
 המרכז למשפט מסחרי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן בשיתוף 

 הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן 

 והקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

 ות בקבלת החלטות מקצועיים/ות /ם קורס לתומכי
המשפטים, האפוטרופוס הכלליבחסות משרד 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויותד"ר מיה גפן,  ריכוז אקדמי:

ריכוז מנהלי: עו"ד הילה גבאי, מנהלת המרכז למשפט מסחרי 

 19:45  - 16:30בין השעות  13.01.21  - 21.10.20הקורס יתקיים בימי רביעי, בין המועדים 

11למשפטים( אולם )הפקולטה  305בבניין 

 לוח זמנים:

 התכנסות, קפה ומאפה  16:30  - 16:00
 שיעור ראשון  18:00  - 16:30
 הפסקה וכיבוד קל  18:15  - 18:00
 שיעור שני  19:45  - 18:15

זכותו של אדם עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו עוגנה כעקרון יסוד בחוק  

באמנה הבינלאומית בדבר זכויות    12. בנוסף מכיר סעיף 1998  –שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  

בשנת   ישראל  מדינת  אישררה  אותה  מוגבלויות  עם  המש2012אנשים  בכשרותם  עם  ,  אנשים  של  פטית 

בחוק   נקבעו  אשר  לעקרונות  ובהתאם  האמנה,  מיישום  כחלק  כשרותם.  את  לממש  ובזכותם  מוגבלויות 

.  1962  –לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב    18התקבל בכנסת תיקון    2016השוויון, בשנת  

תמיכה לאדם הזקוק    במסגרת התיקון הוכר מודל חדש, מודל של קבלת החלטות נתמכת. המדובר במתן

לסיוע בקבלת החלטות באופן שלא יפגע בזכותו לקבל החלטות בעצמו ו/או בכשרותו המשפטית. 

לתפקיד   הקשורים  שונים  בנושאים  ומעשיים  עיוניים  שיעורים  המשתתפים/ות  יעברו  הקורס  במסגרת 

ו בהצלחה בדרישות  "תומך/ת בקבלת החלטות", ובסופו יערך מבחן עיוני ומעשי. המשתתפים/ות אשר יעמד

הקורס יקבלו תעודת "תומך/ת בקבלת החלטות מקצועי/ת" המוכרת על ידי אוניברסיטת בר אילן ועל ידי  

האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ויכללו ברשימה מומלצת של תומכי קבלת החלטות בשכר שתפורסם  

לסד סוציאליים  עובדים  לידיעת  ותובא  הכללי,  האפוטרופוס  באתר  משפט  לציבור  בבתי  ושופטים  דין  רי 

לענייני משפחה. 



תוכנית הקורס: 

 21.10.2020 –ראשון   מפגש

 "תפקיד תומך/ת בקבלת החלטות מקצועי/ת" 18:00 – 16:30

ו הכללי  האפוטרופוס  המשפטים,  משרד  מטעם  גפןמרצה  מיה  עם  ד"ר  אנשים  לזכויות  הקליניקה   ,

 אוניברסיטת בר אילן.מוגבלויות, הפקולטה למשפטים 

הגדרת תפקיד "תומך/ת בקבלת החלטות", מה קובע החוק על אחריות התומך/ת, על מעמדו/ה, על אופן המינוי, על 

 הפיקוח על מעשיו/ה ועוד. 

 תפיסות ומגמות"  - "חוק שוויון זכויות ואמנת האו"ם 19:45 – 18:15

עם מוגבלות ועו"ד רוני רוטלר, הקליניקה  מרצה מטעם משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים  

 לזכויות אנשים עם מוגבלויות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

,  1998  – האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  

 לחוק(. 18בתיקון )נתמקד  1962 –חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 

 28.10.2020  –מפגש שני 

 סוגי מוגבלויות והשפעתן על יכולת קבלת החלטות:

 גב' ורד רודיך, סמנכ"ל שיקום, עמותת איל"ן. – מוגבלות שכלית התפתחותית  18:00 – 16:30

 גב' שירלי קני, מנהלת שותפה בעמותת אבני דרך לחיים.  – אוטיזם  19:00 – 18:15

 . ד"ר מיכל דחוח, מרכז מרגוזה, מרכז שיקום לנכי צה"ל נפגעי ראש -פגיעות ראש   19:45 – 19:15

 4.11.2020 –מפגש שלישי  

 .מנהלת תחום ידע מניסיון חיים, עמותת אנוש ליון גאי מאיר,גב'  –בריאות הנפש  17:15 – 16:30

פרופ' אורי רסובסקי, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר   -מחלות זחלניות בזקנה    18:00  –  17:15

 אילן.

יעל שירון ועו"ס    עו"ס  -   ת/קבלת החלטות ועם אדם אשר מונה לו תומךב  ת/מפגש עם תומך  19:45  –  18:15

 ."שירותי תמיכה בקבלת החלטות -יש תומך  " -  שלי אנג'ל

 11.11.2020 – מפגש רביעי 

גב' גלית קריים, מנהלת תחום פניות ציבור ומוקד שירות בנציבות שוויון    –הנגשת מידע    19:45  –  16:30

 זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

הדרכה עיונית והתנסות מעשית.



