
12:30-13:30Registration, refreshments and posters

13:30-14:00Welcome and greetings
Bertold Friedlander – President of Hadassah Academic College, Loraine Obler – MA 
Program Steering Committee Chair, Judy Kupersmitt – Head of MA Program

14:00-14:45Nicola Botting, Department of Language & Communication Science, City University of London
Narrative as a tool for assessing children with atypical language 

שיח נרטיבי ככלי להערכת ילדים עם התפתחות שפה לא אופיינית

14:45-15:25Vicky Joffe, School of Health and Social Care, University of Essex
Using narratives to enhance the language and communication of children and young 

people with speech, language and communication needs
שימוש בנרטיב לקידום השפה והתקשורת של ילדים ונערים עם קשיי דיבור, שפה ותקשורת

15:25-15:40Short refreshment break

15:40-16:05Keren Boganim and Judy Kupersmitt, Department of Communication Disorders, Hadassah 
Academic College

Does the type of task affect the narrative production of young bilingual children in 
Hebrew and French? 

האם סוג המטלה תשפיע על ההפקות הנרטיביות של ילדים דו-לשוניים צעירים בעברית ובצרפתית?

16:10-16:40Rama Novogrodsky, Department of Communication Sciences and Disorders, University of 
Haifa

Bilingualism does not delay language of children with autism - implications for 
diagnosis and intervention

דו-לשוניות אינה גורמת לעיכוב שפתי בקרב ילדים דו-לשוניים עם אוטיזם – השלכות להערכה והתערבות

16:40-17:40Poster session and refreshments

הנכם מוזמנים לכינוס ה- 10 בנושא 

 "הפרעות בתקשורת 
 באוכלוסייה רב-לשונית ורב-תרבותית״

 Communication Disorders in Multilingual and
Multicultural Populations

יום שלישי ׀ 14.1.20 ׀ י״ז טבת ׀ אולם גוטסמן

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים 
והחוג להפרעות בתקשורת - תכנית לתואר שני



17:40-18:15Elinor Saiegh-Haddad, Department of English Literature and Linguistics, Bar Ilan University 
David Share, Department of Learning Disabilities and Edmond J. Safra Brain Research Center 
for the Study of Learning Disabilities, University of Haifa

Language and reading in Arabic and Hebrew: Fraternal but not identical twins  
שפה וקריאה בערבית ובעברית: תאומים, אך לא זהים

18:15-18:45Maria Kambanaros, Department of Rehabilitation Sciences, Cyprus University of Technology
Assessment of lexical retrieval deficits in bilingual language impairment: from single 

words to narratives. How to avoid over and/or underdiagnosis?
הערכת קשיי שליפה לקסיקלית בלקות שפתית ודו-לשוניות: ממילים לסיפורים. כיצד למנוע תת-אבחון או 

אבחון יתרי?

 יום חמישי ׀ 16.1.20 ׀ י״ט טבת ׀ אולם 1700, בניין הלמסלי 

12:30-13:00Registration, refreshments and posters

13:00-13:20Welcome and greetings
Bertold Friedlander – President of Hadassah Academic College, Joel Walters – former Chair, 
Department of Communication Disorders, Dafna Olenik - Head of the Adler Aphasia Center

13:20-14:00Madeline Cruice, Department of Language & Communication Science, City University of London
Discourse assessment and treatment in aphasia rehabilitation

הערכה וטיפול בשיח בשיקום אנשים עם אפזיה

14:00-14:40Katerina Hillari, Department of Language & Communication Science, City University of London
Improving rehabilitation outcomes for people with aphasia

שיפור תוצאות הטיפול השיקומי בקרב אנשים עם אפזיה

14:40-15:00Short coffee break

15:00-15:25Moriah Turner-Ganz, Efrat Cohen-Amir and Dafna Olenik, Adler Aphasia Center,  
Hadassah Academic College
Making language accessible to people with aphasia: a multi-cultural learning strategy. 

Bible learning group at the Adler Aphasia Center 
הנגשה שפתית לאנשים עם אפזיה: אסטרטגית למידה רב תרבותית. קבוצת למידה במרכז אדלר לאפזיה 

במסגרת מיזם 929 של הרב בני לאו

15:30-16:00Aviah Gvion, Department of Communication Disorders, Ono Academic College
The impact of different cue types upon individuals with acquired anomia: Behavioral 

and electrophysiological evidence
השפעת רימוזים שונים על יכולת השיום של מטופלים עם אנומיה נרכשת- ממצאים התנהגותיים 

ואלקטרופיזיולוגים

16:00-16:30Naama Friedmann, Language and Brain Lab, Tel Aviv University
Bimodal bilingualism: on language assessment of deaf signers who (also) speak Hebrew

דו-לשוניות דו-מודאלית: הערכת שפה אצל חרשים מסמנים ודוברי עברית

16:30-17:30Poster session and refreshments

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים 
והחוג להפרעות בתקשורת - תכנית לתואר שני



17:30-18:10Maria Kambanaros, Department of Rehabilitation Sciences, Cyprus University of Technology
Cross-linguistic transfer of verb and noun naming therapy in bilingual aphasia-  

a case study
העברה בין-לשונית של טיפול לשיפור השיום של פעלים ושמות עצם בחולי אפזיה דו-לשוניים: תיאור מקרה

18:10-18:40Sharon Armon-Lotem, Department of English Literature and Linguistics, Bar-Ilan University
Crosslinguistic transfer in the lexicon of bilingual children: Insights from assessment 

and intervention
העברה בין שפתית בלקסיקון של ילדים דו-לשונים - תובנות מהערכה והתערבות

18:40-18:50Conference closure
דברי סיכום

Avi Besser, Head of the Department of Communication Disorders,  
Hadassah Academic College

נא אשרו השתתפותכם אצל אורטל נורני בכתובת המייל הבאה:   • 
commdis@hac.ac.il תוך ציון שם מלא וכתובת email והימים אליהם תרצו להגיע  

חוברת תקצירים תישלח בדואר אלקטרוני לנרשמים  •

הכניסה לכנס הינה ללא תשלום  •
                                                             

 

מצפים לראותכם/ן בכנס!

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים 
והחוג להפרעות בתקשורת - תכנית לתואר שני


