
,  31.3.2020, בניסן' ו, יום שלישי
'  רח, ישראל-מוזיאון ארץ, א"מוז

תל אביב, רמת אביב, 2חיים לבנון 

פורום חינוך של איגוד המוזיאונים  
ם ישראל שמח להזמינך לכנס  "ואיקו

לצוותי חינוך והדרכה במוזיאונים

תנאים   
של קרבה

₪ 25–חניון המוזיאון בתשלום חד פעמי ; כאןקישור לדרכי הגעה 

(כאןתשלום )₪ 70אורחים ( כאןתשלום )₪ 50עלות לחברי האיגוד : 25.3.2020ההשתתפות בהרשמה מראש עד לתאריך 

Claudio Giovannini, Opera di Santa Maria del Fiore: צילום

שילוב והנגשה  
במוזיאונים

:בתכנית

אולם  |הרשמה וכיבוד קל 09.30
נופים

|התכנסות וברכות 10.00
א"ל מוז"מנכ, עמי כץ
א"מוז, מנהל אגף החינוך, שי ימין

חברת הנהלת  , י'ימגוצ-שיר מלר
ראש פורום חינוך, איגוד המוזיאונים

ר איגוד המוזיאונים  "יו, קסלרנאוה 
ישראלם"ואיקו

|(אנגלית)הרצאת פתיחה 10.15
Beyond Access and Inclusion,

Milene Chiovato ,  ראש מחלקת
סאו  , פינקוטקהחינוך במוזיאון 

ר ועדת  "ולשעבר יו, ברזיל, פאולו
CECA הבינלאומית לחינוך ופעולה

ICOMתרבותית של 

פרויקטים מעוררי השראה  11.15
בשילוב והנגשה במוזיאונים  

(:הרצאות קצרות)

באמנויותטיפול –מרחבי הנפש 
מוזיאון  , פופקיןרעות |במוזיאון 

אשדוד לאמנות

תלמידי חינוך  –זה לא מדע מדויק 
:מיוחד במוזיאון המדע

,  שיר פרי|ס ארזים "המקרה של בי
,  ש בלומפילד"מוזיאון המדע ע

ירושלים

תכנית טבע  : אי שם מעבר לקשת
וסביבה לתלמידים על הרצף  

דנה ירון  |( האוטיסטי)התקשורתי
,  מוזיאון האדם והחי', מרקוביץ

רמת גן, הפארק הלאומי

–הנשמה מדברת בתמונות 
מפגשים במוזיאון לאנשים החיים  

מוזיאון  , תמנה שחר|דימנציהעם 
ירושלים, ישראל

הנגשה בגישה  –כלול הכל
,  מגדל דוד, רעות קוזק|הוליסטית 

המוזיאון לתולדות ירושלים

על נגישות  –לונדון לא מחכה לי 
ורד  |והנגשה במוזיאונים בלונדון 

לטםעמותת , קורן-סבאג

אולם  |ארוחת צהרים קלה 12:45
נופים

לאמנויותהדרכות בביאנלה 13.30
צוות מדריכי אגף  |א"במוזולעיצוב 

במהלך ההדרכות  . החינוך במוזיאון
יינתן דגש להתאמות המיועדות 
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

חדרי סדנה  |מעגלי שיח 14.30
באגף החינוך

דיון מונחה והצגת צעדים מעשיים  
ואמצעי תכניותלפיתוח ויישום 

:הנגשה במוזיאונים

שימוש באמצעים טכנולוגיים  
|לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

,  מוזיאון בית התפוצות, אסף גמזו
מוזיאון האדם  , לילך רחבי, תל אביב
פתח תקווה, והסביבה

וסיורים מונגשים ללקויי  תכניות
ליטל וילנר ורכזות אגף  |ראייה 

תל  , ישראל-החינוך במוזיאון ארץ
,  קלדרוןוחוהמירה לוי , אביב

ש  "המוזיאון לתרבות הפלשתים ע
אשדוד  , קורין ממן

,  דקלה ליאני|הנגשה קוגניטיבית 
המועצה לשימור אתרי מורשת  

מוזיאון  , סטלרשלומית , בישראל
ירושלים, הרצל

המשלבות קהלים עם ובלי  תכניות
,  אלינור מלחי|צרכים מיוחדים 

אביגיל  , ירושלים, מוזיאון ישראל
ועזרי  תכניותיועצת לפיתוח , הירש

הדרכה לקהלים מיוחדים

סיום משוער16:00

icomhinuch@gmail.com: למידע נוסף ובירורים; המצורףיש למלא את הפרטים בקישור 

https://www.eretzmuseum.org.il/21/
https://www.myofficeguy.com/p/medh0/zaqmd/c/login/
https://www.myofficeguy.com/p/medh0/zaqme/zas4s/payment/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTH939_gEZzx012uYbuq13QV-Ukb9uRS6WGJgrD89KfnI4zA/viewform

