יום עיון למנהלי אגפי חינוך
ומהנדסי ערים ברשויות המקומיות בנושא:

תקנות התאמות פרטניות
לתלמיד ולהורה עם מוגבלות

חמישי | א' בתמוז תשע"ט16:00-12:30 | 4.7.19 ,

מרכז השלטון המקומי - UniverCity ,רח' הארבעה  ,28קומה  7מגדלי חג'ג' (בניין צפוני) ,ת"א

אודות הכנס
ביולי  2018פורסמו "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות
פרטנית לתלמיד ולהורה עם מוגבלויות".
התקנות קובעות כללים ונהלים לגבי החובה להנגשה פרטנית עבור התלמיד או ההורה
בהתייחס לצרכיו האישיים וכוללות פירוט אודות סוגי ההנגשה האפשריים כגון :התאמות
נגישות פיזיות ,פדגוגיות ,טכנולוגיות מסייעות ,התאמות בטיולים ופעילויות פנים וחוץ
בית ספריות ועוד.
התקנות עוסקות גם באופן הגשת הבקשות ,בלוחות הזמנים לביצוע ,וחלוקת האחריות
בכל שלב.
| 13:00-12:30
| 13:15-13:00

| 14:00-13:15

| 15:30-14:00

| 16:00-15:30

התכנסות ,רישום ,וארוחת צהרים קלה
ברכות ודברי פתיחה
מיכל מנקס ,סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך וסמנכ"ל חינוך וחברה,
עיריית הוד השרון
אינה זלצמן ,סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך
יונית אפרתי ,מנהלת תחום בכיר שילוב בקהילה,
נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
התאמות פרטניות בחינוך – מהות החקיקה
עו"ד הדס אגמון ,ממונה (חקיקה ומדיניות) נציבות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
התאמות פיזיות ופרטניות בחינוך – תהליך העבודה
תיקצוב הנגשה פיזית פרטנית
מרב צדוק ,סגנית מנהלת אגף בינוי ותקצוב ,מנהל הפיתוח ,משרד החינוך
התאמות פדגוגיות וטכנולוגיות מסייעות
שולמית כהן ,מפקחת חינוך מיוחד חרשים וכבדי שמיעה ארצי,
המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך
טיולים ואירועים חוץ בית ספריים
מימי פלאצי ,מפקחת ארצית תכניות הכנה לחיים,
המנהל הפדגוגי ,משרד החינוך
הקצאות והחזרי תשלום
אליסף אסולין ,מנהל אגף תקציב ומינהל – מינהל פדגוגי ,משרד החינוך
פאנל מסכם :שאלות ותשובות
מקס אבירם ,מנהל אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח ,מנהל פדגוגי,
משרד החינוך
עו"ד נועה בן אריה ,יועצת משפטית ,איגוד מנהלי אגפי חינוך ומש"מ
אמיתי שוחט ,מנהל תחום שילוב בחינוך ,נציבות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית

*ייתכנו שינויים

מחיר למשתתף₪ 100 :
הסדרי הגעה וחנייה:
ניתן ורצוי להגיע ברכבת  -ירידה בתחנת השלום ומשם הליכה קצרה (כ 10-דק').
למגיעים ברכב פרטי  -ניתן להחנות בחניון גבעון הצמוד ל( UniverCity-שתי כניסות :ארניה
 32והארבעה  )10בעלות של ( ₪ 55מחיר מוזל  -יש לקחת את שובר החנייה עמכם).
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