
 

 

 
 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 اعاةةاإلخشاا  وو  األمفوضية مساواة حقوق 

 

 2030מציבים חזון  –אנשים עם מוגבלות בישראל 
 נס לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותכ

 ממונה נגישות ארצי  ,ז"ל שמואל חיימוביץ ריכלאדחברנו, הכנס מוקדש לזכרו של 

 08:30-18:00בין השעות  2017 לדצמבר 3, חכסלו תשע" ט"ו, ראשוןיום 

 איירפורט סיטי, הכנסים אווניומרכז 
 

 הכניסה ללא תשלום

 15/11/2017חובה להירשם מראש עד 

 הכנס יונגש וילווה בתמלול, במערכות עזר לשמיעה ובתרגום לשפת סימנים

 לשפה פשוטה ותיאור קולי במליאה ובמושבים ע"פ בקשה מראש וכן ילווה בתרגום סימולטני

 5088001-02טל:   pniotnez@justice.gov.ilלפרטים נוספים ניתן לפנות למייל:  

 להרשמה לחץ כאן

  וכיבוד קל הרשמה, התכנסות  09:30 - 09:00

 מליאה,  -מושב בוקר   11:00 - 09:30

 רהאפואל פ-גב' בתמנחה: 
 שם הרצאה ומרצה שעה

 ברכות 10:00 – 09:30

  .שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד

 , יו"ר ועדת המשנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ח"כ אילן גילאון

 לביקורת המדינההוועדה יו"ר  ,רין אלהרראח"כ ק

 משרד המשפטיםמנכ"לית , אמי פלמור עו"ד

  מנהל אומנותי שי בן שושן ,להקת שלווה :אירוע אומנותי 10:15 - 10:00

 מוגבלותנגנים ומוזיקאים, נערים ונערות מכל קשת האוכלוסייה וביניהם חברים עם  15להקת שלוה מונה כ 

 המופיעים יחדיו על במה אחת. הלהקה כוללת זמרים וזמרות, נגני קלידים, גיטרה, תופים וכלי הקשה.
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10:15 - 10:45 

  

 אמנת האו"ם כקריאת כיוון -ושינוי חברתי שוויוןעל מנהיגות, 

 מפעל חיים לאדריכל שמואל חיימוביץ' ז"לעל הענקת אות 

 .לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטיםנציב שוויון זכויות  אברמי טורם, מר 

 

 לכוון גבוה להאמין באדם 11:15 - 10:45

  ., לשעבר יועץ שר החינוךמנהל אגף החינוך הרווחה והתרבות ירוחם מר חילי טרופר,

 חלוקת אותות הערכה  11:30 - 11:15

 

11:30 - 12:00 

  

  הפסקה

 : בוקר מושבים מקבילים  13:30 - 12:00

 שילוב בחינוך,   1מושב 

 , משרד המשפטים.שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנציבות מנהל תחום שילוב בחינוך,  אמיתי שוחט,מנחה: 

 2030 בוגר שירות לאומי בעמותת בוגר שילוב, , סטודנט, מר יובל אדלר -בעיני התלמיד, סיפור אישי

   .מקום לכולם

 "מרפאה בעיסוק, מנהל גב' לירון בניסתי -בניית ארגז כלים לשילוב, מודלים שונים בגני "שלווה ,

 מחקר ופיתוח עמותת "שלוה".

 לית עמותת ", מנכחנה פלוטניק -עיצוב אוניברסלי ושימוש בטכנולוגיה כמקדמי שילוב -שילוב לכולם

 .ביחד

 מנחה גב' מירב זייגר קובר -ר משלבתלתנועת נוע ן"למע"מעבר מתנועת נוער  -תנועה לשילוב ,

 מקצועית, כנפיים של קרמבו.

 מנכ"לית עמותת נגישות ישראל מון,יגב' מיכל ר -רמפה חברתית במערכת החינוך. 

  מדריכה ארצית, תמיכה גב' רוית גולדנר להב -2030נערכים לשנת לימוד משרד החינוך ,

 משרד החינוך.בתלמידים עם לקויות מורכבות, האגף לחינוך מיוחד, 

 

 חיים בקהילה, ,  2מושב 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.מנהל תחום חיים בקהילה, , מר יאסו מנטסנוטמנחה: 

 מנהלת המחלקה גב' נעמה לרנר -פרק הדיור וסל סיוע אישי תחקיק -הזכות לחיים בקהילה ,

 הקהילתית, ארגון בזכות.

