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עשרים שנים
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
משילוב פרטני להכלה מערכתית
9:00 - 8:30
התכנסות
הקריה האקדמית אונו ,קמפוס מרכזי ,בנין B
9:30 - 9:00
ברכות
◾ ◾ח"כ אילן גילאון ,יושב ראש השדולה למען זכויות אנשים עם מוגבלויות
◾ ◾אברמי טורם ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
◾ ◾פרופ' משה בן-חורין ,נשיא הקריה האקדמית אונו
◾ ◾ריבה מוסקל ,מנכ"לית קרן שלם
◾ ◾אודי ליפשיץ ,סמנכ"ל ,מנהל חטיבת חינוך ,בית אקשטיין מקבוצת דנאל
◾ ◾אורלי בוני ,מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק ,ממונת שוויון ונגישות ,משרד הבריאות
10:30 - 9:30
מושב פתיחה חגיגי
עשרים שנים לחוק שוויון זכויות
בהנחיית מר יואב קריים -מנהל שותף ,האשכול לפיתוח ושינוי חברתי ,בית איזי שפירא ומרצה בקריה
האקדמית אונו
משתתפים:

◾
◾
◾
◾
◾

◾עו"ד דייויד לופובסקי -פרופסור אורח ,בית ספר למשפטים אוסגוד הול אוניברסיטת יורק ויו"ר
הקואליציה לחוק נגישות לתושבי אונטריו עם מוגבלות.
◾ד"ר דליה זק"ש ,החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת חיפה
◾עו"ד נטע דגן ,דוקטורנטית ,מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים ,אוניברסיטת תל אביב
◾עו"ס האנאא שלאעטה  -מנהלת פרויקטים בקרן מסירה ורכזת על"ה ,סניף חיפה
◾עו״ד דן אורן ,ראש אשכול חברתי ,מחלקת ייעוץ וחקיקה משרד המשפטים

מופע קצר לקינוח
״אוטיזם  -חווית המשתמש״
איתן פרנקל ונמרוד חביליו
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א .חושבים אחרת – הנגשה קוגניטיבית:
מודל מבוסס ראיות ,עקרונות ליישום וידע מהשטח

יו"ר שירה ילון חיימוביץ ,דיקנית הסטודנטים וראש המרכז לאקדמיה שיוויונית ,הקריה האקדמית אונו.
הרצאה 1

מודל מבוסס ראיות להנגשה קוגניטיבית:
המפתח להשתתפות (גם) של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית במרחב הציבורי.

הרצאה 2

עיצוב בשביל העצמאות  -הנגשה קוגניטיבית במסגרות ייעודיות.

הרצאה 3

הנגשה קוגניטיבית משתפת – מהשטח לתיאוריה ובחזרה.

הרצאה 4

עובדים על זה :הנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודה – עקרונות כלליים והיבטים יישומיים.

שירה ילון חיימוביץ ומיכל טנא רינדה ,הקריה האקדמית אונו
מיכל טנא רינדה ,הקריה האקדמית אונו

אורנית אבידן זיו ,המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו
הילה רימון-גרינשפן ,חוקרת בתחום המוגבלות ויועצת במכון להנגשה קוגנטיבית של אגודת עמי והקריה
האקדמית אונו

ב .משפחה ומוגבלות

יו"ר נורית פלזנטל-ברגר ,החוג לחינוך וחברה ,הקריה האקדמית אונו.
הרצאה 1

זהות במשפחות מיוחדות.

הרצאה 2

להיות ילד להורה עם מגבלה  -משמעויות להסתגלות אישית וצמיחה.

הרצאה 3

שמע קולנו.

הרצאה 4

אפוטרופסות או תמיכה בקבלת החלטות?

גיא גרשטיין ,אוניברסיטת פוזנאן ,פולין
דורית ושלר ,ביה"ס לעו"ס ,אוניברסיטת בר אילן

קרן דרור ונציגים מקבוצת המסנגרים מחולון ,אקים ישראל
יעל שירון ושלי אנג'ל ,יש תומך
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ג .חינוך בלתי פורמאלי

יו"ר רויטל סלע שיוביץ ,החוג לחינוך וחברה ,הקריה האקדמית אונו
הרצאה 1

תכנית להשתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער -
מעבר לגישה מערכתית במסגרות פנאי

