
 

 ינוי עמדות וסטיגמותש-הרצאות ומפגשים למכינות 
 לקריאה נוספת לחצו על שם המרצה/פעילות. 

 רקע נושא/ תחום שם המרצה/ הפעילות 

הוא לקדם את החיבור והדיאלוג בין אנשים עסקי שייעודו המרכזי  -מיזם חברתי מוגבלות פיזית החוויה המתגלגלת 

עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות, במטרה לייצר שינוי עמדות כלפי אנשים עם  

 מוגבלות )באוריינטציה לאנשים עם מוגבלות פיזית(

 גולן לקס 

 נגישות והתמודדות 

מוגבלות פיזית 

ונגישות מיניות 

 אקטיביזם

גלגלים )בעקבות תאונה(, מתנדב בנגישות ישראל, פעיל בתחום   מתנייד בכסא

ההנגשה והשתתפות אנשים עם מוגבלות פיזית. ההרצאה מתחילה בסיפור  

מהי המוגבלות עבורו, סיפור הפציעה ומה זה אומר להיות אדם עם   -אישי

 מוגבלות.

לקות ראייה   דיאלוג בחשיכה 

 ועיוורון

סיור חוויתי המתקיים בחושך מוחלט ומודרך ע"י מדריכים עם לקות ראייה  

 ועיוורון

הרצאה   -תמיר גבאי

 ושיח

תמיר סטודנט לריפוי ועיסוק מדבר בפתיחות ומשתף על ההתמודדויות, הקשיים,   אוטיזם

 האסטרטגיות שאימץ, על התקוות והשאיפות.  

מעלות"    180"

מהאולימפיאדה ועד  

לפסגת העולם   -לאוורסט

 עם עיוור מלידה. 

מוגבלות וספורט,   

 מנהיגות

ארגון חברתי הפועל לקידום, השתתפות והעצמת אנשים עם   -מעלות 180

וההליכה לאנשים עם מוגבלויות  מוגבלויות באמצעות ספורט. מייסד ענף הריצה 

 בישראל. 

אני אורי יצחקי ואני עושה הרצאות על ההתמודדות שלי עם תסמונת   אוטיזם   אורי יצחקי

 …האספרגר

על ההתמודדות עם המגבלה ותהליך ההסתגלות  וגר תכנית שיבולים שמספר ב אוטיזם לפיד עומר  

 וההשתתפות בשנת המכינה

סרט   -איילת בכרך

 והרצאה

מוגבלות פיזית,  

 אקטיביזם

יוצרת קולנוע אקדמאית עם מוגבלות. סרטה "המעלית" הסרט עוסק בסטיגמות  

השונות המלוות אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ובכל תחום אחר בחיי  

 היומיום. 

מעיין בוגר מכינת תבור במסגרת תכנית שיבולים, נולד עם שיתוק מוחין, מספר   מוגבלות פיזית הרצאה ודיון  -מעיין גבאי

על ההתמודדויות האישיות והמשפחתיות עם המגבלה ועל ההשתתפות בשנת 

 מכינה.    

חרדית, יועצת נגישות ופעילה בתחום הנגשת מקוואות ומבני ציבור, מתניידת   נגישות, אקטיביזם דניאלה יקירה

 בכסא גלגלים. 

מנהיגות, מוגבלות   רועי בן טולילה

 פיזית

לשעבר קצין ביחידה מובחרת והיום יועץ לארגונים בתחום פיתוח המנהיגות.  

 מתנייד בכסא גלגלים לאחר פציעה במהלך השירות הצבאי. 

לנצח את   -אלעד אמסלם

המגבלות.   הרצאה  

 ושיח

מנהיגות 

ואקטיביזם, 

 מוגבלות פיזית

פרס המחנך המצטיין, קומונר, ספורטאי, מטייל, נולד עם שיתוק מוחין.  זוכה 

 סיפור חיים מרתק דרכי ההתמודדות עם האתגרים שעמדו ועומדים בפניו. 

מנהיגות,  אריק מנדלבאום 

 , חינוךאקטיביזם

, היה חבר  בית ספר משעולים מורה, מחנך ותלמיד. בוגר מכון מנדל. ייסד את 

 בתי ספר מנכ"ל מרכז שילוב -אינקלובועד הנהל של 

 
 efrataharoni6@gmail.comאו במייל  9878-219-054בטלפון:   להזמנה צרו קשר עם מנהלת התכנית אפרת אהרוני
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