תוכנית הכנס
יום ראשון 24.11.19
08:00-09:00

התכנסות
תערוכת וידאו של אינסטגרמים
קיר משפטי השראה בשיתוף באי הכנס
רדיו חברתי  -שדרנים עם מוגבלות מראיינים את משתתפי הכנס

09:00-10:45

מליאת פתיחה במעמד כבוד נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין
בונים עולם בו כולם שייכים
דוברים:
האלוף במיל .עמי אילון  -יו"ר אקים ישראל
עודד נפתלי  -חייל "שווים במדים" ,מצטיין נשיא 2018
כבוד נשיא מדינת ישראל  -מר ראובן (רובי) ריבלין
סיגל פרץ יהלומי  -מנכ"לית אקים ישראל
סו סוונסון  -נשיאת אינקלוז'ן אינטרנשיונל
ד"ר אריק קרטר  -אוניברסיטת ואנדרבילט:
ממחסומים לשייכות From Barriers to Belonging

10:45-11:00

הפסקה ומעבר למושבים

11:00-12:30

 5מושבים מקבילים וסדנה

11:00-12:30

מושב  :1בית בקהילה לכולם  -החזון והגשמתו

אולם א' ב' ג'

אולם א'

יו"ר המושב :גדעון שלום  -סמנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים וראש מינהל המוגבלויות
המעבר ממעונות לקהילה בישראל
מרגלית פילר ,משנה למנכ"ל אלווין ישראל
מהמעון לבית בקהילה  -סיפורי הצלחה
אתי דהן  ,תוכנית דיור נתמך בבאר שבע ,ושלומית בן חמו  -מנהלת דיור מחוזית באקים ,אזור דרום
הנאה הדירה בעיניך? נאה!  -סיפור אישי של דייר מתכנית הדיור הנתמך בבאר שבע
ארגון  ,caclאוטווה ,קנדה
"הבית שלי  -הקהילה שלי"  -תכנית של חברה ממשלתית לדיור ציבורי בקנדה להבטחת דיור בקהילה לאנשים
עם מוגבלות תחילה
יורם וקשלק ,יו"ר מ.ד.פ  -מסגרות דיור בהפעלת הפרטיים
מה דרוש לנו למעבר מיטבי ממעונות לקהילה?
11:00-12:30

מושב  :2יזמות הורים בעידן מכוון אדם

אולם ב'

יו"ר המושב :ויויאן אזרן  -מנהלת אגף קהילה במינהל המוגבלויות ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכזי משפחה ככלי לתמיכה והעצמה הורית בתהליך של הכללה בקהילה
ארלן סקורניק ,קנדה
סיפור הצלחה ביזמות הורים בקנדה  -הבניית תכניות בקהילה תוך שימוש באיגום התקציבים האישיים

ד"ר פנינה שביט וד"ר חגית קציר ,המכללה האקדמית בית ברל
תרומת האקטיביזם ההורי לאיכות חייהם  -ממצאי מחקר
עו"ד שרון גלסנר ,אמא של נועם ויו"ר עמותת  Xשביר ,ולירון בניסטי מארגון שלווה
ההורה כשותף שווה לאנשי המקצוע
פאנל בהנחיית ויויאן אזרן ובהשתתפות:
גלי ברמי  -אמא של מאיה ויו"ר ועד הורים ארצי לדיור תומך ,וומסנגר עצמי" :שום דבר עלינו בלעדינו"  -יזמות
משותפת של אנשים עם מוגבלות שכלית והוריהם
פרופ' יעקב רז  -אבא של יוני :ממטופלים לשותפים
נציג עמותת קשר  -שינוי חברתי מלמטה למעלה
11:00-12:30

מושב  :3חינוך מכליל  -הבסיס למהפכה חברתית

אולם ג'

