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 2.2.2.1.-יום ראשון, ה

 
ימסמך בפישוט לשונ  

 
את הפישוט הלשוני עשו:   

 

 

 
 :כנסה תוכנית

 ?בארץ לפי המשפטהופכים ארגונים לנגישים איך 
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80:38-80:88 

 

 

 לכינוסמגיעים למקום הכינוס ונרשמים 

 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

80:88-80:98 
 

 
 

 פתיחה וברכות

 הקדמה

 

 מיכל רימון

 עורכת דין

 מנהלת כללית

 "נגישות ישראל"עמותת 

 ברכות

 קארין אלהרר

 חברת כנסת

 עורכת דיןו

 ברכות
 זכאי-סיגל רסלר

 שופטת בית משפט השלום בהרצליהכבוד 

 ברכות

 והאפי נו

 ראש לשכת עורכי הדין

 תל אביב והמרכז אזור

 ברכות

 קמארה אחיה

 עם מוגבלות נציב שוויון זכויות לאנשים

 משרד המשפטים
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 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

80:98-08:88 

 
 הרצאה

 נגישות?נושא האיך מתייחסים היום ל

 וגנר יובל

 יושב ראש

 "נגישות ישראל"עמותת 

08:88-08:91 

 
 הרצאה

זכויות  שוויוןלפני חוק  בארץמה היה לפי המשפט 

 לאנשים עם מוגבלות? 

 מה הדברים המרכזיים בחוק זה?

 דנה בינדר

 עורכת דין

 עמותת "נגישות ישראל"

08:91-08:08 

 
 הפסקה

 הפסקה וכיבוד קל

08:08-00:88 

 
 הרצאה

יהיו ל נגישות כבר יש ואיזה איזה תקנות )כללים( ש

 שנים הבאותב

 עומרי קאופמן

 עורך דין

 גולדפרב זליגמן ושותפיםעורכי דין משרד 
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 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

00:88-00:98 

 
 הרצאה

 הנגישות בישראל איך מקדמים את

על ידי פנייה לבתי המשפט ולבית המשפט הגבוה 

 לצדק

 תומר רייף

 ורך דיןע

 שותף ומנהל מחלקת הליטיגציה

 זיסמן, אהרוני גייר ושותפים עורכי דיןמשרד 

00:91-00:18 

 
 הרצאה

 להנגשה של: תקנות )כללים(

  מבנים

 ( מים, שדות תעופה כבישים,למשל, תשתיות )

 וסביבה

 יהודה מירון

 עורך דין

 יועץ לנציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות

00:18-09:08 

 
 הרצאה

 תקנות )כללים( להנגשת השירות
 הרטוב-מיכל שיק

 עורכת דין

09:08-09:31 

 
 הרצאה

, לות מקצועיותא, ש)מי לא חייב להנגיש( פטורים

 תקנות הנגישות בירורים ושמירה על ביצוע

 שני-עירית שביב

 עורכת דין

 הממונה על שאילתות ופטורים 

 נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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09:31-03:01 

 
     ארוחת צהריים

 ארוחת צהריים קלה

 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

03:01-03:38 

 
 הרצאה

מה התפקיד של עורך הדין או היועץ המשפטי 

 בליווי של הארגון

 ליאור לאופר

 עורך דין

 מחלקת אכיפה ורגולציה

 מגדל חברה לביטוח

 

03:38-03:11 

 
  הרצאה

 
 

 

איך אפשר להכניס את הנגישות לשימוש בארגונים 

 גדולים

 נטע רוטמן

 מורשית נגישות שירות

 מנהלת תחום יעוץ לנגישות

 עמותת "נגישות ישראל"

03:11-00:01 

 
 הרצאה

 לשימוש כלים שעוזרים להכניס את הנגישות

 בארגונים
 אור כהן

 מנהל תחום הכשרות והדרכות

 "נגישות ישראל"עמותת 
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 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

00:01-00:31 

 
 הרצאה

מה עושים כדי שיותר אנשים עם מוגבלות יוכלו 

 לעבוד
 וגנר יובל

 יושב ראש

 "נגישות ישראל"עמותת 

00:31-00:18 

 
 הרצאה

 הנגשה של אתרי אינטרנט

 
 אסתר ליברזון

 User Firstחברת טלדור 

 

00:18-01:01 

 
 שאלות ותשובות

 שאלות ותשובות

 סיכום

 וגנר יובל

 יושב ראש

נגישות "עמותת 

 "ישראל

 מיכל רימון

 עורכת דין

 יתמנהלת כלל

 "נגישות ישראל"עמותת 

 