  תמיכה בקבלת החלטות -בקהילהחיים עצמאיים  

ממונה על שירות תמיכה בקבלת החלטות האפוטרופוס הכללי, משרד אורנית דן,  -מחוק ליישום

 המשפטים.

 .עומר לפיד -הבחירה שלי



 חיים בקהילה בגיל הזיקנה: 

  .מנכ"לית אקים ישראל ,סיגל פרץ יהלומיגב' 

 , סמנכ"ל בכיר וראש מנהל מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים. גדעון שלוםמר 

 .ממונה שיקום ארצית משרד הבריאות, גב' רונית דודאי

 

   נגישות,   3מושב 

, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנציבות מבנים תשתיות וסביבה, , מפקח נגישות ארצי, אד' יניב מעודימנחה: 

 .משרד המשפטים

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם אד' יניב מעודי -שיתוף ציבור ככלי למרחב ציבורי נגיש באמת ,

 .מוגבלות, משרד המשפטים

 החוג גב' מריאלה יאבו יפו -התמקצעות תחום הנגישות בעיריית תל אביב -מרווחה לתכנון ,

 לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת ת"א.

 מנהלת אזור הערבה ואילת, נגישות ישראל. גב' רחלי רגב, -קהילה מקדמת נגישות באילת 

 עו"ס קהילתית מנהל לשילוב חברתי, עריית ראשון גב' אורטל שרעבי -שיתוף ומנהיגות ככלי עבודה ,

 .נציגת הורים מקבוצת המנהיגות גב' סילבי ליצ'ק,לציון. 

  אוצרת ומנהלת תחום תרבות ופנאי  גב' רוני אנקרי, -פנאישיתוף ציבור בהנגשת מוזאונים ואתרי

   .ומנהלת מכון אקים להנגשה קוגניטיבית, אקים ישראל

 

 שולחנות עגולים,  -מנהיגות וארגונים,  4מושב 

 , משרד המשפטים.נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותיועץ משפטי, עו"ד ערן טמיר, מנחה: 

 

 בשינוי ההובלה את ליטול יכולה מוגבלות עם אנשים של מנהיגות כיצד, זכויות שוויון של לשיח חסד של משיח 
  .משרד המשפטים, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ,טמיר ערן ד"עו -הישראלית בחברה הנוהג השיח

 

 מקבילים עגולים שולחנות : 

 
 ., מנהלת תכניות ג'וינט אשליםקלייןיפעת גב'  – פיתוח מנהיגות בקרב ילדים ונוער עם מוגבלות

 ., מנהלת תכניות קרן משפחת רודרמןגרנות הגליגב'  -פיתוח מנהיגות בקרה צעירים עם מוגבלות

 בית איזי שפירא. , יואב קרייםמר  -מנהיגות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

נציבות , אינאס חאג' יחייאעו"ד , רי ג'בארהאעו"ד ס -מנהיגות של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

  .שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

 פעיל בקהילת מתמודדי נפש. ,יעקב טייכמןמר  -מנהיגות של אנשים עם מוגבלות בחברה החרדית

  .אלומותעמותת , אסנת יחזקל להטגב'  –מנהיגות של נשים עם מוגבלות 

 עגולים שולחנות סיכומי הצגת. 



 

 ארוחת צהרים והפסקה   14:30 -13:30
  

 :צהרים מושבים מקבילים  16:00 - 14:30

 בריאות,   5מושב 

  .משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותמפקחת נגישות שירות ארצית,  גב' חן שטרן,מנחה: 

 

  מנהלת השירות הארצי לריפוי גב' אורלי בוני,  -מהלכה למעשה -לשירותי הבריאותנגישות תקנות
 לאנשים עם מוגבלות, משרד הבריאות. ונגישותבעיסוק, ממונת שוויון 

 

 עמיתים גב' ידידה דרך -מניסיון אישי לפרקטיקה מקצועית  -קידום והנגשת זכויות בבריאות הנפש ,

  רכזת תכנית עמיתים מומחים , לשמ"ה., גב' ליון גיא מאיר  חברת המתנסים. לזכויות,

 מבוססת הדרכה ערכת הצגת, הבריאות במערכת מיוחדים צרכים עם בילדים טיפול במהלך אתגרים 

 ראש ענף פסיכולוגיה, מרכז שיקום ילדים ונוער אלי"ן ירושלים., גב' רות פלמור .סרטים

  מנהלת אגף שירות וחווית המטופל,  ,גב' יעל נאמןלמידה מהשטח,  -במרכז רפואי אסותאנגישות

 .מרכזים רפואייםאסותא 

  ,המכון לקידום החירשגב' גל רוקניאןמערכת בריאות נגישה לאנשים חרשים וכבדי שמיעה ,. 

