
יום עיון של החוג והמסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית בית ברל 

הנכם מוזמנים ליום העיון 

יום ג | 13.6.17 | י"ט בסיון תשע"ז | אודיטוריום הספרייה | המכללה האקדמית בית ברל

תכנית יום העיון:

התכנסות וכיבוד  13:00-12:45

ברכות  13:30-13:00

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה 

פרופ' ברכה אלפרט, דקאנית הפקולטה לחינוך

הגב' טובה בן ארי, מפקחת ארצית לזכויות תלמידים

חשיבות זכויות ילדים ותלמידים  14:30-13:30

כבוד השופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי

פיזור למושבים מקבילים )פירוט בהמשך(  14:30

מושבים מקבילים  15:30-14:45

חזרה לאודיטוריום הספרייה               

על נגישות ורגישות  16:30-15:45

עו"ד דורית חן 

סיכום - גב' עדינה בר עליה, מפקחת לחנ"מ, מחוז מרכז  16:45-16:30

גב' עדינה בר עליהגב' טובה בן אריד"ר ריבה מנדלד"ר פנינה שביט

ראש המסלול/חוג
חינוך מיוחד                                    

מסלול/חוג 
חינוך מיוחד

מפקחת ארצית 
לזכויות תלמידים

מפקחת לחינוך מיוחד
מחוז מרכז

משרד החינוך
  

נא לאשר השתתפות ביום העיון ולבחור מושב שברצונכם להשתתף < 

החניונים   בקמפוס   בבעלות   קרן   ברל   כצנלסון.  עלות   החניה 15    ש“ח

ילד מיוחד - הזכות לזכויות!
יישום האמנה בדבר זכויות הילד בישראל

משרד החינוך
מחוז מרכז

 החינוך המיוחד
המינהל הפדגוגי

הפיקוח ליישום חוק
זכויות התלמיד/ה 

משרד המשפטים
סניגוריה ציבורית לנוער

עו"ד משלי - האגף לסיוע 
משפטי, ייצוג קטינים

משרד הרווחה
מינהל סיוע לבתי משפט ותקון

השרות לחקירות ילדים 
וחקירות מיוחדות 

הכנסו למאגר "ילד מיוחד - הזכות 
לזכויות, כנס בית ברל 13.6.17"

http://beitberl.activetrail.biz/%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93---%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA!-13.6.17


 14:45 – 15:30 מושבים מקבילים

דקל 
405/2

עו”ד גלית מבורך, סגנית הסניגור המחוזי וממונה על מחלקת הנוער בסניגוריה הציבורית, 
מחוז תל אביב, משרד המשפטים 

מעורבות ילדים המוגדרים כ”חינוך מיוחד” בהליכים פליליים

ילדים המוגדרים כ”חינוך מיוחד” או על רצף לקויות מעורבים בהליכים פליליים. אנשי החינוך חייבים 
לגלות ערנות למניעת עבירות מחד, ומאידך להכיר מימוש זכויות הילדים בהליך הפלילי

הדס 
521/11

עו”ד נטע ברק, ממונה על ייצוג קטינים, מחוז תל אביב, הסיוע המשפטי, משרד המשפטים  

ייצוג קטינים ובני נוער בסיכון

ורד 
 601/201

)קומה 2(

מיכל ברייטמן, מפקחת ארצית – פיתוח מקצועי, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות

השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות – התאמת החוק והחקירה לילדי החינוך המיוחד

ורד 
 601/204

)קומה 2(

עו”ד נטע פת, מתמחה בייצוג קטינים ומפקחת על תיקים מטעם הסניגוריה הציבורית, משרד המשפטים

מעורבות ילדים המוגדרים כ”חינוך מיוחד” בהליכים פליליים

ילדים המוגדרים כ”חינוך מיוחד” או על רצף לקויות מעורבים בהליכים פליליים. אנשי החינוך חייבים 
לגלות ערנות למניעת עבירות מחד, ומאידך להכיר מימוש זכויות הילדים בהליך הפלילי

חרוב 
809/3

רונית לב ארי, קרימינולוגית, יועצת מקצועית ומנהלת פרויקטים, עמותת בית רות לנערות בסיכון

נערות בסיכון גילוי מוקדם

כל נערה בסיכון הייתה ילדה בסיכון. איך אפשר לקרוא את המפה? איך אפשר לגלות מוקדם יותר? 
ההבדל בין נערים בסיכון ונערות בסיכון


