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תוכנית הכנס
הכנס בהנחיית הגב' גל גבאי

התכנסות, הרשמה וכיבוד קל 08:45-08:00
מושב בוקר - מליאה 8:45-11:30

ברכות
דברי פתיחה - מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

פאנל פתיחה
משפיעים או מצייצים? התקשורת כמקדמת שינוי עומק  בעידן של מסרים מידיים 
בהנחיית מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים 

ובהשתתפות:  
	 אלדד קובלנץ, מנכ"ל כאן תאגיד השידור הישראלי 

	 מיה איידן, כתבת חדשות 13 לענייני רווחה
	 לינוי בר-גפן, עיתונאית, מרצה ועוסקת בליווי ותמיכה באנשים עם מוגבלות נוירולוגית ומשפחותיהם  

	 לי ירון, כתבת הרווחה והפנים עיתון "הארץ"
מופע אומנותי - להקת ספקטרום 

להקת ספקטרום הוקמה על ידי עמותת תו המשווה, חבריה כולם מוסיקאים מקצועיים עם קריירה בין לאומית 
אשר גם מאובחנים עם אוטיזם. הם מבצעים שירים מקוריים המתארים את חייהם עם האוטיזם. וכן קאברים 

לשירים אהובים. 
בן חמו, כלים אתניים: חן גרשוני,  וקולות: מרדכי  גיטרה חשמלית  גינוסר,  רוני  - שירה:  חברי הלהקה 

תופים: אסף מרקוביץ, בס: עמרי בזלט
חלוקת אותות הערכה

הפסקת קפה 11:30-12:00



עיר כל תושביה - תכנון אורבני ככלי ליצירת סביבה עירונית מכילה ונגישה  מושב 1   

מוגבלות בגיל השלישי - קידום איכות חיים והשתתפות פעילה בקהילה   מושב 2

חלק ראשון: מגמות ואתגרים עם הזדקנות האוכלוסייה 

מושבים מקבילים - בוקר 13:30-12:00

אולם 1
חלק ראשון: אתגרים אישיים, קהילתיים וחברתיים במרחב האורבני

מנחה: עפר לרנר, מתכנן ערים עמותת מרחב 
	 ראובן ברון, מרצה ופעיל למען נגישות אנשים עם מוגבלות ראיה

	 עו"ד איילת דיין, מנהלת אגף קידום זכויות, אלו"ט
	 ישראל אבן זהב, רכז תחום נגישות פורום ארגוני הנכים

 ריבה מוסקל, מנכ"ל קרן שלם	
חלק שני: מפת דרכים - כיוונים וחזון לתכנון אורבני מכיל בשלטון המרכזי והמוניציפלי

מנחה: יובל וגנר, מייסד ונשיא עמותת נגישות ישראל
	 איתן פטיגרו, ראש מועצת שוהם

	 שחר סולר, סגן מנהלת מנהל התכנון לתכנון אסטרטגי, מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, מינהל התכנון
 אדר' ורד סולומון ממן, אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון	

והכשרה,  תכנון  למחקר,  בכיר  אגף  ובניה,  בתכנון  חברתיים  היבטים  תחום  מנהלת  אבן,  כרמון  	 עפרה 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

התחבורה  משרד  ציבורית,  לתחבורה  הארצית  הרשות  ציבורית,  תחבורה  תכנון  אגף  מנהל  נבון,  	 גבי 
והבטיחות בדרכים

אולם 2   
מנחה: אהובה ליטוויק, מנהלת תחום דיור, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

זקנה ומוגבלות, "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" - פרופ' ישראל דורון, ראש המחקר לחקר ולימוד 
הזקנה, החוג לגרנטולוגיה, מדעי הזיקנה, אוניברסיטת חיפה

דני כץ, מנהל שירות לבוגרים ומזדקנים, מינהל מוגבלויות, משרד   - זקנה טובה למזדקנים עם מוגבלות 
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

היערכות מערכת הבריאות להזדקנות האוכלוסייה בישראל - ד"ר איריס רסולי , מנהלת המחלקה 
לשירותי גריאטריה בקהילה, משרד הבריאות  