יו"ר המושב :עדי אלטשולר  -יו"ר ארגון אינקלו
ד"ר ענת גרינשטיין  -ארגון אינקלו
מכילים מהתחלה  -פתיחת בתי ספר מכילים בישראל
ד"ר גורדון פורטר ,קנדה ,מומחה בינלאומי בתחום ההכללה בחינוך
ביטול החינוך המיוחד בניו ברונסוויק קנדה  -אתגרים והצלחות
שונית גול ,האוניברסיטה העברית
מכיתות קטנות בבתי ספר רגילים להכללה מלאה  -תיאוריה ופרקטיקה
שרינה שכטר ,מנהלת בית ספר "עץ החיים" רחובות
בית ספר מכליל בחברה החרדית
דיאן ריצ'לר ,קנדה ,פעילת זכויות אדם להכללה בקהילה
חינוך מכליל בכל מחיר -קידום הנושא באו"ם ובעולם
11:00-12:30

מושב  :4עבודות אמיתיות עם שכר אמיתי  -להיות שייכים גם במקום העבודה

אולם ד'

יו"ר המושב :דני כץ  -מנהל שירות בוגרים במינהל המוגבלויות ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
הכללה בקהילה ומימוש עצמי  -נקודת מבט של הורה מבצע מדיניות
פרני בורדה  ,הודו
זוכה פרס התעסוקה העולמי " - "Award World Down Syndromeההצלחה שלי בשוק העבודה החופשי
יצרני בירה עם מוגבלות שכלית מעמותת צעד קדימה ,ורות כהן  -מרפאה בעיסוק
לחיים! טעימות מפרויקט הבירה
ד"ר מירי בן עמרם ,מרצה ,יעוץ והדרכה בארגונים ,אוניברסיטת אריאל
מי מדריך את המדריך? הצגת מודל להצלחה בתעסוקה ומשחק דילמות בשיתוף הקהל
גיא שמחי ,הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות העובדים
כיצד מגיב המגזר הציבורי והפרטי לחקיקה החדשה המחייבת העסקת אנשים עם מוגבלות בישראל
איילת פישביין  -מנהלת תוכן ופיתוח ארצי בעמותת שקל ,אבי אביקר ויניב כהן שותפים בעסקים החברתיים של
עמותת שקל
שותפויות בהקמת מיזמי תעסוקה מאפשרים

עמותת "חיים בקהילה" באונטריו ,קנדה
סגרנו את המע"שים  -סיפור קנדי
11:00-12:30

מושב  :5אפוטרופסות וחלופות לה

אולם ה'

יו"ר המושב :אברמי טורם ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים
רפורמה באפוטרופסות  -שינויים בחקיקה בישראל ואמנת האו"ם
הקאדי מוחמד זבדה ,נשיא בית הדין השרעי בירושלים ,ונדרה גנטאזי
לשמוע את קולה של נדרה  -פסיקה ממוקדת אדם
אורנית דן ,ממונה על קבלת החלטות נתמכת במשרד המשפטים
תומך בקבלת החלטות  -הדרך לחיים אוטונומים
בשמת בר נדב ויוסי אברג'ל
סיפורו של יוסי המסתייע בתומכת בקבלת החלטות
עדנה אלטר דמבו ,מנכ"לית אקים לאפוטרופסות
תכנית אפוטרופסות בחליפה אישית
ד"ר עו"ד מיטל סגל-רייך ,ממונה ארצית לתחומים ייצוג זקנים וכשרות משפטית (בגירים) משרד המשפטים,
הנהלת הסיוע המשפטי
אפוטרופוס לדין  -יצוג רצונו וטובתו של האדם
11:00-12:30

אולם ו'

מושב  :6סדנה  -בית מדרש מונגש
רונן בר אברהם  -מנהל מרכז אדרבא ,ורוני אנקורי  -מנהלת מכון אקים להנגשה קוגניטיבית
"בצוותא" – פרויקט לימוד מונגש קוגניטיבית של מקורות יהודיים ,שוויווני ובגובה עיניים

