
   

 :מזמינים אתכם לכנס בנושא,לקידוםהשיחהחברתיבממשקמשפחהמוגבלותהפורום  
  

: מדיניות כמשאב
 הכרה בצרכים ובתפקידים של בני משפחה של אנשים עם מוגבלות

קריית אונו , 66רחוב הרצל , 6.11.14, ה"ג חשוון תשע"י, יום חמישי, אלין בית נועם

 
   התכנסות14:00-14:30
   מושב פתיחה14:30-15:30

כ קארין אלהרר "ח: מנחה
ל אלין בית נועם "מנכ - איקי בר חיים

ברכות   
אוניברסיטת חיפה , בית הספר לעבודה סוציאלית, המרכז לחקר ולימוד המשפחה - ר דבורית גלעד"ד

דברי פתיחה – מדיניות ממוקדת משפחה : מדיניות ללא מוגבלות
מיזם ממשלה חברה אזרחית  , מ"מובילת פורום רוה, לית משרד החינוך"מנכ - מיכל כהן' גב

צמצום פערים בסימן התקצוב הדיפרנציאלי 
פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל , י"ממייסדי אס - סולה שלי'גב
אנשים עם מוגבלות במשפחה ובקהילה  " - צריך כפר שלם"

מכון ון ליר , המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית– שוות , אוניברסיטת תל אביב, החוג לסוציולוגיה - חנה הרצוג' פרופ
מקורות לשינוי חברתי : ידע ממיקומים שונים

 

 מושב ראשון  15:30-16:45
: משפחות של בוגרים עם מוגבלות

 מדילמות לחזון
 כ לשעבר"שר וח - רן כהן: מנחה

 ל "סמנכ - ר שלומי אלישר"ד
מנהל האגף לשירותי רווחה , בכיר

משרד הרווחה והשירותים , ושיקום
החברתיים 

 מנהלת השירות  - מלכה פרגר' גב
משרד , לעבודה סוציאלית

הבריאות 
 ראש מינהל  - מר בני פפרמן

, משרד הכלכלה, מחקר וכלכלה
לשעבר ראש המטה לשילוב 

אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה 
 לית "מנכ - אביטל סנדלר לף' גב

, אגף נכויות ושיקום, מסד נכויות
וינט ישראל 'ג
 אב - יעקב רז ' פרופ
 לית "מנכ - סיגל פרץ יהלומי' גב

אקים 
   הפסקה 16:45 – 17:15

 

 מושב שני 17:15-18:40
: ים עם מוגבלותילדמשפחות של 

 מדילמות לחזון
המכון  - ר פנינה שטינברג"ד: מנחה

אלין בית נועם , ללימודי מוגבלות
 ל בכיר"סמנכ - מר גדעון שלום ,

מנהל האגף לטיפול באדם עם 
, מוגבלות שכלית והתפתחותית

משרד הרווחה 
 מנהלת אגף  -  רחל אברמזון' גב

משרד החינוך , לחינוך מיוחד' א
 המחלקה  -  יעל שמעוני' גב

משרד , להתפתחות הילד ושיקומו
הבריאות 

 מחלקת  - רבקה פריאור' גב
המוסד לביטוח , המחקר והתכנון

לאומי 
 ראש תחום ילדים  - מיכל גולן' גב

וינט 'אשלים ג, עם מוגבלות
ישראל 

 דוקטורנטית- עם-מרוה איש' גב ,
אם 

 פיתוח וניהול - שוש קמינסקי' גב
 בית איזי שפירא, משאבי ידע

 מושב שלישי 17:15-18:40
 סיכום
 - ר ליאורה פינדלר"ד: מנחה

מגמת שיקום –  אוניברסיטת בר אילן 
בית הספר לעבודה סוציאלית , ובריאות

ש לואיס וגבי וייספלד "ע
   תגובות מקהל
 ראש  - אריק רימרמן' פרופ

הקתדרה לרווחה ולמדיניות 
בית , ש קרוסמן"חברתית ע

, ספר לעבודה סוציאלית
, הפקולטה לרווחה ובריאות

אוניברסיטת חיפה  
– מדיניות תומכת משפחות 

? האם זה אפשרי
 המרכז  - ר דבורית גלעד"ד

אוניברסיטת , לחקר המשפחה
חיפה 

דברי סיכום 

 

אלין בית נועם וברשתות החברתיות , תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון ללימודי מוגבלות
האירוע נגיש לאנשים עם מוגבלות וילווה בתמלול 

 מספר המקומות מוגבלresearch.institute@beit-noam.org.ilנא אשרו השתתפותכם במייל

, הפקולטהלמדעיהרווחהוהבריאות
, ביתהספרלעבודהסוציאלית

, המרכזלחקרולימודהמשפחה
 המרכזלחקרהשיקוםוהתפתחותהאדם

 המכוןללימודימוגבלות
 אליןביתנועם

 

, מגמתשיקוםובריאות
 שלואיסוגביוייספלד"ביתהספרלעבודהסוציאליתע
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