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כנס בנושא:
אנשים עם מוגבלות בישראל – 

מציבים חזון 2030 
)חושבים על העתיד בתחום של אנשים עם מוגבלות בישראל(

כנס לכבוד היום העולמי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
הכנס השנה הוא לזכר האדריכל שמואל חיימוביץ ז"ל )זיכרונו לברכה(,

אחראי הנגישות )ההתאמה( הארצי בנציבות

יום ראשון ה- 3.12.2017
בשעות 16:30 – 9:00
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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( –	 

בחלק מההרצאות 

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

בחלק מההרצאות  

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

טלפון: 02-5088001
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תוכנית כללית של הכנס
)מה יהיה בכנס(

התכנסות )מגיעים למקום של הכנס(
הרשמה וכיבוד קל

9:00 – 9:30

ְמִליָאה
)הרצאות לכל המשתתפים בכנס יחד(  

9:30 – 11:30

הפסקה: שתייה קרה וחמה 
11:30 – 12:00

מושבים מקבילים בוקר: 
 )הרצאות ב- 4 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- 4 אולמות באותו זמן,

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

מושב 1
שילוב בחינוך

אולם 1 

מושב 6
הזכות להיות 

משפחה
אולם 1

מושב 5
בריאות

אולם 4

מושב 8
תרבות ועמדות

)דיעות, מחשבות(

אולם 2

מושב 7
תעסוקה )עבודה( 
והכשרה )לימודים 

לפני עבודה(
אולם 3

מושב 2
חיים בקהילה

אולם 2

מושב 3
נגישות

אולם 3

מושב 4
מנהיגות ואירגונים

שולחנות עגולים
אולם 4
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ְמִליָאה
)הרצאות לכל המשתתפים בכנס יחד(  

9:30 – 11:30

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( 

9:30 – 10:00

מנחה: גב' בת אל פאפורה

חברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים

עורכת הדין אמי פלמור, מנכ"לית )מנהלת כללית( משרד המשפטים

חבר הכנסת אילן גילאון, יושב ראש ועדת המשנה לתקנות חוק שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות

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

התכנסות )מגיעים למקום של הכנס(
הרשמה וכיבוד קל

9:00 – 9:30
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אברמי טורם
נציבות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות

דברי פתיחה
10:00 – 10:15

אירוע אומנותי: להקת שלווה 
10:15 – 10:30

בלהקת שלווה יש 15 נערים ונערות:
זמרים וזמרות, נגני קלידים, גיטרה, תופים וכלי הקשה.
חלק מהחברים בלהקה הם נערים ונערות עם מוגבלות.

אברמי טורם
נציבות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות

נותנים תעודה של 'מפעל חיים'  
לאדריכל שמואל חיימוביץ' ז"ל )זיכרונו לברכה(

אחראי הנגישות )ההתאמה( הארצי בנציבות
10:30 – 10:45

חילי טרופר
המועצה 

המקומית 
ירוחם

להאמין במה שאנשים יכולים לעשות
מנהל אגף החינוך הרווחה והתרבות בישוב ירוחם, 

לשעבר יועץ שר החינוך
10:45 – 11:15

מחלקים תעודות הערכה  
11:15 – 11:30

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
שילוב בחינוך

מנחה: אמיתי שוחט
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יובל אדלר
סטודנט

השנה 2030 בעיניי התלמיד, סיפור אישי:
איך בית הספר צריך להיות בעתיד )בהמשך(?

לירון בניסתי
העמותה 
"שלווה"

ארגז כלים )שיטות( לשילוב ילדים בגני "שלווה":
איך אנחנו משלבים ילדים עם מוגבלות בגן

חנה פלוטניק
העמותה ביחד

שילוב לכולם:
 איך אנחנו משתמשים בעיצוב אוניברסלי )לכולם(
 ובטכנולוגיה )מכשירים מתקדמים כמו מחשבים,

ציוד משוכלל( כדי לקדם שילוב

מירב זייגר 
קובר

כנפיים של 
קרמבו

תנועה לשילוב:
מתנועת נוער למען )בשביל( נוער עם מוגבלות 

לתנועת נוער שמשלבת )ביחד עם( נוער עם מוגבלות

מיכל רמון
העמותה

נגישות ישראל

רמפה חברתית במערכת החינוך:
איך עוזרים לילדים עם מוגבלות להיות חלק מהחברה 

)מהאנשים שמשתתפים( בבית הספר

רוית 
גולדנר להב

משרד החינוך

משרד החינוך חזון לשנה 2030:
איך אנחנו רוצים שמשרד החינוך יהיה בעתיד )בהמשך(?