12:30-12:45

הפסקה ומעבר ל 5-מושבים מקבילים ולסדנה

12:45-14:15

מושב  :7החיים שלי ,ההחלטות שלי  -תכנית ממוקדת אדם
יו"ר המושב :יוסי שקולניק  -אקים לאפוטרופסות
שילוב בקהילה  -ביטוי לרצונו של האדם
ד"ר בואינה רוזמן  -מומחית בהטמעת תכניות ממוקדות אדם
תכנון ממוקד אדם  -סיפורי מקרה מקרואטיה
ורד קרסנטי  -סמנכ"לית מקצועית צ'יימס ישראל ,ונעמה לאופר מבית השיקמים
ניהול תקציב אישי  -כלי משמעותי בדרך לחיים עצמאיים
הגר שמידוב  -מרצה בכירה ,מומחית לאיכות חיים
ראיון אישי כבסיס לכתיבת תכנית ממוקדת אדם
ד"ר מוחמד דיאב  -מנהל דיור אלנהדה ,וראניה סניני  -מסנגרת עצמית
תכנית אישית תואמת תרבות בחברה הערבית  -כבוד לזקנים
 ,Therap Globalארה"ב
הנגשת מידע באמצעות אפליקציות בסמארטפונים

אולם א'

12:45-14:15

מושב  :8התקציב הולך אחר האדם  -בניית סל שירותים אישי בהתאם לרצון האדם ותקציבו מהמדינה אולם ב'
יו"ר המושב :אביטל סנדלר לף  -מנהלת ,ועו"ד זיו מגור  -מנהל תכניות מ"ישראל מעבר למגבלות"  -ג'וינט
ישראל ,ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן ,ומשתתף בתכנית
פיילוט סל מענים גמיש/תקצוב אישי בישראל  -תפיסה ,ממצאים וחקר מקרה
מריאן פרטרולה סאולינו ,מייסדת ארגון  ,Values Into Actionארה"ב
שירותים ממוקדי אדם באמצעות תקצוב אישי :דוגמאות מארצות הברית
עו"ד נועה בן צבי ,סמנכ"לית אקים ישראל
חקר מקרים של בניית סל שירותים אישי בישראל  -מתחילים ליישם את התפיסה
מארק שאמיס ,מנהל אגף בכיר הערכה ,הכרה ותכניות מינהל מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים
הטמעת תפיסת שרות מוכוון אדם הלכה למעשה בישראל

12:45-14:15

מושב  :9התנדבות בקהילה  -לכולנו הזכות לתת

אולם ג'

יו"ר המושב :פרופ' שירלי ורנר  -ראשת תוכנית המוסמך ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש
פאול ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלים
לשם שינוי  -מחקר על התנדבות בני נוער עם מוגבלות שכלית
סא"ל יעל פישר וינר  -מפקדת לשכת גיוס ברשת
צבא העם  -גיוס כוחות מיוחדים לצה"ל
שמואל אלטרס מחיל המודיעין והמפקד שלו
חייל "שווים במדים" ומפקדו בצה"ל מספרים על האתגר
קומונת ש"ש של אקים
החיים הסודיים של קומונת הצופים באקים
אבירם בן נעים  -בן קומונה ,גר בדירת אקים תל אביב
שילוב בחיי קומונת "כנפיים של קרמבו"
קרן קלמר  -מכללה קדם צבאית
פורצת דרך במכינה קדם צבאית
רונית בר  -ראש תחום התנדבות בג'וינט (לשעבר)
ההתנדבות כגורם מסייע לעתיד משמעותי
שירות לאומי אזרחי בחברה הערבית – סרטון
12:45-14:15