הרצאה 2

תפיסתה החינוכית של תנועת הנוער “כנפיים של קרמבו”  -מודל הערכה הדדית

הרצאה 3

ביחד עם כולם ובאופן מיוחד -האתגר של הנגשת קייטנות  -בין פרטני ואוניברסלי

הרצאה 4

שעות פנאי = מילת גנאי  -חינוך בלתי פורמאלי מקצועי כמסגרת משלבת אידיאלית

יפעת קליין ,ג’וינט אשלים

קלאודיה קובי ,אם מייסדת ,כנפיים של קרמבו

חני שטרן ,דן בן דויד ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
מרים אברהם ובת’ שטיינברג ,עמותת שות”ף

ד .רב שיח :עשרים שנים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –
תמונת מצב ואתגרים להמשך
יו"ר שגית מור – הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה.
בהשתתפות:
אביבית ברקאי-אהרונוב  ,ארגון בזכות.
רוני רוטלר ,הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ,אוניברסיטת בר אילן.
ערן טמיר ,נ ציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
איתן עמרם ,איתן עמרם ושות' ומכון עמרם

ה .סנגור עצמי והזכות לאוטונומיה

יו"ר ריבה מוסקל ,מנכ"לית קרן שלם.
הרצאה 1

שינוי תודעתי אצל מקבל השירות וסביבתו הקרובה כתנאי להטמעת שירותים חדשניים

הרצאה 2

צרכים יחודיים של אנשים עם מוגבלות  -הזכות להנגשת זהות דתית
בקרב אע”מ בקהילה החרדית

הרצאה 3

נט חבר  -בין הפרטי והציבורי מרחב שלישוני כתחנה הכרחית לשותפות ואחריות הדדית.

הרצאה 4

מהשוליים החברתיים של מדינת ישראל אל מרכז העשייה בתחום המדיניות

ענבל וורטמן ,אבני דרך לחיים

חיה גרשוני  ,אוניברסיטת תל-אביב.

גלית קריים ,אפרים קהילה ,פנינה שטיינברג ,נט חבר ,אלין בית נועם.
יואב קריים ,דנה רוט ודודו חפצדי בית איזי שפירא
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יריד מציגים
 .1הנגשה קוגניטיבית של מוזאונים ואתרי פנאי.

רוני אנקורי ,אקים ישראל ,מיקי כהן ,קרן שלם ,אורית טובול ,ביטוח לאומי וטלי אלון ,משרד הרווחה

 .2מבוא לחינוך מיוחד -קורס משותף לסטודנטים ממסלול המלמ"מ ואנשים עם מוגבלות ממרכז היום של
צעד קדימה.
ד"ר אורלי עידו ,שרה מורגן וטלי נהיר  ,המכללה האקדמית לחינוך  -דוד ילין

 .3עמיתים לזכויות.

נגה שטיימן ואלינה אלינסון ,עמיתים לזכויות.

 .4ה"מרכז למשפחה" כשירות מערכתי קהילתי.

אריה שמש ,וד"ר לילך קדוש-קריסי ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ומיכל גולן ,גוינט אשלים.

 .5איכות חיים – מתיאוריה לפרקטיקה.
נטע בן יוסף ,בית אקשטיין מקבוצת דנאל

 - KASIMBA .6תרבות לכולם.
נועה מרק עופר.

 .7סטודנטים מנהיגים נגישות ושילוב.

אריאלה הלווינג ,ליאת הברי וסטודנטים מפרוייקט סמ"ן .ישראל מעבר למגבלות  -ג'וינט ישראל.

 .8פעילים למיצוי זכויות בקהילה.

עינת חפר ,אשנב ,ומשתתפי קורס פעילים למיצוי זכויות בקהילה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 .9להוציא את האדם מהלבד  -מודל פנאי ייחודי למתבגרים ובוגרים עם מוגבלות.
אביטל אלישיב ,מרכז דקל.

הפסקת הצהריים
במהלך ההפסקה יתקיים במרפסת של בניין מוסיקה סיור בתערוכה "חלומות ראווה" ,תערוכה חברתית
המערבת צילום ,ציור ומוסיקה .התערוכה היא תוצר של חברות ארוכת שנים של צעירים עם מוגבלות פיזית,
בוגרי בי"ס אילנות ובוגרי האקדמיה למוסיקה בירושלים שנפגשו לשלושה ימי יצירה בגלריה "אל מסן" ביפו.
יוזמות ומנחות :רחל מזור וד"ר נורית ברגר-פלזנטל בתמיכת אמנים רבים נוספים.

