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כנס בנושא:
יחד מובילים למדינה שוויונית ומכילה 

)עובדים ביחד כדי שישראל תהיה מדינה שווה לכולם(

כנס לכבוד היום העולמי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הכניסה חינם
חובה להירשם מראש )לפני הכנס( עד התאריך 20.11.2019

אפשר להירשם בעזרת הקישור הבא:
acc.form-wizard.net

הכנס יתקיים
ביום שלישי ה- 3.12.2019
בין השעות 17:00 – 8:00

במרכז הכנסים ַאֵווְניּו
בֵאייְרּפֹוְרט ִסיִטי )קריית שדה התעופה(

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
Commission for Equal Rights of Persons With Disabilities

عاقة مفوضّية مساواة حقوق ا��شخاص ذوي ا��
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בכנס יהיו ההנגשות )ההתאמות( הבאות:
מערכות הגברה ללקויי שמיעה	 

תרגום לשפת הסימנים	 

תמלול )יכתבו על המסך את מה שהדובר אומר(	 

 פישוט סימולטני )יגידו באוזניות בשפה פשוטה את מה שהדובר אומר( -	 

 במליאה )הרצאות לכל המשתתפים בכנס יחד( ובחלק מהמושבים,

רק לפי בקשה לפני הכנס 

 תיאור קולי )יגידו באוזניות את מה שמקרינים או מציגים בהרצאה( -	 

 במליאה )הרצאות לכל המשתתפים בכנס יחד( ובחלק מהמושבים,

רק לפי בקשה לפני הכנס

לפרטים נוספים על כל הנושאים שקשורים לכנס:
 pniotnez@jus tice.gov.il :מייל

טלפון: 6763*
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תוכנית כללית של הכנס
)מה יהיה בכנס(

התכנסות )מגיעים למקום של הכנס(
הרשמה וכיבוד קל

8:00 – 8:45

ְמִליָאה)הרצאות לכל המשתתפים בכנס יחד(
אולם מרכזי

 8:45 – 11:30

הפסקה: שתייה קרה וחמה 
11:30 – 12:00

מושבים מקבילים בוקר: 
 )הרצאות ב- 3 אולמות באותו זמן,

כל משתתף בוחר איזה הרצאות לשמוע( 
12:00 – 13:30

הפסקה: ארוחת צהריים
13:30 – 14:30

מושבים מקבילים צהריים 
 )הרצאות ב- 3 אולמות באותו זמן,

כל משתתף בוחר איזה הרצאות לשמוע( 
14:30 – 16:00

 

מושב 1
איך מתכננים ערים 
שמתאימות לכולם

אולם 1

מושב 2
מוגבלות בגיל זיקנה 

אולם 2

מושב 3
נגישות )התאמות( לאנשים 

עם מוגבלות בחקירות 
ובבית משפט 

אולם 3

מושב 4
איך צעירים עם מוגבלות 

יכולים להיות מנהיגים

אולם 2

מושב 5
 לאיזה נושאים של

אנשים עם מוגבלות 
המדינה נותנת כסף 

אולם 1

מושב 6
האם אנשים עם מוגבלות 
במרכז הארץ ובמקומות 

רחוקים מקבלים אותו שירות
אולם 3
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ְמִליָאה )הרצאות לכל המשתתפים בכנס יחד( 
אולם מרכזי 
8:45 – 11:30

מנחה:
גברת גל גבאי

במליאה יהיו: 
 פישוט סימולטני	 

 )יגידו באוזניות בשפה פשוטה את מה שהדובר אומר(

 תיאור קולי	 
)יגידו באוזניות את מה שמקרינים או מציגים בהרצאה(

ברכות
)אנשים חשובים מברכים את המשתתפים בכנס( 

אמיר אוחנה - שר המשפטים

חבר כנסת אילן גילאון - יושב ראש ועדת המשנה לתקנות חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

פרופסור דניאל הרשקוביץ - נציב שירות המדינה

עורכת דין סיגל יעקובי - מנהלת כללית )מנכ"לית( משרד המשפטים

אברמי טורם - נציב שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תוכנית מפורטת של הכנס
)מה יהיה בכל חלק של הכנס(