מושב  :10פנאי מכליל בראי ההשתייכות הקהילתית
יו"ר המושב :ריבה מוסקל ,מנכ"לית קרן שלם
הטמעת מדיניות ההכללה למרכזים הקהילתיים בערים בישראל
רז פרויליך ,מנכ"ל החברה למתנ"סים
חוג לכל ילד  -פריצת דרך בשילוב פרטני של ילדים עם מוגבלות בפנאי בישראל
רוני אנקורי  ,מנהלת תחום תרבות ופנאי ומכון אקים להנגשה קוגניטיבית אקים ישראל

אולם ד'

אורית טובול  -הקרן לפיתוח שירותים לנכים ,המוסד לביטוח לאומי
הנגשה קוגניטיבית של  5מוזיאונים בישראל
לירון בניסתי ורפאל כהן  ,עמותת שלוה
סיפורה של להקת שלווה  -הלהקה שסחפה את העולם בהופעתה באירוויזיון 2019
להקת מחול משולבת מסטודיו  ADCואקים כפר סבא
מחוללות שינוי
12:45-14:15

מושב  :11קבוצות סנגור  -מבט לעתיד

אולם ה'

יו"רי המושב :ריקי מניר ובנצי ראובן  -חברי ועד העמותה באקים ישראל
מסנגרים עצמיים קובעי מדיניות ומשפיעים
קוני לורן בואיי ,מנכ"לית אינקלוז'ן עולמי
סנגור עצמי למען הכללה  -סנגור בפעולה
גלית אגמון ,רכזת סדנאות וחני וסלבה יורנצקו  -מסנגרים עצמיים מעמותת מקום לכולם
"הקול שלי"  -הסיפור האישי ככלי להעצמה אישית ושינוי חברתי
המנחים :לירז כץ ושם טוב בנג'ו ,והמגשרים :יאיר טל ממערך דיור פוירשטיין ויהושוע מרום מאקים ירושלים
נאמני גישור  -הדור הבא  -פרויקט של המרכז העירוני לגישור ודיאלוג בקהילה  -עיריית ירושלים
"סליחה על השאלה" -מודלים של קבוצות סנגור:
עמותת אקים ישראל  -קבוצת המסנגרים הצעירים של בועיינה נג'ידאת ,דוברים :אמאני מסרי ומרים סולימאן,
והמאפשרת היבא סלימאן
בית אקשטיין מקבוצת דנאל  -מנהיגות של אנשים עם מוגבלות שכלית  -דוברים :שמרית חדד ויונית קוממי,
והמאפשרת ורד קופמן
אלווין ישראל ובית איזי שפירא  -דוברים :נטלי משה  -מערך דיור אלווין ירושלים ,שירן כהן  -מערך דיור אקים
ירושלים.
אקים חיפה  -מירי חיימוביץ ודודי ליכטר  -מסנגרים עצמיים ,עביר אבו רוקן  -מאפשרת
אולם ו'

12:45-14:15

סדנה למסנגרים עצמיים
אינקלוז'ן אינטרנשיונל

14:15-15:15

ארוחת צהרים והפסקה

15:15-16:30

מליאת סיכום
מוגנות אל מול חירות 1 -
הצגת דילמות בנושא באמצעות סיטואציות מומחזות על ידי שחקני "התיאטרון האחר" של אקים ומשוב
מהקהל

אולם א' ב' ג'

מוגנות אל מול חירות 2 -
יעקוב ינקול גולדווסר  -יוצר הסרט "שרוכים" ואבא של אורי  -הצגת הדילמה באשר לכיבוד רצונו של אדם לתרום
כליה
17:00-18:30

הקרנת הסרט "שרוכים"
במאי :יעקב (ינקול) גולדווסר
שחקנים ראשיים :דובלה גליקמן בתפקיד ראובן ונבו קמחי בתפקיד גדי.

