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מרכז לשונות ורב-תרבותיות

במעמד שר החינוך הרב שי פירון ושר הרווחה והשירותים החברתיים ח"כ מאיר כהן

ה נ מ ז ה



מושב 1: מקומם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה – שרטוט החזון ודרכי הגשמתו

מושב זה ידון במקומם הראוי בחברה של אנשים עם צרכים מיוחדים ובתהליכים שיש לקיים על מנת לאפשר שינוי במסגרת המשפחה, הממסד הציבורי, מוסדות 

טיפוליים וחינוכיים. הדיון יתייחס למוקדי הקושי כמו גם למנופי ההצלחה, בדרך למימוש החזון.

מושב 2: אוכלוסיות מודרות – מאפיינים, אתגרים ועשייה ציבורית

המושב ידון באתגרים המרכזיים עמם מתמודדות קהילות מודרות. כיצד נראית החברה הישראלית מנקודת מבטן של אוכלוסיות אלה ומהן נקודות החיבור האפשריות 

בינן לבינה? המשתתפים יוזמנו לבחון את מקומו של הציבור אליו הם חשים שייכות, על הרצף שבין שמירה על ייחודיות  מחד גיסא והשתלבות בחברה מאידך גיסא. 

מושב 3: שונות ושוויון הזדמנויות בשוק התעסוקה 

המושב ידון בהבדלים התרבותיים המשפיעים על אופן התנהלותו של תהליך הקבלה לעבודה. מחקרים מראים כי אנו נוטים להעריך באופן חיובי יותר אנשים הדומים 

לנו במין ובגזע וכי בחינת מועמדים לעבודה איננה נעשית באופן אובייקטיבי וחסר פניות. ננסה להבין מהם הכלים שבאמצעותם ניתן להתמודד עם התופעה וכיצד ניתן 

לפרוץ את תקרת הזכוכית?.
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בתכנית
התכנסות ורישום  9:00-8:30

מושב פתיחה בהנחיית גב' אורלי וילנאי  10:30-9:00
מופע מקהלת הילדים המשותפת לבית ספר "נצח ישראל" בקרית    

מלאכי ולבית ספר "אל-סאלם" ברהט   
ברכות:  

פרופ' עליאן אלקרינאוי – נשיא המכללה   
הרב שי פירון – שר החינוך   

ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג – ראש האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה  
הרב יחיאל אקשטיין – נשיא הקרן לידידות   

סקר אחוה למדד הסובלנות בחברה הישראלית  

אתנחתא סרטון של הקרן לידידות  10:35-10:30

מושב ראשון בהנחיית גב' אורלי וילנאי  12:00-10:35
מקומם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה - שרטוט החזון     

ודרכי הגשמתו  
ח”כ מאיר כהן - שר הרווחה והשירותים החברתיים   

ד”ר בני הוזמי – מנהל אקדמי "בית איזי שפירא"   
ד”ר מלי דנינו - מנכ”לית  אגודת “ניצן”  

מר יואב קריים - יו"ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה     
ופעיל חברתי  

סרטון של קרן שלם  

הפסקת קפה  12:20-12:00

מושב שני בהנחיית ד"ר יעל זילברמן  13:30-12:20
אוכלוסיות מודרות - מאפיינים, אתגרים ועשייה ציבורית  

ח”כ שמעון סולומון   
מר משה כחלון – יו"ר המרכז לרפורמות ומנהיגות במכללה     

האקדמית נתניה  
הרב אריה מונק – מנכ”ל עמותת בית חם  

פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א- אוניברסיטת תל-אביב וחברת     
מל”ג  

מר אבי שחר – מנכ"ל "מפעלי תובלה" )כיל( מנכל "שרות" שירותי    
שינוע משולבים  

ארוחת צהריים  14:30-13:30

מושב שלישי בהנחיית ד"ר יעל פישר  16:00-14:30
שונות ושוויון הזדמנויות בשוק התעסוקה  

ח”כ ד"ר אחמד טיבי – סגן יו"ר הכנסת   

ח”כ קארין אלהרר   

מר שמעון דויד – מפקח אוכלוסיות מיוחדות משרד הכלכלה  

גב’ ורד סויד - מנהלת הרשות למעמד האישה במשרד רוה”מ   

מר פיני מימון – בוגר המכללה האקדמית אחוה ובעל מיזם עסקי     
לייעוץ והכוונה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים  

מושב נעילה בהנחיית ד"ר יעל פישר  17:00-16:00

ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן – יו"ר ועדת הכלכלה   
סיכום והצגת משימות לפעולה  

פרופ’ עליאן אלקרינאוי – נשיא המכללה   
ייתכנו שינויים
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