תיאום טיפול בקהילה לאוכלוסיות עם מוגבלות קשה - אורנה בר, מנהלת קרן סיעוד, המוסד לביטוח לאומי
חלק שני: ליצור את השינוי בשטח – פאנל תכניות 

מנחה: מארק שאמיס, מנהל אגף בכיר הערכה הכרה ותוכניות, מינהל מוגבלויות, משרד העבודה והרווחה 
והשירותים החברתיים  

 היבטים טכנולוגיים - ד"ר יעל בנבנישתי, יו"ר חוג טכנולוגיות לגיל השלישי בהתאגדות מהנדסי החשמל 	
והאלקטרוניקה

 משפחות תומכות בקהילה - אורנה זמיר, מנהלת אגף סיעוד, המוסד לביטוח לאומי	
 אנשים עם מוגבלות שכלית בגיל השלישי - עו"ס מיכל דויד דיין, מנהלת מערך דיור אקים חולון, אקים 	

ישראל וליז גולן, אחות ראשית אקים ישראל
 טיפול באנשים עם ירידה קוגניטיבית בקהילה - יוסי ברנט, מנהל תחום שירותי חוץ, עמותת מלב"ב	



אולם 3 נגישות למשפט ולצדק: אנשים עם מוגבלות בהליכים המשפטיים     מושב 3
מנחה: ד"ר שגית מור, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אונברסיטת 

חיפה. חברת הוועדה המיעצת לנציבות
אתגרים בחקירות משטרה - עו"ד מיטל גרף, רפ"ק ראש תחום חקירת אנשים עם מוגבלות, משטרת ישראל

הנגשת בריאות הנפש לכוחות המשטרה - היא-לי כהן, עמיתה מומחית מרצה בתכנית "עמיתים לזכויות" 
ויניב בן דן יחזקאל, עו"ס במערך הדיור יעלים א.ד.נ.מ.

אתגרים בעבודת הסנגוריה - ד"ר חגית לרנאו, המשנה לסניגור הציבורי הארצי, משרד המשפטים
- נעמה  ופוגעים  ואוטיזם, נפגעי עברה  התאמת ההליך הפלילי לאנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית 

לרנר, מנהלת המחלקה הקהילתית, בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות
עם  אנשים  לזכויות  הקליניקה  מנהלות  גפן,  מיה  ועו"ד  רוטלר  רוני  עו"ד   - משפטית  קוגנטיבית  הנגשה 

מוגבלות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
המלצות הצוות הבין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים - בוני גולדברג, 

יו"ר הצוות ועו"ד אפרת רייך, מרכזת הצוות 

ארוחת צהריים 14:30-13:30

מושבים מקבילים – צהריים 16:00-14:30

אולם 1 פיתוח מנהיגות בקרב צעירים עם מוגבלות        מושב 4
מנחה: רועי שוולב, מנהל תחום שילוב בתעסוקה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
האוניברסיטה  מוגבלות  ללימודי  המרכז  ברויאר,  נילי   - נוספות  ואפשרויות  גאווה  חרפה,  נכות:  זהויות 

העברית ירושלים
שולחנות עגולים 

	 מובילים או מובלים? שילוב ומנהיגות נוער עם מוגבלות בתנועות הנוער - בהנחיית אלעד אמסלם, 
פעיל בקבוצת המנהיגות לינק 20. אבישג דיין, מנהלת תכניות מועצת תנועות הנוער

שיבולים  תכנית  מנהלת  אהרוני,  אפרת  בהנחיית   - צבאיות  קדם  מכינות  למנהיגות,  	 הזדמנות 
להשתתפות צעירים עם מוגבלות במכינות קדם צבאיות

טל  מור שליט, קבוצת מנהיגות נשים בית איזי שפירא.  – בהנחיית  	  התנדבות לשירות לאומי וצה"ל 
פדידה, ראש תחום מתנדבים, צה"ל. דבורי מרגלית, מנהלת אשכול שותפה עמותת גוונים

	  השכלה גבוהה ומנהיגות - בהנחיית מורן כהן, רכזת תא סמ"ן אוניברסיטת בר אילן. ד"ר הסתר פאס, 
רכזת שיקום ארצית, אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי. 

