
 
 
 
 
 

 

 

 התכנסות, הרשמה וקפה 9:30-9:00

9:45-9:30 

 ברכות

 עו"ד איציק סבטו, מנהל אגף הקרנות, ביטוח לאומי 

 ,אוניברסיטת חיפה ד"ר נעמי שרויאר, ראשת החוג לריפוי בעיסוק 

10:30-9:45 

 פתיחה: אתגרים וחזון לחברה נגישה 

 הנחיה: ד"ר שגית מור, צוות המחקר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 וגב' שירלי פינטו, המרכז הישראלי ללימודי חירשות  לבן"-, מפלגת "כחולח"כ קארין אלהרר

11:00-10:30 

 זרקור על המיזם והמחקר  
 חיפה יברסיטתהמחקר, החוג לריפוי בעיסוק, אונ הנחיה: ד"ר דליה זק"ש, צוות

 גב' תמי אילון, סגנית מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים, קרנות : הצגת מיזם מהפכה בהשכלה הגבוהה
 הביטוח לאומי

 חיפה יברסיטתהמחקר, החוג לריפוי בעיסוק, אונ ד"ר דליה זק"ש, צוות :תובנות ממחקר ההערכה 

 גב' אריאלה הלוינג, מנהלת מרכז התמיכה, מכללת בית ברל  :ואתגריםתפקידים   – מרכזי התמיכה
 ומכללת ספיר 

12:00-11:00 

 ממצאים ומסקנות מנקודות המבט של הסגל המנהלי והאקדמי 

 חיפה יברסיטתהמחקר, החוג לריפוי בעיסוק, אונ : ד"ר נעמי שרויאר, צוותהנחיה

 דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפהגב' יעל רויטמן,  :סגל מנהלי  – ממצאי המחקר 

 גב' אילת גופר, רכזת נגישות מכללת אורנים  :מודלים של הטמעת שירות נגיש בקרב סגל מנהלי
 ודוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית

 חיפה יברסיטתהמחקר, החוג לריפוי בעיסוק, אונ ד"ר נעמי שרויאר, צוות :סגל אקדמי – ממצאי המחקר 

 מיוחד לכולם  -ענת גרינשטיין, עמותת אינקלו ר"ד :מתחים והזדמנויות -מצוינות, השתתפות ונגישות 

 ארוחת צהריים 12:45-12:00

 .גמדה שמחוללת שינוי. תובנות וכלים לחיים בהומור ורגש –פדות : מופע 13:15-12:45

14:15-13:15 

  המוגבלות להשכלה הגבוהה: משפט, מדיניות ומבט לעתידאתגר 

 חיפה  יברסיטת: ד"ר שגית מור, צוות המחקר, הפקולטה למשפטים, אונהנחייה

 אביב-תל יברסיטתפרופ' חגית מסר ירון, בית הספר להנדסת חשמל, אונ 

 אביב-תל יברסיטתפרופ' נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אונ 

15:00-14:15 

  ומסקנות מנקודות המבט של הסטודנטיםממצאים 

                         , אוניברסיטת בודה סוציאלית, הקריה האקדמית אונו וביה"ס לעהחוג לחינוך וחברה : דר' נצן אלמוג,הנחייה

 יועצת המיזם ילן,א-בר            

 ד"ר כרמית נעה שפיגלמן, צוות המחקר, החוג לבריאות נפש קהילתית,  :ממצאי המחקר ואתגרים לעתיד
 חיפה  יברסיטתאונ

 עידו אפרתי, בוגר תואר ראשון במוזיקה וייעוץ חינוכימר  :כיצד הסתייעתי במרכז התמיכה 

 זיו, מרצה בכירה, חנוך מיוחד -ד"ר חגית גור :חשיפת המוגבלות ומשמעותה לצורך קבלת התאמות
 לות, סמינר הקיבוצים אוניברסיטת תל אביבולימודי מוגב

 פרופ'  ארלין קנטר, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת סירקיוז, יועצת אקדמית למיזם: דברי סיכום 15:20-15:00
 

 אולם הכנס נגיש, הכנס ילווה בתמלול לעברית

      hilagoldshmith@gmail.comלבקשות נגישות ולשאלות ניתן לפנות: 

 יום שלישי 4.6.19
 מרכז האירועים "ישראל יפה"  

 , תל אביב80שדרות רוקח 

 כניסה חופשית

 קישור להרשמה: בקישור הבאנא להירשם 

 !/ןנשמח לראותכם

 ""מהפכה בהשכלה הגבוההמיזם 

 הקמת מרכזי תמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות

 ממצאים, מגמות וכיווני המשך
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