"נגישות ההשכלה הגבוהה כגשר
לתעסוקה :מדיניות ,מחקר ופרקטיקה"
הכנס יתקיים ביום שני ,8.5.2017 ,בשעה 8:30
באוניברסיטת חיפה ,אודיטוריום מוזיאון הכט

תכנית הכנס:
8:30-9:00

רישום ,התכנסות וכיבוד

9:00-9:20

דברי פתיחה וברכות – מנחת הכנס :ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן
פרופ' פייסל עזאיזה ,דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
מר אברמי טורם ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גב' ויויאן עזרן ,מנהלת השירות לקהילה ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
גב' גליה גרנות ,קרן משפחת רודרמן

9:20-10:10

הרצאת פתיחה (:)KEYNOTE SPEAKER
A European Perspective on Transitioning Into, Through and Out
of Higher Education for Students with Disabilities with Examples of
Best Practice from Ireland.
Dr. Clodagh Nolan, Occupational Therapy at Trinity College Dublin

10:20-10:50

השכלה כמנוף לתעסוקה ולהשתתפות בחברה  -מבט מקרו
פרופ' אריק רימרמן ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה

10:50-11:05

נגישות להשכלה גבוהה בראי חקיקת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
ד"ר שגית מור ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה

11:05-11:20

הפסקה

11:20-11:35

שינוי תפיסה משירות על פי סוג מוגבלות לשירות מוכוון אדם ותקציב
אישי גם באקדמיה
אביטל סנדלר-לף ,מנהלת מסד נכויות בג'וינט ישראל

11:35-11:50

מרכזי התמיכה כאמצעי לקידום הנגישות לסטודנט
תמי איילון ,סגנית מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים ,הביטוח הלאומי

11:50-12:30

מושב  :Iתוכניות מובילות לקידום השתתפות אנשים עם מוגבלות
באקדמיה:
מנחה  -אסנת יחזקאל-להט ,אקטיביסטית בתחום של א/נשים עם מוגבלות
השכלה גבוהה לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית (מסירה)  -סועאד דיאב ,מסד
נכויות בג'וינט ישראל
תוכנית "להיות סטודנט"  -יקיר פניני-מנדל ,מסד נכויות בג'וינט ישראל
תאי סמ"ן  -רותם פיליפס ,מסד נכויות בג'וינט ישראל

12:30-13:00

הפסקת צהרים

13:00-14:00

מושב  :IIמהשכלה לתעסוקה :יוזמות לקידום השתתפות של אנשים עם
מוגבלויות בשוק העבודה:
מנחה  -האנאא שלאעטה ,פרויקט השכלה גבוהה בקרן מסירה
תכנית המכינה ללימודים על-תיכוניים  -לילך שני ,מרפאה בעיסוק ,אשנב
לימודי המשך בדרך לקריירה  -ד"ר מיכל וילף ,אלווין ישראל
תמיכה במעבר של אנשים עם מוגבלות מלימודים אקדמיים לעולם העבודה  -עינת
מסטרמן ,תבת ,ג'וינט ישראל
נגישות ההשכלה הגבוהה כגשר לתעסוקה :אינטרוספקציה  -ד"ר שירי שהם,
אוניברסיטת חיפה והאקדמית גורדון
השכלה ועבודה – עוד נתיב להשתלב בחברה  -עו"ד ולאדי גור-ארי ,ממנהלי דף
הפייסבוק "סיכוי שווה"

14:00-14:30

סיכום יום העיון  -מבט לעתיד :נגישות ההשכלה הגבוהה – לאן?
ד"ר מיכל סופר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה

האולם נגיש לאנשים עם מוגבלות ,כולל תמלול סימולטני
ההשתתפות ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראשresrehab.center@gmail.com :

*מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית ,חניה ברכב תתאפשר מחוץ לקמפוס (למעט לבעלי תו נכה)
מידע על הגעה לאוניברסיטה בתחבורה ציבורית – לחצו כאן