התכנסות )מגיעים למקום של הכנס(
הרשמה וכיבוד קל

8:00 – 8:45
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איך התקשורת משפיעה על מה שחושבים
על אנשים עם מוגבלות בישראל 

מנחה:
אברמי טורם, נציב שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות

משתתפים בפאנל:

מנכ"ל )מנהל כללי( של "כאן" אלדד קובלנץ

כתבת חדשות בערוץ 13 מיה איידן
כותבת בנושאים של רווחה )זכויות וחיים של אנשים(

עיתונאית )כותבת בעיתון( לינוי בר-גפן

כתבת בעיתון "הארץ"לי ירון
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הופעה:

להקת פאנקי שאנקי

להקת פאנקי שאנקי הוקמה על ידי עמותה בשם תו המשווה.
בלהקת פאנקי שאנקי מוסיקאים מקצועיים )אנשים שהמקצוע שלהם

הוא מוסיקה(.
כל החברים בלהקה הם אנשים עם אוטיזם.

ללהקת פאנקי שאנקי שירים שמספרים על החיים עם אוטיזם.
הם שרים גם גרסאות )צורות אחרות( חדשות של שירים מוכרים..

חברים בלהקה:

שירה: רוני גינוסר

גיטרה חשמלית וקולות: מורדכי בן חמו

כלים אתניים )של תרבות מיוחדת(: חן גרשוני

תופים: אסף מרקוביץ

גיטרה בס: עמרי בזלט

מחלקים תעודות הערכה

הפסקה: שתייה קרה וחמה 
11:30 – 12:00
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מושבים מקבילים בוקר: 
 )הרצאות בכמה אולמות באותו זמן,

כל משתתף בוחר איזה הרצאות לשמוע( 
12:00 – 13:30

מושב 1
איך מתכננים ערים שמתאימות לכולם

חלק 1
שיחה על קשיים של אנשים עם מוגבלות לעשות דברים בעיר בגלל המבנה שלה

מנחה:
עפר לרנר, עמותת מרחב

מרצה ופועל בשביל נגישות לאנשים עם מוגבלות ראיהראובן ברון

אלו"ט )אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם(איילת דיין

ישראל אבן 
מרכז את נושא הנגישות בפורום )קבוצה של( ארגוני הנכיםזהב

קרן שלםריבה מוסקל

חלק 2
שיחה בנושא דברים שהאנשים בממשלה ובעירייה צריכים לעשות

כדי שכל עיר תהיה מתאימה לכולם
מנחה:

יובל וגנר, עמותת נגישות ישראל

מינהל התכנוןשחר סולר

ורד סולמון
משרד הבינוי והשיכוןממן

עפרה כרמון 
משרד העבודה והשירותים החברתייםאבן

משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםגבי נבון

ראש מועצת שוהםאיתן פיטגרו

אולם 1
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מושב 2
מוגבלות בזיקנה - איך דואגים לחיים טובים ופעילים

של זקנים עם מוגבלות בקהילה )לא במוסד(

חלק 1
איך מתמודדים )פועלים( כאשר אנשים מזדקנים )הופכים לזקנים(

מנחה:
אהובה ליטוויק, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ישראל דורון
אוניברסיטת 

חיפה
האם תמיד זקנים הם גם מוגבלים?

דני כץ
משרד 

העבודה 
והרווחה 

והשירותים 
החברתיים

חיים טובים בזיקנה )בגיל מבוגר( לאנשים עם מוגבלות

איריס רסולי
משרד 

הבריאות
כיצד מתכוננים במערכת הבריאות )למשל, במרפאות 

ובבתי חולים( להזדקנות של האנשים בישראל

אורנה בר
המוסד לביטוח 

לאומי
איך לארגן את הטיפולים הרפואיים )שקשורים לבריאות( 

בקהילה )לא במוסד( של אנשים עם מוגבלות קשה

אולם 2
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המשך מושב 2

חלק 2
תוכניות מיוחדות לאנשים זקנים עם מוגבלות

פאנל )שיחה של כמה משתתפים(
מנחה:

מארק שאמיס, משרד העבודה והשירותים החברתיים
המשתתפים בפאנל:

יעל בנבנישתי
ארגון של 
מהנדסי 
החשמל 

והאלקטרוניקה

פתרונות )תשובות של בעיות( שיכולים לעזור
לאנשים עם מוגבלות

אורנה זמיר 
המוסד לביטוח 

לאומי
איך שכנים ואנשים בסביבה יכולים לעזור 

לאדם זקן עם מוגבלות שגר בקהילה )לא במוסד(

מיכל דויד דיין 
ליז גולן

אקים ישראל

שינויים שצריך לעשות במסגרות כדי שיתאימו 
למזדקנים עם מוגבלות שכלית

יוסי ברנט 
עמותת מלב"ב

איך מטפלים באנשים עם ירידה )קושי( קוגניטיבית 
בקהילה )לא במוסד(

אולם 2
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מושב 3
מה עושים כדי שחקירות ובתי משפט
יהיו מותאמים לאנשים עם מוגבלות  

מנחה:
דוקטור שגית מור, המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה

מיטל גרף
משטרת 

ישראל
העבודה של המשטרה בחקירה של אנשים עם מוגבלות

היא-לי כהן 
עמיתים 
לזכויות

הילה טוהר 
גיגר 

שחרות ליווי 
בקהילה

אנשים עם מוגבלות נפשית מלמדים את המשטרה איך 
לדבר איתם נכון 

חגית לרנאו 
משרד 

המשפטים
אתגרים )קשיים( בעבודה של הסנגוריה )גוף שמגן על 

נאשמים במשפט( במשפטים של אנשים עם מוגבלות

נעמה לרנר 
בזכות

איך המשטרה מתאימה את העבודה שלה 
לאנשים עם מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית ואוטיזם

רוני רוטלר 
מיה גפן 

אוניברסיטת 
בר אילן

פישוט לשוני )שפה פשוטה וברורה( של מושגים של משפט

בוני 
גולדנברד

אפרת רייך
מרכזת צוות 

בין משרדי

הצעות למגוון )כל מיני( דרכים כדי להגן )לשמור( על 
בגירים )אנשים מעל גיל 18(

אולם 3

הפסקה: ארוחת צהריים 
13:30 – 14:30
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מושבים מקבילים צהריים 
 )הרצאות בכמה אולמות באותו זמן,

כל משתתף בוחר איזה הרצאות לשמוע( 
14:30 – 16:00

מושב 4   
איך צעירים עם מוגבלות יכולים להיות מנהיגים

מנחה:
רועי שוולב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נילי ברויאר  
האוניברסיטה  

העברית ירושלים

מה אדם עם נכות )מגבלה( יכול לחשוב על עצמו: 
חרפה )בושה(, גאווה )מחשבות טובות על עצמי(

ואפשרויות נוספות

שולחנות עגולים 

אלעד אמסלם 
קבוצת המנהיגות 

לינק 20   
אבישג דיין

מועצת תנועות 
הנוער

איך משתלב נוער )לא ילדים ולא מבוגרים( עם מוגבלות 
בתנועות הנוער? האם נוער עם מוגבלות יכול להיות מנהיג 

)להוביל, להיות ראשון( בתנועת נוער?