אולם א' ב' ג'

מוגנות וחירות ,הורות זוגיות ,חיים בקהילה ,יחס לאחר ,הם רק חלק מהערכים שמתמודדים איתם גדי ,אדם
עם מוגבלות שכלית בן  36ואביו ראובן ,שלומד לחיות עם גדי לאחר פטירתה של האם ולהתמודד עם דילמה
קשה ביותר בהקשבה לרצונו של בנו .רצונו של גדי לחיות בקהילה והאהבה החבויה בין האב לבן ,נחשפים
ונבנים במהלך ההכרות המחודשת ביניהם ,כשבמהלכה מתגלה גדי בתעצומות נפש שאין כדוגמתן.

יום שני 25.11.19
08:00-09:00

התכנסות
תערוכת וידאו של אינסטגרמים
קיר משפטי השראה בשיתוף באי הכנס
רדיו חברתי  -שדרנים עם מוגבלות מראיינים את משתתפי הכנס

09:00-10:45

מליאת פתיחה :מה אנו צריכים כדי להיות שייכים

אולם א' ב' ג'

"אני בת אל"  -סטנד אפ מלא השראה של השחקנית בת-אל בורנשטיין
פאנל דוברים בהנחיית בת -אל בורנשטיין:
ד"ר בואינה רייזמן  -תכניות אישיות ממוקדות אדם
מריאן פרטרולה סאולינו  -התקציב הולך אחרי האדם  -המודל האמריקאי
ד"ר גורדון פורטר  -חינוך מכליל  -מקרה קנדה
10:45-11:00
11:00-12:30

הפסקה ומעבר למושבים
מושב  :1דיור בקהילה  -יוזמה וחדשנות

אולם א'

יו"ר המושב :קוני לורן בואיי
מגורים בקהילה  -מהפכת זכויות באו"ם ובעולם
הדס זהבי  -מנהלת מעבר ושילוב בקהילה ,מינהל המוגבלויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
איך מפחיתים חרדה והתנגדויות למעבר לקהילה בקרב  4זירות פעולה :אנשים ,משפחות ,צוותים וקהילה
סו סוונסון  -נשיאת אינקלוז'ן העולמי
סיעודיים בקהילה  -כל אחד יכול!
אפרת שטרן  -ראש תחום שירותים פרטניים בג'וינט ומשתתף בתכנית
"חתמתי על חוזה השכירות שלי"  -דיור עצמאי בקהילה
תמר הקשר מהישוב גבעות  -מנכ"לית סדנת שילוב ,ומיכל אדלר  -תושבת גבעות
קהילה משלבת  -מחזון למציאות בישוב גבעות
נאריין דיספנדה -
סדהנה  -כפר משלב בהודו
שאלות ותשובות בהנחיית קוני לורן בואיי
11:00-12:30

מושב  - Me too# :2הנגשת הצדק וסיפורים אישיים

אולם ב'

יו"ר המושב :רונית ארגמן  ,MSW -מומחית למיניות האדם ומיניות ומוגבלות ,מנהלת מכון ארגמן
אנשים עם מוגבלות נפגעים יותר  -תמונת מצב ודרכים להנגשת הטיפול
עו"ס מור דורי  -חוקרת מיוחדת ומדריכה בשירות חקירות ילדים וחקירות מיוחדות ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
שיטות חקירה מותאמות לאנשים עם מוגבלות שכלית

עו"ד יהודית לייבה  -פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)
נגישות לצדק בעבירות מין בדגש על שמירת ממצאים
מיכל דיין-דוד  -מנהלת מערך דיור באקים
סיפור התמודדותה של אלה (שם בדוי)
נעמה לרנר מנהלת המחלקה הקהילתית בארגון בזכות
לא קורבנות קלים! הנגשת ההליך הפלילי לאנשים עם מוגבלות שכלית בארץ ובמדינות עולם שלישי
שאלות ותשובות בהנחיית רונית ארגמן
11:00-12:30

מושב  :3פנאי מכליל בראי ההשתייכות הקהילתית

אולם ג'

