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מנהל מרכז יעוץ  -ס יאיר ברקו"עו
  עזר מציון, האגף לבריאות הנפש ,למשפחות

, רכז לענייני חרדים -מר יעקב יוסף טייכמאן
 'ה"לשמ'ארגון 

צביקה אור ושפרה , עדי פינקלשטיין ר"ד
  המרכז האקדמי לב -גוטליב

היכרות ותיאום , שיחת פתיחה
 ציפיות 

 

 אהרונוף-אביבית ברקאיד "עו
  'בזכות'ארגון , המחלקה המשפטית

שילוב ילדים עם  -בחינוך  שילוב
 מוגבלות בחינוך הרגיל

1.11 
 תשרי' ל

1 

 יונית אפרתיס "עו
 ,מנהלת תחום בכירה שילוב בקהילה

  ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 משרד המשפטים

אנשים עם זכויות לשוויון חוק 
 מוגבלות

 סתמי גרוס "עו
 'בזכות'ארגון , המחלקה הקהילתית

 

דיור לאנשים עם  -דיור בקהילה 
צריכים לעזוב את או  מוגבלות שרוצים

 בית ההורים למגורים עצמאיים

8.11 
 חשון' ז

2 

 נעמה לרנר' גב פגישת עבודה של הסטודנטים במרכז
 'בזכות'ארגון , המחלקה הקהילתית מנהלת

עבודה וב זכויות בתעסוקה -תעסוקה 
 של אנשים עם מוגבלות

15.11 
 ד חשון"י

3 

 יוחנן פלוסרמר 
עזרה , יעוץ, הקשבה: ת"מנהל מרכז היענו

 'ה"אחל'ארגון , נפשית ומשפחה תומכת

 יקירה אברך' גב מפת הבירוקרטיה
בריאות הנפש , שטח והדרכה רכזת

 'בזכות'ארגון , ואפוטרופסות

 22.11 אפוטרופסות

 חשון א"כ

4 

 מר חורש בן עמי , הילה אברהם' גב
 עצמינציגים מקבוצת סנגור 

 צביה ויסברג' גב
 

 צביה ויסברג' גב עם קהל הצרכנים כרות יהמפגש 
, רכזת פרויקט הנגשת השירות, כזת הדרכהר

 'בזכות'ארגון , המחלקה הקהילתית

 נגישות שירות 

 

29.11 
 ח חשון"כ

5 

 ס יאיר ברקו"עו
האגף לבריאות  ,מנהל מרכז יעוץ למשפחות

 עזר מציון, הנפש

 שביט-מילכה מוזס' גב סודיותשמירת ו אתיקה
  'בזכות'ארגון , רמוקד פניות הציבו

 6.12 ?איך מקבלים פניה -לוגיסטיקה 
 כסלו' ו

6 

 בארה'ג סאריד "עו
 'קשר'ארגון , יועץ משפטי

 ס רויטל ממן"עו ביטוח לאומי
, ירושלים שיקום סל, מחוזית משנה רכזת

 משרד הבריאות

 13.12 סל שיקום של משרד הבריאות
 כסלו ג"י

7 

מנהל מרכז יעוץ  -ס יאיר ברקו"עו
  עזר מציון, האגף לבריאות הנפש ,למשפחות

רכז לענייני  -יעקב יוסף טייכמאן מר
 'ה"לשמ'ארגון , חרדים

צביקה אור ושפרה , ר עדי פינקלשטיין"ד
 המרכז האקדמי לב -גוטליב

בהשתתפות כלל הסטודנטים  שיחה
המתנדבים גם אלה )בפרויקט 
-ויצירת רשת עבודה בין (בארגונים

 תחומית-ארגונית ורב

 מר יוחנן פלוסר
עזרה , יעוץ, הקשבה: ת"מנהל מרכז היענו

 'ה"אחל'ארגון , נפשית ומשפחה תומכת

 24.12 אחראמפתיה ל  
 כסלו' כ

8 


