותן קבוצות גיל ודרכי הפירוק של מילים 

ספרדית וחנת סוגיה זו באמצעות מחקר חלוץ במטרה  להשוות בין כתיבה בבמהלך הכתיבה. הצגה זו ב

בבית כשפת אם לבין כתיבה בעברית כשפה זרה, בקרב אותם ילדים בגיל הגן ובכיתה א', אשר מתחנכים 

 . בארגנטינהספר 

מילים זהות בשתי על פי דרכם תבקשו לכתוב חמישה ילדים בגיל גן חובה ושישה ילדים בכיתה א' ה

 אך מאוד מוכרת בשתי השפות, שפות: לימון, בננה, פיצה, את שמם בשתי השפות ומילה אחת שהיא שונהה

איסוף הנתונים נערך בשליש האחרון של שנת הלימודים ובאופן פרטני. חשוב לציין כי הוראת  .להם

כבר בגן הכתיבה והקריאה בעברית באותו בית ספר מתחילה בכיתה א'. עם זאת, קיימת חשיפה לעברית 

באמצעות שמות הילדים  שכתובים גם בעברית ושילוט בנושאים שונים. באשר לספרדית, קיים עידוד 

 לכתוב על פי דרכם כבר בגן בהתאם לתכנית הלימודים הנהוגה.

ניתוח ראשוני מראה כי כל הילדים הבחינו בין השפות על ידי סוג הסימנים שבאמצעותם כתבו. אולם, בעוד 

  בספרדית הייתה באמצעות אותיות, חלק מילדי הגן כתבו 'עברית' באמצעות סימנים דמויי אות.הכתיבה 

הכיוון לא תמיד התאים לכיוון המוסכם באף לא אחת מהשפות ילדים כתבו את שתי השפות באותו כיוון 

נת על ידי או בכיוון שונה. ניתוח הכתיבה מראה שהכתיבה של הילדים הבוגרים היא לרוב מוסכמת ומאופיי

התאמה בין אות להגה. אולם, התאמה מעין זו נשמרת כאשר הם כותבים  בעברית. לרוב עיצורים מיוצגים 

באמצעות אותיות ואילו התנועות באמצעות ניקוד. ניתוח הכתיבה בעברית כשפה זרה מהווה מעין אשנב 

ל ועל הפעילות המטה דרכו ניתן להתבונן בהשפעה של הכתיבה בשפת האם על הכתיבה בשפה זרה בכל

 לשונית שמלווה את הכתיבה בפרט.
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Adelaida 

The training will address oral language intervention practices in bilingual children to improve 
vocabulary, syntax and overall language. In addition, it will address how to identify goals for the 
children based on criteria that considers language-specific skills and skills that transfer from one 
language to the other. Lastly, the training will address some myths about language intervention for 
bilingual children with disabilities.  

 

 

 

Fundamental Multicultural Issues in Pediatric Speech-Language Pathology 

Teresa Signorelli Pisano, CUNY Graduate Center 

This talk reviews the fundamental issues important to working with multilingual/multicultural 

children with communication disorders with the understanding that language and culture are 

inextricably linked. Topics will regard core aspects of bilingualism, cultural dimensions, and 

clinician competencies. Participants will be able to identify best practices to help distinguish 

language differences from genuine disorders, methods for appropriate service delivery, and 

ways to interface with families and related colleagues ethically and successfully. 
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 תקצירי הפוסטרים

 

'Assessing Heritage Language Bilinguals’ Linguistic Abilities: A Comparison to 

Monolingual Norms' 
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Bilingual Russian-Hebrew preschoolers with Autistic Spectrum Disorder (ASD): 

multiple case-study on the use of pronouns 
 

Natalia Meir, Revital Bazes, Marissa Hartston & Rama Novogrodsky  

(University of Haifa) 

 

skills of  cognitiveand  linguisticon the  bilingualismLittle is known about the influence of 

children with ASD (Welterlin & LaRue, 2007; Yu, 2013). Children with ASD show linguistic 

problems, especially in linguistic abilities that involve perspective-taking and pragmatic 

judgments about what is appropriate in a current context. For example, monolingual children 

with ASD have notorious problems with pronouns, i.e., I, you, he, she, it (Hale & Tager-

Flusberg, 2005; Novogrodsky, 2013). Problems with pronoun use have been linked to Theory 

of Mind deficits -  a core impairment in children with ASD.  

We will present multiple case studies of bilingual and monolingual children with and without 

 abilities were measured by Linguisticcomparing their linguistic and cognitive capacities. ASD 

pronoun use on an elicitation task. The task elicits 3
rd

 person pronouns in subject and object 

Theory of capacity is measured by two  Cognitive). she/ he/ him/ her(e.g.,  rewpositions in Heb

Mind tasks  (Buac & Kaushanskaya, 2017) based on the Sally-Anne tasks (e.g., Baron-Cohen, 

Leslie, & Frith, 1985) which assess children`s first- and second- order false-belief reasoning.  

The results compared the relationship between pronoun use and Theory of Mind in 

monolingual versus bilingual children with ASD and focus on the advantage interaction 

between bilingualism and ASD on the performance of these two tasks.   

Bibliography:  
Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition, 

21, 37–46.  

Buac, M., & Kaushanskaya, M. (2017). Theory of mind in bilingual versus monolingual children: What predicts 

performance? Talk presented at International Ssmposium on Bilingualism (ISB2017), University of 

Limierick, Ireland. 

Hale, C. M., & Tager-Flusberg, H. (2005). Social communication in children with autism. Autism, 9(2), 157–178.  

Novogrodsky, R. (2013). Subject pronoun use by children with autism spectrum disorders (ASD). Clinical 

Linguistics & Phonetics, 27(2), 85–93.  

Welterlin, A., & LaRue, R. H. (2007). Serving the needs of immigrant families of children with autism. Disability 

& Society, 22(7), 747–760.  

Yu, B. (2013). Issues in bilingualism and heritage language maintenance: perspectives of minority-language 

mothers of children with autism spectrum disorders. American Journal of Speech-Language Pathology / 

American Speech-Language-Hearing Association, 22(February), 10–24.  
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