זכאי בן אשר  -מנהל דיור מחוז באקים ישראל מראיין את שוקי אברהם מנכ"ל התחנה רדיו סול ושדרן חבר
באקים כפר סבא
רדיו חברתי  -נקודת מבט  -אנשים עם מוגבלות משדרים מהשטח
שרית טילוביץ לוי  -מינהל המוגבלויות ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,ואדם שהשתתף במסע
משלחות השחר  -מסעם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפולין
אורי שחר  -מנהל להקות משולבות ,ואורטל בן דוד  -זמרת בלהקה משולבת "מעבר לקול"
מעבר לקול  -להקות משולבות
פול ריצ'ארד  -מנהל  ,stay up lateאנגליה
 - gig buddiesקורעים את העיר יחד
11:00-12:30

מושב  :4הזכות להורות

אולם ד'

נדרה גנטאזי ,מונולוג מתוך ההצגה "נייר צלופן" ,התיאטרון האחר של אקים ישראל
יו"ר המושב :יונית אפרתי מנהלת מחלקת שילוב בקהילה ,נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים
האם הזכות להורות מעוגנת בישראל?  -ההיבט המשפטי
ד"ר איילת גור ,בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן
עמדות אנשי מקצוע ביחס לזכות להורות של אנשים עם מוגבלות שכלית
ד"ר רוני רוטלר ,הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן
התמיכות הדרושות למימוש הזכות הבסיסית להורות
פאנל בהנחיית ד"ר רוני רוטלר בהשתתפות :יערית גינזבורג ,צחי דיכנר וסבטה יוסיפוב
הורות משני צדי המטבע " -ילדים של" והורים עם מוגבלות שכלית מדברים
11:00-12:30

מושב  :5רפואה מונגשת

אולם ה'

יו"ר המושב :ד"ר אוהד הוכמן ,מנהל בית החולים בני ציון חיפה (פורום רפואה מונגשת הלל יפה) ,ופרידה
קורנבורט ,קלינאית תקשורת ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
התאמת בית החולים הלל יפה לטיפול באנשים עם מוגבלויות
פאנל בהנחיית ד"ר אוהד הוכמן ובהשתתפות:
 דיוויד מרקו  -מנכ"ל אלווין ישראל ,וקרן נתן ראב  -מנהלת מכון הדרכה באלווין ישראלרמזור  -הנגשת השירות הרפואי בבית חולים הדסה לאנשים עם מוגבלויות

 שושי אספלר  -מנהלת תחום חירום ,בטיחות ונגישות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ונציגהשהשתתפה בפיילוט
הנגשת רפואת נשים  -פרויקט לילך
 אביבית וגמן שינגרוס – מנהלת לאורך הדרך ,א.ד.נ.מזכות הבחירה של נשים עם מוגבלות שכלית  -שימוש באמצעי מניעה
פאנל בהשתתפות :ד"ר אילן פלדברג  -יועץ רפואת שיניים ,מינהל המוגבלויות ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,ד"ר ישראל סטרול  -מנהל מרפאות השיניים באקים ישראל ויויאן אזרן  -מנהלת השירות לקהילה,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
רופא שיניים  -אין ממה לחשוש!
שאלות ותשובות
11:00-12:30

סדנה של מסנגרים עצמיים  -מספר  :1מהן הזכויות שלנו?
אליש הרדי  -רכזת מסנגרים עצמיים ,אינקלוז'ן אינטרנשיונל Ailis Hardy -

12:30-12:45

הפסקה ומעבר למושבים

12:45-14:15

מושב  :6הזכות לזוגיות

אולם ו'

אולם א'

