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נגישות ילדים עם מוגבלויות לשירותי חברה ופנאי
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מלון מעלה החמישה

שולחן דיון זה עוסק בנגישות ילדים עם מוגבלויות לשירותי חברה ופנאי ,לא רק מההיבט
הפיזי ,אלא גם מההיבט הערכי ,החברתי ,החינוכי והעמדות והדילמות המשתמעות
ממנו.
ייחודו של הנושא הנדון הנו בהתמקדות באוכלוסיית ילדים מוגבלים בהקשר של נגישות
ובהקשר של שירותי תרבות ,חברה ופנאי – תחום שאינו מעוגן בתקנות או בחקיקה,
ובשונה ממערך החינוך הפורמלי ,מתקיים על בסיס וולונטרי ו"רצון טוב" של נותני השירותים.

תכנית "שולחן הדיון"0
00:9 -0099

התכנסות ,רישום ,כיבוד קל

00:9 -00:9

דברי פתיחה וברכות0
ח"כ אילן גילון
ד"ר שייקה הוצלר ,ראש המגמה לחינוך גופני וספורט לנכים,
מכללה ע"ש זינמן מכון וינגייט
ד"ר אבי רמות ,יו"ר עמותת "אפשר" ומנהל המרכז הישראלי לנגישות

09009 – 00:9

מעורבות חברתית ונגישות לחיי חברה – היבטים ערכיים
פרופ' יעקב רנד ,פרופסור אמריטוס ,ביה"ס לחינוך אוניברסיטת בר אילן
והמכללה האקדמית ,תלפיות

090:9 -09009

תרומתה של פעילות פנאי לשילוב הילד החריג בקהילה
יואב קריים ,דובר הסתדרות הנכים

00099 -090:9

הפסקה

10011 -11011

הצגת מודלים
 שילוב והכלה של אוכלוסיות ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים -
מתנ"ס פיליפ ליאון ,ירושלים
" מודל להצלחה" – קבוצת ה"שווים"  -חשיבותה להעצמה ולהצלחה
של ילדים חירשים וכבדי שמיעה – המכון לקידום החירש בישראל
 דילמות בהעצמה במסגרת תכנית שילוב – מרכז ספורט לנכים
איל"ן (בית ספיבק) ,ר"ג
 הנגשת יישומי מחשב בתרבות הפנאי – מכון ייחודי לשימושי מחשב
ע"ש איאן קרטן ,ת"א

11012 -10011

מושב סיום – רב-שיח  0נגישות ילדים מוגבלים לשירותי פנאי
יו"ר 0ד"ר שייקה הוצלר
משתתפים0
דליה טל ,ממונה על תכנון פדגוגי באגף לחינוך מיוחד ,משרד החינוך
שמואל חיימוביץ ,אדריכל ,נציבות שוויון זכויות
נציג בני הנוער
מיכה שלוי ,מנהל אגף ילדים ונוער ,עמותת "אתגרים"
גבי גזית ,תקשורת
גב' חני לוי ,פורום הורים לילדים עם נכויות רב-תחומיות
ארוחת צהריים חגיגית

12011 -11012

חברי ועדת ההיגוי0
יו"ר הועדה  -ד"ר שייקה הוצלר  -מרכז ספורט לנכים איל"ן
ד"ר חזי אהרוני  -עמותת "אפשר"
מר בנימין גדליהו  -מנכ"ל עמותת "אפשר"
גב' מרים גילת -רכזת הוועדה ,עמותת "אפשר"
גב' לאה עופר  -המרכז הישראלי לנגישות
מר יואב קריים – הסתדרות הנכים
גב' אירית רמון-חיון  -החברה למתנ"סים

