
חה"כ מיכל רוזין

מתכבדת להזמינך

 לכנס בנושא:
 "אפליה בישראל 2021 - תמונת מצב 

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי"
 בהשתתפות:

 שר הבריאות, ניצן הורוביץ
 השרה לשוויון חברתי, מירב כהן

 השר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג'
 חברי כנסת מכל סיעות הבית

 מנכ״לית האגודה לזכויות האזרח, הגב׳ נועה סתת
 גופים ממשלתיים

ארגוני חברה אזרחית ופעילים

 יום שלישי, י' בטבת תשפ"ב
 14 בדצמבר 2021 , בשעה  12:00-10:00

באולם נגב, הכנסת

 בתכנית:
 סקירת תופעות וביטויי אפליה כלפי קבוצות שונות בחברה הישראלית,

וכן הצגת דרכי ההתמודדות עמם.

ההזמנה אישית ואין להעבירה לאחר

 כניסתך למשכן הכנסת מותנית בהודעה למארגנים על אישור השתתפותך
 והעברת פרטים מלאים )שם מלא ומספר תעודת זהות(. 

יש להציג בשער הכניסה תעודת זהות / דרכון / רישיון נהיגה ותו ירוק.

כניסת המוזמנים לכנסת בשעה 09:00 | לא תותר כניסה עם נשק | הכניסה בלבוש הולם

 בהתאם להוראות התו הירוק, הכניסה לכנסת תותר רק לבעלי תו ירוק בתוקף
 ו/או בדיקת PCR בתשלום שתוקפה עד שבעה ימים ממועד הדגימה

)לא תותר כניסה לבעלי בדיקת אנטיגן(. יש לעטות מסכה כל משך השהות בכנסת.

 כדי להימנע מאי-נעימות הנובעת מעיכובים בכניסה למשכן הכנסת,
אנו מבקשים להכין את התו הירוק ואת בדיקת ה-PCR להצגה טרם ההגעה.

 דרכי ההגעה בתחבורה ציבורית מתחנת הרכבת יצחק נבון ומהתחנה המרכזית:
 קווי האוטובוס 14, 66 ו-66א; שאטלים חינמיים היוצאים מחניון בנייני האומה
מדי 20 דקות; אופניים שיתופיים מעמדות האופניים הפזורות ברחבי העיר.

 המוזמנים יוכלו להחנות את רכבם בחניון הלאום שבשד' רבין
 מול בית המשפט העליון. בתום המפגש יש להחתים את שובר החנייה של חניון הלאום

בעמדות ההחתמה בכנסת. לרשות המוזמנים תעמוד הסעה אל הכנסת וממנה

הכנס נערך בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח

 לאישור ההשתתפות בכנס יש ליצור קשר עם דבי גילד-חיו
debbie@acri.org.il בטלפון: 052-8282444, דוא"ל 

עד תאריך 5 בדצמבר 2021 , א' בטבת תשפ"ב

ניתן להצטרף לאירוע באמצעות קישור זום:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsc-quqzwvGtd5KDgRMgiunlnYjGEliuyl

הכנסת

קישור לדף מידע 
לשירותי נגישות בכנסת, 

והזמנת שירותים או 
שאילת אביזרי עזר

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsc-quqzwvGtd5KDgRMgiunlnYjGEliuyl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsc-quqzwvGtd5KDgRMgiunlnYjGEliuyl
https://main.knesset.gov.il/About/documents/AccessibilityServices.pdf