אפרת אהרוני
תכנית שיבולים

 איך לנוער )לא ילדים ולא מבוגרים( עם מוגבלות יש
אפשרות ללמוד להיות מנהיגים )מובילים( במכינות קדם 

צבאיות )לפני הצבא(

אולם 2
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המשך מושב 4

מור שליט
בית איזי 

שפירא 
טל פדידה

צה"ל
דבורי מרגלית
עמותת גוונים

איך נוער עם מוגבלות יכול להתנדב )לעבוד כי רוצים,
בלי כסף( בשירות לאומי ובצה"ל

מורן כהן 
אוניברסיטת 

בר אילן
הסתר פאס 

המוסד לביטוח 
לאומי

איך אנשים עם מוגבלות יכולים ללמוד באוניברסיטה 
ובמכללה

יפעת קליין
ג'וינט אשלים

 איך השתתפות בתוכניות חברתיות )למשל, חוגים(
עוזרת לאנשים עם מוגבלות להיות חלק מהחברה 

ולהשפיע על החברה

מוחמד דיאב 
מנחה קבוצות 
ופעיל חברתי 

ענבר דויד
המוסד לביטוח 

לאומי

איך עבודה של אנשים עם מוגבלות עוזרת להם להנהיג 
)להוביל, להיות ראשונים(

אולם 2
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מושב 5
למה כדאי שהמדינה תיתן כסף

לנושאים של אנשים עם מוגבלות  

חלק 1: 
איך עבודה של אנשים עם מוגבלות תורמת )עוזרת(

לכלכלה )שקשור לכסף( של המדינה
מנחה: 

גלית קריים, נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עומר ברנדר 
 מעיין

טופר – רותם
תהילה תנעמי  
חוקרים עבור  
נציבות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות 

הצגה של מחקר )בדיקה(:
כמה כסף אנשים עם מוגבלות שעובדים

מוסיפים להכנסות של המדינה )כסף שמקבלת המדינה(

ערן טמיר 
נציבות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות

יגיב )ידבר( על מה שהחוקרים יציגו

גיא שימחי 
הסתדרות 

החדשה
יגיב )ידבר( על מה שהחוקרים יציגו

אולם 1
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המשך מושב 5

חלק 2: 
המשמעות )התוצאה( הכספית )של כסף( של תוכניות שונות

לאנשים עם מוגבלות
מנחה: 

גלית קריים, נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כרמל סטינגר 
המוסד לביטוח 

לאומי
מה אנחנו יודעים היום, אחרי חמש שנים שיש עובדים עם 

מוגבלות במקומות תעסוקה

פסח 
ליכטנברג 

עמותת 
סוטריה 
ישראל, 

האוניברסיטה 
העברית 
בירושלים

בתים מאזנים: בתים מיוחדים לאנשים עם מוגבלות 
נפשית, ניסיון לצמצום )שיהיו פחות( אשפוזים 

פסיכיאטריים

לירון בניסתי 
עמותת שלווה

למה כדאי לאבחן ולטפל בתינוק ב- 100 ימים ראשונים 
מאז שהתינוק נולד 

אולם 1
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מושב 6
האם אנשים עם מוגבלות במרכז הארץ
ואנשים עם מוגבלות במקומות רחוקים

מקבלים אותו שירות?  

חלק 1: 
אתגרים )קשיים( ופתרונות מיוחדים שמצאו בכל מיני מקומות בארץ 

מנחה: 
יונית אפרתי, נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 ענבל|
וורטמן-שהם

אבני דרך 
לחיים

רעיונות שפיתחו במקומות רחוקים בארץ

ראובן חריטון 
המוסד לביטוח 

לאומי
ארגונים שעושים יחד דברים בתוך העיר

ליאורה רופמן
ילדים עם מוגבלות שמיעה במקומות מרוחקים בארץמיח"א

יוסף אלעמור 
קרן ינאביע

 קשיים בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות
בחברה הבדואית

אולם 3
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המשך מושב 6

חלק 2: 
איך השלטון פועל כדי שאנשים עם מוגבלות במרכז הארץ

ואנשים עם מוגבלות במקומות רחוקים יקבלו את אותו השירות
פאנל )שיחה של כמה משתתפים( 

מנחה: 
אסנת יחזקאל להט, פועלת כדי לקדם זכויות )מה שמגיע(

לאנשים עם מוגבלות
המשתתפים בפאנל:

ראש מועצת ירוחם טל אוחנה

משרד הפנים מריה ג'יריס

פלורין 
הרשות לפיתוח הנגב גדלבסקי

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתייםגלית גבע

אולם 3