סרטון" :מה זה זוגיות בשבילי?"
יו"ר המושב :שגיא אלוש ,שחקן בהצגה "חלומות פשוטים" של סניף אקים עפולה בית שאן והעמקים
זוגיות  -הלכה למעשה
הרב רפי פוירשטיין ,נשיא מכון פוירשטיין
הדרכה והכוונה לזוגיות בריאה
ליביה דוד ,יועצת מקצועית ומטפלת בתחום המיניות והזוגיות במרכז "לאורך הדרך" א.ד.נ.מ ומסנגרים
מסנגרים עצמיים מדברים על זוגיות
עו"ד רינה בודניצקי פיקל  -אוניברסיטת חיפה ,ועו"ד חיה גרשוני  -אוניברסיטת תל אביב
מיניות ומוגבלות  -החברה החרדית כמקרה בוח
שאלות תשובות בהנחיית שגיא אלוש
12:45-14:15

מושב  :7תמיכה באדם במצבי תסכול

אולם ב'

יו"ר המושב :ד"ר מוחמד דיאב ,מנהל מערך דיור אלנהדה ,וד"ר עדנאן אבו אלהיגא ,פסיכולוג
סיוע בביו פידבק  -אבן דרך המסייעת לשילוב בקהילה
עו"ד ולרי זליכה ,רכזת פורום למען מוגבלויות וד"ר שפי משיח מנהלת היחידה לאבחנה כפולה באיזי שפירא
אבחנה כפולה של אנשים עם מוגבלות שכלית והתמודדות בבריאות הנפש  -מודל טיפולי
ד"ר אורית סטולר ,מומחית לניורולוגיית ילדים והתפתחות הילד מבית החולים אסף הרופא
הטיפול בקנאביס כמשפר איכות חיים
אביגיל דר ,אמא לילד עם מוגבלות
מרעש לרגיעה בסיוע קנאביס
מיכאל בן צבי ,מנתח התנהגות ארגון מטר"ה
סיפור הצלחה לאחר ניתוח התנהגות  -תמיכה באדם במצבי תסכול

שאלות תשובות בהנחיית ד"ר מוחמד דיאב
12:45-14:15

מושב  :8סנגור עצמי  -המנוע לשינוי

אולם ג'

יו"ר המושב :קרן דרור  -אחראית קבוצות מסנגרים באקים ישראל ,ורכזת סנגור ,יחד עם רמי הנר  -מסנגר עצמי
מסניף אקים חולון
פנינה ביאליק  -מנהלת מקצועית ,והדס וינדר שטסמן  -קלינאית תקשורת מבית נועם
להקשיב ,להשתתף ,לשוחח  -קבוצה דינמית בהשתתפות דוברים עם ובלי עזרי תת"ח
ליאורה אברהם ויעקב שמונוב מסנגרים עצמיים מסניף אקים תל אביב
"החיים שלנו הבחירות שלנו"  -סקרי שביעות רצון ככלי לסנגור עצמי
קרן דרור ומסנגרים עצמיים :רמי הנר מסניף אקים חולון ,ליטל גרבולסקי ושמרית קרויטורו מסניף אקים תל אביב
שימוש במדיה חברתית ככלי לאקטיביזם חברתי
שרלוט תומפסון ,לונדון
מסע השראה של שרלוט :הדרך לצמיחה (ארגון )Mencap
מאיה גולדמן  -מטפלת במשפחות לילדים הזקוקים למענה מיוחד ובאנשים עם מוגבלויות
שחרור מתוך אהבה :הרהורים של משפחות וצוותים מקצועיים על סנגור עצמי
קרן נתן ראב  -מנהלת מכון ההדרכה ,ועבד דקה  -מנהל מערך דיור נתמך באלווין ישראל
הכשרת סוכני שינוי ומשמעותם עבור אנשים עם מוגבלות

12:45-14:15

מושב  - YES WE CAN :9השכלה לפיתוח אישי ומקצועי

אולם ד'