  מנהלת תחום בכירה, שילוב קהילתי אגף בריאת הנפש, משרד , מןעגב' עדי נ –סיכום מושב

 הבריאות.

 

   זכות למשפחה,   6מושב 

רד ש, מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותשילוב בקהילה,  ההלת תחום בכירנמ, גב' יונית אפרתימנחה: 

 .המשפטים

 החוג לבריאות נפש דר' כרמית נועה שפיגלמן -סטיגמות על הורות עם מוגבלות בחברה הערבית ,

 קהילתית, אוניברסיטת חיפה.

  בחינת החקיקה העוסקת בהורות ובמוגבלות, בראי אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים בר מנהלת , עו"ד רוני רוטלר -מוגבלות

 אילן.

 עמותת יטשיגב' בתיה ד -אנשים עם מגבלה נפשית בחברה החרדית של זוגיות והורותתמיכה ב ,

 חסדי יוסף.

 אם למשפחה ברוכת ילדים. עפרה  -אתגר אישי, הורות ומוגבלות נפשית , 

 מטפלת ומנחה בתחום המיניות.גב' דניאלה יקירה -על מיניות וזוגיות ומה שבניהם , 

 ,גב' בתיה באבני -נקודת מבט של בת לאם עם מוגבלות שכלית החיים הם לא שחור לבן. 



 

 תעסוקה והכשרה, ,  7מושב 

 , משרד המשפטים.נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,לשכה משפטית, עו"ד טובה רקנטימנחה: 

 מנכ"לית מנפאורגב' מיכל דן הראל,  -מיומנויות, תפקידים ואתגרים -עולם התעסוקה העתידי. 

 "עובדים אתגרים וכיווני פעולה מול , שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה "ן זו אגדהיאם תרצו א

המטה לשילוב אנשים עם  ,מנהלת מרכזי מעסיקיםד תמר ויינר, "עו פאנל בהנחיית - םיומעסיק

 :משרד העבודה והרווחה ,מוגבלות

  בני דרךמנהלת שותפה, א, גב' שירלי קני -צעירים על הספקטרום האוטיסטיתעסוקת 
 לחיים.

  רכזת , גב' דלית סין משה -לעולם התעסוקה או לקות ראייההכשרת בני נוער עם עיוורון
 .אופק לילדנותכניות, 

 גב' לינה  -סיפתח לקידום תעסוקה איכותית של סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות
 תבת.–, ג'וינט ישראל סיפתחמנהלת תכנית , זילברברג

  ורכזי קידום בתעסוקה נתמכת  מעסיקיםבקרב סימולציה קבוצתית ככלי לפיתוח קוד אתי
המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך, דוקטורנטית , גב' בן עמרם -בשוק העבודה החופשי

 לןיאוניברסיטת בר א

 חברת אופטימיסטמר שראל וקנין -"ג'ירפה עם פסים שחור לבן" -עסק אחר ,. 

 ומודל  21במאה ה  תעסוקה מוגנתERAP  סמנכ"ל , מר חיים פילוסוף  "משקםחברת ה"ב
 .המשקםשיקום, 

 

   ועמדותתרבות ,  8מושב 

ישתתפו יוצרים מתחומי תרבות שונים אשר ידברו על האופן בו העשייה שלהם תורמת לשינוי השיח  במושב

 החברתי והעמדות הציבוריות כלפי אנשים עם מוגבלות. 

 

 –מסד נכויות גרנות,  עידו ומר , משרד המשפטים. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מנחים: ד"ר גבי אדמון ריק,

 .ג'וינט ישראל ומרצה על קולנוע ומוגבלות

         יוצרי הסרט התיעודי "איך מסמנים אהבה" עד כהן וגב' איריס בן משה,-מר אל 

         פרומתאוס, מיוצרי הקמפיין "פשוט תתנהגו רגיל"מר ארנון מרום , 

         שחקנית "ויקי ואני"גב' נורית שלום , 

         רווחה של עיתון "הארץ"ה, כתבת גב' לי ירון 

          'רינה פדווה, שחקנית יוצרת ומייסדת עמותת כנפיים "כי באומנות אין מגבלות"גב 

 גב' סימונה עידן, שחקנית, מערך הדיור של אלווין הרצליה 

 