	  השתתפות חברתית והזדמנות להשפיע - בהנחיית יפעת קליין, מנהלת תכניות ג'וינט אשלים
ענבר דויד, רכזת שיקום  מוחמד דיאב, מנחה קבוצות ופעיל חברתי.  	 תעסוקה ומנהיגות -  בהנחיית 

ארצית, אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי. 



חלק ראשון: ערכו הכלכלי של שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה 

אולם 2 מדיניות כלכלית- השקעות משאבים אל מול תשואות עתידיות     מושב 5  
מנחה: גלית קריים, מנהלת תחום פניות ציבור ומוקד שירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד 

המשפטים 

אמידת התוספת לתוצר כתוצאה מעלייה בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות - עומר ברנדר, מעיין טופר-
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות  עבור  חברתיים,  לכלכלנים  התכנית  המחקר,  צוות  תנעמי,  ותהילה  רותם 

מוגבלות 
מגיבים: 

עו"ד ערן טמיר, יועץ משפטי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
גיא שמחי, הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות, לשכת יושב ראש הסתדרות החדשה

חלק שני: השלכות ההשקעה בתחומי החיים השונים על השילוב והשוויון
	 ממצאים בתום חמש שנים למכרז השמה - כרמל סטינגר, מנהלת אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי

 בתים מאזנים ניסיון ארצי לצמצום אשפוזים פסיכיאטריים - פרופ' פסח ליכטנברג, MD, מייסד ומנהל 	
מקצועי עמותת סוטריה ישראל, פרופסור חבר קליני החוג לפסיכיאטריה האוניברסיטה העברית בירושלים

לירון בניסתי, מרפאה בעיסוק, דוקטורנטית בעבודה 	  -  100 ימים ראשונים השקעה כלכלית כדאית 
סוציאלית, מנהלת מחקר ופיתוח, עמותת שלווה 

אולם 3 מרכז ופריפריה – שירותים לאנשים עם מוגבלות בפריפריה     מושב 6  
משרד  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות  בקהילה,  שילוב  מחלקת  מנהלת  אפרתי,  יונית  מנחה: 

המשפטים
חלק ראשון: מדברים מהשטח, אתגרים והזדמנויות

יזמות חברתית בפריפריה - ענבל וורטמן שהם, מנהלת שותפה אבני דרך לחיים
חיבורים ושותפויות ברמה העירונית - ראובן חריטון, עו"ס שיקום, סניף טבריה, המוסד לביטוח לאומי

"מישהו שומע אותנו" - ילדים עם מוגבלות שמיעה בפריפריה - ד"ר ליאורה רופמן, מנכלי"ת מיח"א
אתגרי פיתוח השירותים בחברה הבדואית - יוסף אלעמור, ראש תחום חינוך, קרן ינאביע

חלק שני: בראיה מרחבית
פאנל בהנחיית אסנת יחזקאל להט, פעילה חברתית לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות 

	 טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם 
 מריה ג'יריס, מנהלת תחום פיתוח אזורית, משרד הפנים 	

	 פלורין גדלבסקי, מנהלת תחום פיתוח כלכלי ופרויקטים, הרשות לפיתוח הנגב 
	 גלית גבע, מנהלת שירות משפחה קהילה ואומנה, מינהל מוגבלויות, משרד העבודה והרווחה והשירותים 

החברתיים

הארוע נגיש | הכנס יונגש וילווה בתמלול, במערכות עזר לשמיעה ובתרגום לשפת הסימנים לאורך כל היום.
מושב המליאה ילווה גם בתרגום סימולטני לשפה פשוטה ותיאור קולי.

התאמות מיוחדות נוספות במושבים המקבילים ניתן לבקש בטופס ההרשמה הממוחשב
info@re-creation.co.il :או לפנות לטלפון: 02-5659950 או במייל

לפרטים נוספים אודות הכנס ניתן לפנות למייל: pniotnez@justice.gov.il | טל': 6763*
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