 

 18.11.2020 –מפגש חמישי  

בינאישי    19:45  –  16:30 קשר  לפיתוח  מיומנויות  המשפטית    -סדנת  הקליניקה  מסילתי,  אדוה  עו"ס 

 . לזכויות זקנים וניצולי שואה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

הסדנה תעסוק ביצירת קשר ראשוני, תאום ציפיות, הצבת גבולות, קבלת החלטות משותפת, התמודדות עם מצבים  

 אמון, יצירת תלות וחוסר הסכמה, בסיום הקשר ובסוגיות אתיות.מורכבים כגון חוסר 

 25.11.2020 – מפגש שישי 

"יש    -עו"ס יעל שירון ועו"ס שלי אנג'ל    -אבני דרך בעבודת תומך/ת בקבלת ההחלטות    19:45  –  16:30

 שירותי תמיכה בקבלת החלטות"  -תומך 

מקבל ההחלטות ובין טובתו. כיצד לפעול במצבי סיכון, ומהם  הבחנה בין שיקום, טיפול ותמיכה, הבחנה בין רצון  

 גבולות התפקיד. 

 2.12.2020 – מפגש שביעי 

"יש    -יעל שירון ועו"ס שלי אנג'ל    עו"ס  -ההחלטות    ת בקבלת/אבני דרך בעבודת תומך  19:45  –  16:30

 שירותי תמיכה בקבלת החלטות"  -תומך 

במפגש  נלמדו  אשר  הדרך  ואבני  המודלים  ויישום  שונים  תרחישים  תרגול  תוך  החלטות  קבלת  בתהליכי  מודלים 

 הקודם.

 9.12.2020 –מפגש שמיני  

 : קשר עם צדדים שלישיים

ההחלטות  18:00  –   16:30 מקבלי  המתפקדים    -   משפחות  משפחה  בני  של  והדילמות  הקשיים 

 פרופ' נועה וילצי'נסקי, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. - -"caregivers"כ

גופים שונים הרלוונטיים לתפקיד תומך/ת בקבלת החלטות    19:45  –  18:15 וגפן    -הכרות עם  ד"ר מיה 

 בלויות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.ועו"ד רוני רוטלר, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוג

למשרד  לאומי,  לביטוח  למוסד  לבנקים,  פניה  קבלת מידע:  לצורך  שונים  לגורמים  הפניה  דרך  על  והדרכה  הכרות 

 הבריאות לקופות חולים, מוסדות מדינה, ארגוני מגזר שלישי וכדומה.

 23.12.2020 –מפגש תשיעי  

מנהלת תחום פניות ציבור   ,גלית קרייםגב'    –איתור מידע באתרים שונים    -מיצוי זכויות    17:15  –  16:30

 .משרד המשפטים ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותבומוקד שירות 

גב' קרן דרור )דוקטורנטית(, אחראית תחום סנגור קהילתי בעמותת אקים    -   סנגור עצמי  19:45-  17:15

ישראל. 

פיתוח ותרגול כלים לסנגור עצמי ומיצוי זכויות.



 

   30.12.2020 – מפגש עשירי 

גלית קריים, מנהלת תחום פניות ציבור ומוקד שירות בנציבות שוויון גב'    –הנגשת המידע    19:45  –  16:30

 .לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטיםזכויות 

 הדרכה עיונית והתנסות מעשית.

 6.1.2021  –מפגש אחד עשר 

, קלינהנדלר,  גרוס  במשרד עו"ד  עו"ד העוסק בתחום הכלכלי  -  סוגיות בהתנהלות כלכלית  19:45  –  16:30

)ושות  שנהב,  גרינברג,  הלוי,  חודק  'GKH )  מוגבלויות עם  אנשים  לזכויות  הקליניקה  גפן,  מיה  ,  וד"ר 

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. 

 ניהול חשבון בנק אישי, ניהול חסכונות, פנסיה, ניהול תיקי ביטוח ועוד. 

 13.1.2021  –מפגש שניים עשר 

 בחינה  19:45 – 16:30

 הבחינה כוללת מבחן עיוני ומבחן מעשי. 

 ש"ח לאדם )כולל דמי רישום(   4,400מחיר: 

 law.biu.ac.il/FrontEnd/ProductDetails/101-https://hishtalmutלהרשמה: 

   ית תנו מסקורת התיחפ*  ה הקבלאינ לתפוףכ ם הרישו* ס מיורכצר למוכ םשלותה*  םייוינשופה לת כפניתוכה* 

תניוכ לתםיתקבלם שמני הראשוםינרשמה 30-גבל למו  סקור בםתתפיש הממספר*  םתפי משתםמויינבמ

  ורס הקיחתפת  * וןומק אופן בםיקית יורךצת הדמי ובל"סגוו הם ל"תא בהתםיקית ירסקו השים *ג במפותחנוכ ובתח

 או במליוחזר םשלו התותס החיטול בשל מקרה ב,יללהכ וסופטראפות הסו חותימיתק בהנהותמ

https://hishtalmut-law.biu.ac.il/FrontEnd/ProductDetails/101
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