אולם 1
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מושב 2
חיים בקהילה

מנחה: יאסו מנטסנוט
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

במושב הזה: 
 פישוט סימולטני	 

)יגידו באוזניות בשפה פשוטה את מה שהדובר אומר(

נעמה לרנר
ארגון בזכות

הזכות לחיים בקהילה: 
חוקים להמשך בנושא דיור )בית( וסיוע אישי )עזרה אישית(

אורנית דן
משרד

המשפטים

עומר לפיד

חיים עצמאיים בקהילה -
תמיכה )עזרה( לאנשים בקבלה של החלטות בעצמם:

איך עוברים מחוק ליישום )פעולה, עשייה(	 
הבחירה שלי – סיפור אישי	 

סיגל פרץ 
יהלומי

אקים ישראל

גדעון שלום
משרד הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

רונית דודאי
משרד 

הבריאות

איך עוזרים לאנשים זקנים )מבוגרים מאוד( עם מוגבלות 
להמשיך לגור בקהילה )לא במוסד(

אולם 2
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מושב 3
נגישות

מנחה: יניב מעודי
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

במושב הזה:
 תיאור קולי	 

)יגידו באוזניות את מה שמקרינים או מציגים בהרצאה(

יניב מעודי
נציבות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות

איך לפעול יחד עם כל האנשים כדי שהמקומות הציבורים 
)של כולם( יתאימו לכולם באמת

מריאלה יאבו
אוניברסיטת 

תל-אביב

איך עירייה לוקחת בחשבון )חושבת על( מה שאנשים עם 
מוגבלות צריכים כשהעירייה מתכננת דברים חדשים 

רחלי רגב
נגישות ישראל

איך האנשים דואגים לקדם )לשפר( את נושא הנגישות 
בעיר אילת

אורטל שרעבי
עיריית ראשון 

לציון

סילבי ליצ'ק
קבוצת 

מנהיגות

הורים של ילדים עם מוגבלות בעיר ראשון לציון פועלים 
)עושים( ביחד כדי לשתף ולקדם )לשפר( את העיר בשביל 

ילדים עם מוגבלות

רוני אנקורי
אקים ישראל

איך הופכים את המוזיאונים ומקומות הפנאי בארץ 
למקומות שמתאימים לאנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית

אולם 3
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מושב 4
מנהיגות )ניהול, אחריות( ואירגונים )עמותות, מוסדות( – 

 שולחנות עגולים
 )שיחות שונות שאפשר להשתתף בהן.

שיחות שאפשר להגיד מה חושבים על הנושא(

מנחה: ערן טמיר
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ערן טמיר
נציבות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות

איך משנים את השיחה על אנשים עם מוגבלות 
משיחה של חסד )צדקה, טובה( לשיחה של שוויון זכויות

שולחנות עגולים מקבילים: 
)שיחות שונות בכמה שולחנות באותו זמן. 
כל משתתף בוחר באיזו שיחה להשתתף(

יפעת קליין
אשלים, ג'וינט 

ישראל
מנהיגות )ניהול, אחריות( של ילדים ונוער עם מוגבלות

גליה גרנות
קרן משפחת 

רודמן
מנהיגות של צעירים עם מוגבלות

אולם 4
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בנצי ראובן
אקים

חורש בן עמי
קבוצה לסינגור 

עצמי

יואב קריים
בית איזי 

שפירא

מנהיגות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

סארי ג'בארה
נציבות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות

אינאס חאג' 
יחייא

נציבות שוויון 
זכויות לאנשים 

עם מוגבלות

מנהיגות של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

יעקב טייכמן
קהילת 

מתמודדי נפש
מנהיגות של אנשים עם מוגבלות בחברה החרדית

אסנת
יחזקל להט

העמותה 
אלומות

מנהיגות של נשים עם מוגבלות

נתי 
ביאליסטוק 

הכהן
המרכז לעיוור

 מנהיגות במאבקים )למשל, בהפגנות( לקידום
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

סיכום שולחנות עגולים

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 – 16:30

מושב 5   
בריאות

מנחה: חן שטרן
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אורלי בוני 
משרד הבריאות

 תקנות )חוקים( של נגישות לשירות )טיפול, עזרה(
בתחום הבריאות: מהחוק לעשייה

ידידיה דרך
חברת 

המתנ"סים

ליון גיא מאיר
לשמ"ה

קידום והנגשה של זכויות בבריאות הנפש:
מ-ידע מניסיון אישי לעשייה מקצועית

רות פלמור
אלי"ן ירושלים

 אתגרים )קשיים( בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים
במערכת הבריאות:

ערכה להדרכה על תקשורת מונגשת ורגישה

יעל נאמן
אסותא מרכזים 

רפואיים

 נגישות ב"אסותא מרכזים רפואיים" -
למידה מהשטח )ממה שקורה(

גל רוקניאן
המכון לקידום 

החירש 

מערכת בריאות נגישה לאנשים חירשים
ולאנשים עם ליקויי שמיעה

 