יו"ר המושב :פרופ' חפציבה ליפשיץ  -יוזמת התכנית עוצמות באוניברסיטת בר אילן
תיאוריית הגיל המפצה  -בשלות גילאית והצלחה בלמידה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית
ד"ר בני הוזמי  -המנהל האקדמי של מכון טראמפ בבית איזי שפירא
"האוניברסיטה המשולבת" – רצף תוכניות מונגשות באקדמיה לבוגרים עם הנמכה קוגניטיבית
המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן וסטודנטים מכלים שלובים
כלים שלובים  -תכנית לימודי מוזיקה באוניברסיטת בר אילן
ד"ר כרמלה איגל  -מכללת אור יהודה
ידע אור  -הכשרת אנשים עם מוגבלות שכלית למקצועות חינוך במכללה
צלמים עם מוגבלות שכלית  - snap -הפעלת הקהל
ברוס אודיצקי ,קנדה
חינוך על תיכוני מכליל  -מסלול מבטיח לחיים מלאים
פאנל בהנחיית פרופ' חפציבה לפשיץ .משתתפים :עודד נפתלי ומוריה אזרק  -סטודנטים של פרויקט עוצמות,
רותי כהן  -מפרויקט קמ"ח ,אלברט בנימינוב  -מפרויקט סנאפ ,כלים שלובים.

12:45-14:15

מושב  :10אל אחד  -שלוש דתות בראי המוגבלות השכלית

אולם ה'

יו"ר המושב :הרב שי פירון  -יו"ר תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר
נגישות ויהדות בחברה המודרנית
אביעד פרידמן ,מחבר הספר "ביום בו תקרא לי אבא" ,ממייסדי קהילת יחד בבית כנסת בתל אביב
להוביל את דרך ההכללה  -כאב וכאיש קהילה
ד"ר אריק קרטר ,אוניברסיטת ואנדרבילט ,ארה"ב
הכנסייה ואנשים עם מוגבלויות
רונן בר אברהם ,מנהל מרכז אדרבא לאנשים עם מוגבלויות ,תנועה מסורתית ,מרינאלה קריימן רכזת ארצית
תוכנית בר/בת מצווה לילד המיוחד ,עדן וקנין רכזת תקצוב תוכנית בר/בת מצווה לילד המיוחד
"בכל דרכיך" – מיזם סידור ואפליקציה תפילה מונגשים ,ראשונים מסוגם בעולם
"בצוותא" – פרויקט לימוד מונגש קוגניטיבית של מקורות יהודיים ,שוויוני ובגובה עיניים
פידה טאהא מייסדת ויו"ר עמותת לסתא ווחדק  -מרכז חברתי לאנשים עם מוגבלויות
המסגד כמרכז קהילתי לאנשים עם מוגבלות שכלית
הילה חמד  -מנהלת תוכנית עלי של על"ה גדרה וקארין קטורזה וליבי איילת זילבר
"תכנית עלי -תכנית מכינה לחיים עצמאיים לבנות עם מוגבלות בתפקוד גבוה מהמגזר הדתי"
דיאן ריצ'לר
שילוב בבתי כנסת בטורונטו
12:45-14:15

סדנה של מסנגרים עצמיים  -מספר  :2מהו סנגור וכיצד נוכל להשתלב יותר בחברה?
אליש הרדי  -רכזת מסנגרים עצמיים ,אינקלוז'ן אינטרנשיונל Ailis Hardy -

14:15-15:15

ארוחת צהרים והפסקה

15:15-16:30

מליאת סיכום :תמונת העתיד  -כולם שייכים

אולם ו'

אולם א' ב' ג'

מופע תופים משותף :דורון אשכנזי מלהקת טררם ולהקת "תוף רם" מאקים רמלה
פאנל משוב לסיכום היום :בהשתתפות הורה ואדם עם מוגבלות שכלית מהארץ ומחו"ל ,בהנחיית קוני לורן
בואי וסיגל פרץ יהלומי
ראיון של העיתונאי בן שני עם מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו
פרופ' יורם יובל " -האושר"
* ייתכנו שינויים בסדר היום

