
התכנסות   08:30

ברכות ודברי פתיחה   09:30 – 08:45
פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים, 

אוניברסיטת בר אילן
ח“כ איילת שקד, שרת המשפטים

ח“כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט
עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים

עו"ד אליעזר יבלון, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים

פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי   10:00 – 09:30
"חידושים בתחום הפיקוח על אפוטרופסים: מדיניות הפיקוח 

ופיקוח על עניינים אישיים"

עו"ד גלעד סממה, הממונה על האגף לסיוע משפטי,     10:30 – 10:00
משרד המשפטים   

ד"ר עו"ד מיטל סגל-רייך, ממונה ארצית על ייצוג זקנים 
ועל ייצוג בגירים על פי חוק הכשרות המשפטית, האגף 
לסיוע משפטי, משרד המשפטים, מנחה אקדמית של 

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע“ש מרטי ג‘ייקוב 
ז“ל, אוניברסיטת בר-אילן

"מחקר אמפירי בתיקי אפוטרופסות: הלכה ומעשה בראי 
תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

והפרקטיקה המתחדשת"

הפסקת קפה   10:45 - 10:30

מושב ראשון:   12:15 – 10:45
ייפוי כוח מתמשך – הזדמנויות ואתגרים מנקודות מבט שונות

מנחה: ח"כ עו"ד קארין אלהרר (יש עתיד), יו"ר הוועדה 
לענייני ביקורת המדינה

עו"ד טליה אגמון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד 
הבריאות

עו"ד אמיר הלוי, שותף בכיר - גרוס, קלינהדלר, חודק, הלוי, 
גרינברג ושות'

עו"ד יותם טולוב, מנכ"ל ארגון "בזכות", חבר בקואליציית 
הארגונים לקידום הכשרות המשפטית

מר דוד ישראל כהן, מדריך בפרוייקט קידום בריאות של אנוש - 
העמותה הישראלית לבריאות הנפש, מתמודד ונמצא תחת 

אפוטרופסות ומר דן כהן, אביו של דוד והאפוטרופוס שלו
עו"ד מוריה כהן (בקשי), ראש אשכול מעמד אישי, מחלקת 

יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ד"ר עו“ד מיקי שינדלר, מנכ"ל יד ריבה – סיוע משפטי לקשיש

פרופ' ישראל (איסי) דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה,   12:45 - 12:15
אוניברסיטת חיפה, ויו"ר עמותת המשפט בשירות הזקנה

"בזכות החלומות: יצירתיות בעולם האפוטרופסות"   

ארוחת צהריים קלה   13:15 - 12:45

השקת הסרט: ”גם לנו יש דעה על אפוטרופסות: שיח חניכי   13:45 - 13:15
בית נועם על כשרות משפטית“

מר איקי בר חיים, מנכ"ל אלין בית נועם

מושב שני:   15:30 - 13:45
"מישהו שומע אותי?" הבעת הרצון ויכולת ההקשבה

מנחה: פרופ' גדעון ספיר, מנחה אקדמי של הקליניקה 
לזכויות אנשים עם מוגבלויות, אוניברסיטת בר אילן

כבוד השופט אסף זגורי, סגן נשיא לענייני משפחה בבתי 
משפט השלום במחוז הצפון

עו“ס סיגלית גז, מטפלת ומנהלת פרוייקטים בעמותת עמדא 
לחולי דמנציה ואלצהיימר

עו“ס רקפת עצמון, עו"ס ארצית לענייני סדר דין ומפקחת 
מרכזי קשר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מר יואב קריים, יו"ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש 
בקהילה, משרד הבריאות, ומאפשר ברשת קבוצות לסינגור 

עצמי בהובלת אלווין ישראל ובית איזי שפירא ונציג רשת 
קבוצות לסינגור עצמי בהובלת אלווין ישראל ובית איזי שפירא

עו"ד רוני רוטלר, מנהלת הקליניקה לזכויות אנשים עם 
מוגבלויות, אוניברסיטת בר אילן

סיכום   16:00 - 15:30
עו"ד תמי סלע, מנהלת היחידה הארצית לפיקוח על 

אפוטרופסים, האפוטרופוס הכללי
עו"ד איריס פינקלשטיין, מנהלת הקליניקה לזכויות אנשים עם 

מוגבלויות, אוניברסיטת בר אילן
עו"ד מיכאל זגורי, מייצג מטעם המערך לייצוג בגירים ע“פ 

חוק הכשרות המשפטית, האגף לסיוע משפטי – מחוז דרום, 
משרד המשפטים

הפקולטה למשפטים
הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע“ש מרטי ג‘ייקוב ז“ל . הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

הכנס השני
כשרות משפטית ואפוטרופסות בישראל - מגמות וחידושים

הכנס מוקדש לזכרו של מרטי ג'ייקוב ז“ל

יום שלישי, ט“ז באייר תשע"ו – 24 במאי 2016
בנין ננו טכנולוגיה 206, אולם 50 (קומת הקרקע)

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=6553&pt=1&pid=83&level=3&cPath=83,6553

http://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf

https://docs.google.com/forms/d/1c8mitDZzxuJgN7OZryHhd5W9Opvi_-LVUQlX8mqlkH8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1c8mitDZzxuJgN7OZryHhd5W9Opvi_-LVUQlX8mqlkH8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1c8mitDZzxuJgN7OZryHhd5W9Opvi_-LVUQlX8mqlkH8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1c8mitDZzxuJgN7OZryHhd5W9Opvi_-LVUQlX8mqlkH8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1c8mitDZzxuJgN7OZryHhd5W9Opvi_-LVUQlX8mqlkH8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

ההשתתפות ללא תשלום אך מספר המקומות מוגבל ונדרשת הרשמה מוקדמת
להרשמה לחצ/י כאן

בקמפוס בר-אילן מופעל במהלך היום מערך היסעים (שאטל) סובב קמפוס
שניתן להשתמש בו ולרדת בתחנה 7 – הירידה הקרובה לאולם (מסומנת בדגל חום במפה)

מידע על תחבורה, חניה, ומערך ההיסעים הפנימי של האוניברסיטה

disability.rights@biu.ac.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל

הנחיה: עו"ד קרן צפריר, מנהלת הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה
ע“ש מרטי ג‘ייקוב ז“ל, אוניברסיטת בר אילן

האולם נגיש . הכנס יתומלל בזמן אמת על-ידי גב' תמר שפנייר