עדי נאמן
סיכום מושב בריאות משרד הבריאות 

אולם 4
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מושב 6   
הזכות להיות משפחה

מנחה: יונית אפרתי
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כרמית נועה 
שפיגלמן

אוניברסיטת 
חיפה

סטיגמות )מה שאנשים חושבים( על הֹורּות עם מוגבלות 
בחברה הערבית

רוני רוטלר
אוניברסיטת 

בר אילן

החוקים בנושא הֹורּות עם מוגבלות:
לפי הדיעה של האו"ם )האומות המאוחדות, העולם( בנושא 

הזכויות של אנשים עם מוגבלות

בתיה דייטש
העמותה חסדי 

יוסף

תמיכה )עזרה( בזוגיות )קשר עם בן זוג או בת זוג( 
ובהֹורּות של אנשים עם מגבלה נפשית בחברה החרדית

עפרה
אמא למשפחה 

עם הרבה 
ילדים

קשיים אישיים, הֹורּות ומוגבלות נפשית:
סיפור אישי של אמא עם מוגבלות נפשית

אנשים עם מוגבלות - מיניות וזוגיות דניאלה יקירה

החוויה של בת לאימא עם מוגבלות שכלית:בתיה באבאני
הדברים הטובים והדברים המאתגרים )הקשים(

 

אולם 1
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מושב 7  
תעסוקה )עבודה( והכשרה )לימודים לפני עבודה(

מנחה: טובה רקנטי
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

במושב הזה:
 תיאור קולי	 

)יגידו באוזניות את מה שמקרינים או מציגים בהרצאה(

מיכל דן הראל
ֵמנְַפּאווֵר

עולם העבודה בעתיד )בהמשך( – 
מיומנויות )יכולות(, תפקידים ואתגרים )קשיים(

כרמל סטינגר
המוסד לביטוח 

לאומי

מה אגף השיקום בביטוח לאומי חושב שיהיה בעתיד
)בהמשך(?

שילוב של אנשים עם מוגבלות בעבודה -
קשיים ושיטות לפעול מול עובדים ומעסיקים:

פאנל )שיחה של כמה משתתפים(

מנחה: תמר ויינר
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות

המשתתפים בפאנל:

שירלי קני
העמותה אבני 

דרך לחיים
עבודה של צעירים עם אוטיזם

דלית סין משה
אופק לילדנו

הכשרה )לימודים לפני עבודה( של בני נוער עם עיוורון או 
לקות ראייה

אולם 3
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לינה 
זילברברג

ג'וינט ישראל 
– תבת

תוכנית 'סיפתח' )התחלה של משהו טוב(:
לקדם עבודה איכותית )טובה( של סטודנטים

ואקדמאים )בוגרי אוניברסיטה או מכללה( עם מוגבלות

מירי בן עמרם
אוניברסיטת 

בר אילן

איך אפשר לקבוע כללים )חוקים( הוגנים לתעסוקה 
)עבודה( נתמכת?

למידה מִסימּוַלְציָה )תירגול, משחק תפקידים( מעסיקים
ושל רכזים לקידום תעסוקה )עבודה( נתמכת

שראל וקנין
חברת 

אופטימיסט

עסק אחר - "ג'ירפה עם פסים שחור לבן":
הצגה של עסק חברתי )בשביל אנשים מהחברה(

שעובדים בו אנשים עם מוגבלות

חיים פילוסוף
חברת 

המשקם

תעסוקה )עבודה( מוגנת במאה ה- 21 
 ושיטה לקדם קריירה )עבודה( בחברת ה"משקם"
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מושב 8  
תרבות ועמדות )דיעות, מחשבות(

יוצרים מתחומים שונים של תרבות מדברים: 
איך היצירה עוזרת לשנות את השיח החברתי )מה שמדברים(

והדיעות )מה שחושבים( על אנשים עם מוגבלות.

מנחים: גבי אדמון ריק                                        עידו גרנות
           נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות     ג'וינט ישראל

במושב הזה: 
 פישוט סימולטני	 

)יגידו באוזניות בשפה פשוטה את מה שהדובר אומר(

היוצרים שמשתתפים:

אל-עד כהן
איריס בן 

משה
יוצרים של הסרט "איך מסמנים אהבה"

מהיוצרים של הקמפיין )הפירסומת( "פשוט תתנהגו רגיל"ארנון מרום

שחקנית "ויקי ואני"נורית שלום

כתבת הרווחה של עיתון "הארץ"לי ירון

שחקנית ומייסדת )מקימה, מתחילה( של העמותה כנפיים רינה פדווה 
"כי באומנות אין מגבלות"

שחקנית, מערך הדיור של אלווין הרצליהסימונה עידן

אולם 2