בשעה  13:00יינתן הסבר קצר על הפרוייקט באיזור התצוגה .חלק מהיוצרים יהיו במקום ,יסבירו ויענו על שאלות.
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ו .היחסים בין מוגבלות ומערכת החינוך בישראל

יו"ר אמיתי שוחט  ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים.
הרצאה 1

שילוב – לא בכל מחיר

הרצאה 2

שילוב רב קולי במערכת החינוך

הרצאה 3

הסתכלות מערכתית על השילוב בגן הילדים

הרצאה 4

קולות שונים יוצרים שותפות

פטריסיה אוריה  ,אחות ואם לחמישה ילדים ,מתוכם ארבעה על הספקטרום
אורן לאלו  ,אב ,יועץ ארגוני ומורה

מטי זכאי  -משיח  ,אוניברסיטת תל אביב ומכללת בית ברל
נורית פלזנטל – ברגר ,החוג לחינוך וחברה  ,הקריה האקדמית אונו

ז .רב שיח :יחסי כוח בין נותני שירות ומקבליו – אתגרים והזדמנויות
יו"ר סולה שלי ,אס"י ,פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל.

בהשתתפות:

"ליבליב" ,קיבלה שירותי הכשרה והשמה לעבודה בשנים .2008-2010
אנאיס די ,בעלת ידע מניסיון בתחום בריאות הנפש .נעמה לרנר ,ארגון "בזכות".
יונתן דרורי ,עמותת אפי – אספרגר ישראל .בשמח בר-נדב ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון
שבנגב ו"משתלבים ברצף".
איריס שנייד ,המחלקה לניהול וישוב סכסוכים ,אוניברסיטת בן-גוריון ,קמפוס אילת.
דן וקסלר דרעי ,המחלקה לניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב.

ח – UDL .מודל להוראה מכלילה – הטמעה ויישום

יו"ר נטע לינדר כץ ,המרכז לאקדמיה שוויונית ,הקריה האקדמית אונו.
הרצאה 1

הטמעת פרויקט הוראה מכלילה באקדמיה

הרצאה 2

שימוש בעקרונות ה - UDL -מחקר מלווה

הרצאה 3

פרוייקטים בין מוסדיים לקידום עקרונות של עיצוב אוניברסלי בלמידה-
הוראה במוסדות להשכלה גבוהה

הרצאה 4

תדריך מתודי-דידקטי לשילוב יחידני של חניכים עם מוגבלות בתנועת נוער נוע"ם על פי
גישת ה – ).UDL (Universal design for learning

נטע לינדר כץ ויעל רויטמן ,המרכז לאקדמיה שוויונית ,הקריה האקדמית אונו
רית להב ,החוג לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו.

אריאלה הלווינג  ,מכללת ספיר ומכללת בית ברל ויעל רויטמן ,המרכז לאקדמיה שוויונית ,הקריה האקדמית אונו

רונן בר-אברהם ,מרכז אדרבא ,ונעמה יעלון ,תנועת הנוער נוע"ם
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ט .הצבא כמנוע להשתתפות בחברה

יו"ר אפרת סלוניקיו ,החוג לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו
הרצאה 1

תכנית רואים רחוק  -משירות צבאי משמעותי לעבודה בשוק החופשי

הרצאה 2

“שווים במדים”  -תיאור התכנית ומחקר מלווה

הרצאה 3

“חיבורים”  -תכנית לשילוב יחידני של אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בצה”ל
כהכנה לחיים הבוגרים

הרצאה 4

כשירות רפואית לשירות צבאי בראי ביקורת המוגבלות

אפרת סלוניקיו  ,החוג לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו
דותן סגל ולילך חגשורי  ,אקים ישראל

מור אלון ,חיבורים

תמר תבורי ,חיל הרפואה ,הפרקליטות הצבאית ,צה"ל

י .משנים את השיח

יו"ר נצן אלמוג ,החוג לחינוך וחברה ,הקריה האקדמית אונו.
הרצאה 1

ממתויג למותג

הרצאה 2

יצירת סביבה קהילתית מתאימה לשילוב

הרצאה 3

אבן בוחן להכלה  -אנשים עם מוגבלויות בתפקידי מפתח

הרצאה 4

נרטיבים של הדרה והכלה

סיגל דוד בוקסדורף ,תסמותק
תמר הקשר ,סדנת שילוב

אורטל מאיר ,המרכז ללימודי חירשות

נצן אלמוג  -החוג לחינוך וחברה  ,הקריה האקדמית אונו
ננה בר  -אוניברסיטת תל אביב והמרכז ללימודי חירשות

יריד מציגים
15.00-13:30
" .1תראו אותי"! יוזמה משותפת (קו-פרודוקציה) של מקבל שירות ונותן שירות.
יעל בכר ושירי צוקר מנדל ,קבוצת שכולו טוב

 .2סדנת מעגלים לקידום התנהגות מינית מותאמת בקרב אנשים על הספקטרום האוטיסטי.
ברקת שמולוביץ ,בית אקשטיין מקבוצת דנאל
יד המורה – "משלבים להצלחה!" אנה גורן ,יד המורה

.3
 .4השתתפות של סטודנטים בספקטרום האוטיסטי בקהילה הסטודנטיאלית הכללית – המקרה של משתתפי
טנא במכללת תל-חי .יונתן רוזמן ושירלי קני ,עמותת אבני דרך
 .5תעסוקה מעברית לאנשים על הרצף – ממוגן לחופשי ,פרוייקט משותף לחברת חשמל ובית אקשטיין.
.6

בתיה שמיר ,בית אקשטיין מקבוצת דנאל
"סדנת שילוב" ידידיה מנדלבאום ,סדנת שילוב
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מושבים מקבילים 3

20

עשרים שנים
לחוק שוויון זכויות
לאנשים
עם מוגבלות

()16:45-15:30

כ .מהשכלה גבוהה לתעסוקה

יו"ר נעמה כץ ,החוג לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו.
הרצאה 1

סיפתח

הרצאה 2

מורה מיוחד או חינוך מיוחד?

הרצאה 3

אפלייתם ודחיית העסקתם של אקדמאים ערבים עם מוגבלות :נזקים נפשיים

לינה זילברברג ,ג'וינט תב"ת
נועה טל אלון ,החוג לחינוך ,הקריה האקדמית אונו
ג'יהאן חיידר חסן ,חוקרת

ל .תעסוקה

יו"ר אמיר טל ,מדען ראשי ,בית אקשטיין מקבוצת דנאל
הרצאה 1

תכנית רמפה

הרצאה 2

תהליכי הכוון והשמה איכותית של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה -
אתגרים ותובנות מתוך הפעלת OSC

הרצאה 3

שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ו”שום דבר עלינו בלעדינו”

הרצאה 4

מימוש הזכות לשוויון אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

יעל ערן וטל רוקח ,ג’וינט תב”ת

מור פנפיל ומיה הובר ,רבדים

אורן הלמן ואורית אמיתי“ ,סיכוי שווה”

יועד הלסברברג ורועי שוולב ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים

מ .סוגיות בנגישות

יו"ר איריס גוראל ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים.
הרצאה 1

מערכת הבריאות בישראל לאנשים חירשים דוברי שפת סימנים

הרצאה 2

הנגשת השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות שאינה נראית

הרצאה 3

הנגשת המרחב הדיגיטלי

שירלי פינטו ,המרכז ללימודי חירשות

דליה ניסים וטליה טלג’ם ,בית איזי שפירא

אילנה בניש ,מורשת נגישות שירות .הדר זלצר ,דגש טכנולוגיה מסייעת
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עשרים שנים
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לאנשים
עם מוגבלות

מושבים מקבילים 3
()16:45-15:30

נ .מתיקון הפרט לאדם תחילה

יו"ר גבי אדמון-ריק ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
הרצאה 1

אתגרי השילוב  -מהכלה מערכתית לראייה פרטנית

הרצאה 2

הצעת מודל לנגישות המרחב הציבורי עבור אנשים עם מוגבלות נפשית

הרצאה 3

מדיניות המעבר ממעונות פנימייה לדיור בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית :חקר מגמות בעולם ובישראל

יונית אפרתי  ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
מיכל טנא רינדה  ,החוג לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו

איילת גור ,ביה”ס לעו”ס ,אוניברסיטת בר אילן

ס .השכלה גבוהה

יו"ר יעל רויטמן  -המרכז לאקדמיה שוויונית ,הקריה האקדמית אונו.
הרצאה 1

הנגשה רב תחומית במוסדות להשכלה גבוהה  -התהליך כראי להתפתחות החוק

הרצאה 2

בזכות הפרדה מרצון  -מבט מחודש על תפקידו של מרכז הנגישות באקדמיה

הרצאה 3

גם אני יכול להיות סטודנט

איילת גופר ,מכללת אורנים
אריאלה הלווינג ,מכללת בית ברל ומכללת ספיר

אדי גדרון ורייצ’ל תומס ,המרכז הבינתחומי הרצליה

מיה שניידר ,ישראל מעבר למגבלות ,ג׳וינט ישראל
אורית קסל ואביב קליין  -הקריה האקדמית אונו

17.00-17.15
הענקת אות הוקרה לגברת תמר שפיינר
18:45 - 17:15
הקרנת הסרט "איך מסמנים אהבה" ושיחה עם היוצרים
איריס בן-משה ואל-עד כהן

לתיאומי נגישות
ניתן ליצור קשר עם יעל רויטמן
yael.sh@ono.ac.il

דרכי הגעה
לקריה האקדמית אונו

להרשמה
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