
הכשרה חדשנית של המרכז למשפט מסחרי בשיתוף הקליניקה לזכויות אנשים עם  

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

בקבלת החלטות  ות/מקצועייםות/הכשרה לתומכים
משרד המשפטים, בחסות האפוטרופוס הכללי

.אילן-בר' אונ, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ר מיה גפן"ד: ריכוז אקדמי

.אילן-בר' אונ, הפקולטה למשפטים, מנהלת המרכז למשפט מסחרי, ד הילה גבאי"עו: ריכוז מקצועי

07.07.21–18.04.21בין התאריכים |19:45–16:00|ימי רביעי 

יסודכעקרוןעוגנהוהעדפותיורצונופיעל,לחייוהנוגעותהחלטותלקבלמוגבלותעםאדםשלזכותו

הבינלאומיתבאמנה12סעיףמכירבנוסף.1998–ח"תשנ,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןבחוק

המשפטיתבכשרותם,2012בשנתישראלמדינתאישררהאותהמוגבלויותעםאנשיםזכויותבדבר

אשרלעקרונותובהתאם,האמנהמיישוםכחלק.כשרותםאתלממשובזכותםמוגבלויותעםאנשיםשל

,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק18תיקוןבכנסתהתקבל2016בשנת,השוויוןבחוקנקבעו

במתןהמדובר.נתמכתהחלטותקבלתשלמודל,חדשמודלהוכרהתיקוןבמסגרת.1962–ב"תשכ

או/ובעצמוהחלטותלקבלבזכותויפגעשלאבאופןהחלטותבקבלתלסיועהזקוקלאדםתמיכה

.המשפטיתבכשרותו

לתפקידהקשוריםשוניםבנושאיםומעשייםעיונייםשיעוריםות/המשתתפיםיעברוהקורסבמסגרת

בהצלחהיעמדואשרות/המשתתפים.ומעשיעיונימבחןיערךובסופו,"החלטותבקבלתת/תומך"

הכלליהאפוטרופוסידיועלאילןבראוניברסיטתידיעלהמוכרתתעודהיקבלוהקורסבדרישות

לציבורשתפורסםבשכרהחלטותבקבלתתומכיםשלמומלצתברשימהויכללוהמשפטיםבמשרד

לעניינימשפטבבתיושופטיםדיןלסדריסוציאלייםעובדיםלידיעתותובא,הכלליהאפוטרופוסבאתר

המשפטיתהכשרותבתחוםממששללמהפכהדרךסוללאשר,חדשבתפקידמדובר.משפחה

.בישראל
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הסדרי רישום והנחיות

.(רישוםדמיכולל)לאדםח"ש4,400:מחיר

י"עהדרכהלעבורהקורסבוגריבהתחייבותמותנההמשפטיםמשרדשלהמומלצתברשימההרישום

המשפטביתי"עשימונוהקורסבוגרי,החלטותבקבלתכתומכיםהראשוןבמינוייםידועלהמוכרגורם

.בלבד1,000₪שלבעלותזוהדרכהלקבליוכלוהקורססיוםממועדהראשונההשנהבמהלך

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

הקורספתיחת*הקבלהלתנאיכפוףהרישום*מסלצורכימוכרהתשלום*לשינוייםכפופההתוכנית*

שמתקבליםהראשוניםהנרשמים30-למוגבלבקורסהמשתתפיםמספר*משתתפיםבמינימוםמותנה

באופןיתקייםהצורךובמידת"הסגולתו"לבהתאםיתקייםהקורס*במפגשיםנוכחותחובת*לתוכנית

התשלוםהחסותביטולשלבמקרה,הכלליהאפוטרופוסחסותבהתקיימותמותנההקורספתיחת*מקוון

.במלאויוחזר

הקורסתוכנית

(חד פעמי–' יום א)18.04.2021-מפגש ראשון 

? למה אנחנו כאן-היכרות 16:30-18:00

.אילן-בר' הפקולטה למשפטים אונ, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ר מיה גפן"ד

.  המודלים השונים-זכויות אנשים עם מוגבלויות 18:15-19:45

הפקולטה  , הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ר מיה גפן"ד רוני רוטלר וד"עו

.אילן-בר' אונ, למשפטים

21.04.2021-מפגש שני 

".תפיסות ומגמות-ם "חוק שוויון זכויות ואמנת האו"16:30-18:00

.נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מרצה מטעם משרד המשפטים

".  בקבלת החלטותת /ת מקצועי/תומך"תפקיד 18:15-19:45
.האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטיםמרצה מטעם 

28.04.2021-מפגש שלישי 

השפעתה על יכולת קבלת החלטות                         , היכרות-מוגבלות שכלית התפתחותית 16:30-18:00

.  אמצעי הנגשה/ומיומנות

.ן"עמותת איל, ל שיקום"סמנכ, ורד רודיך' גב

.  אמצעי הנגשה/השפעתו על יכולת קבלת החלטות ומיומנויות, היכרות-אוטיזם 18:15-19:45

.מדריכת הורים בתחום האוטיזם, יעל קון' גב

05.05.2021-מפגש רביעי 

.הנגשהאמצעי/ומיומנויותהחלטותקבלתיכולתעלהשפעתה,היכרות-הנפשבריאות16:30-18:00

.אנושעמותת,חייםמניסיוןידעתחוםמנהלת,מאירגאיליון'גב

אמצעי/ומיומנויותהחלטותקבלתיכולתעלהשפעתן,היכרות-בזקנהזחלניותמחלות18:15-19:45

.הנגשה

.אילן-בר'אונ,לפסיכולוגיההמחלקה,רסובסקיאורי'פרופ

הפקולטה,ייקוב'גמרטיש"עשואהוניצוליזקניםלזכויותהקליניקה,מסילתיאדווהס"עו

.אילן-בר'אונלמשפטים

https://law.biu.ac.il/
https://hishtalmut-law.biu.ac.il/FrontEnd/ProductDetails/101
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12.05.2021-חמישימפגש

.הנגשהאמצעי/ומיומנויותהחלטותקבלתיכולתעלהשפעתן,היכרות-ראשפגיעות16:30-18:00

.ראשנפגעיל"צהלנכישיקוםמרכז,מרגוזהמרכז,דחוחמיכלר"ד

.החלטותת/מקבלועםהחלטותבקבלתת/מקצועית/תומךעםמפגש18:15-19:45

תמיכהשירותי-תומךיש",ל'אנגשליס"ועושירוןיעלס"עוהחלטותמקבל

."החלטותבקבלת

19.05.2021-שישימפגש

,ותמיכהטיפול,שיקוםביןהבחנה-ההחלטותבקבלתת/תומךבעבודתדרךאבני16:30-19:45

.התפקידגבולותומהם,טובתווביןההחלטותמקבלרצוןביןהבחנה

."החלטותבקבלתתמיכהשירותי-תומךיש",ל'אנגשליס"ועושירוןיעלס"עו

26.05.2021-שביעימפגש

תוךהחלטותקבלתבתהליכימודלים-ההחלטותבקבלתת/תומךבעבודתדרךאבני016:3-19:45
.הקודםבמפגשנלמדואשרהדרךואבניהמודליםויישוםשוניםתרחישיםתרגול

."החלטותבקבלתתמיכהשירותי-תומךיש",ל'אנגשליס"ועושירוןיעלס"עו

02.06.2021-שמינימפגש

תאום,ראשוניקשרביצירתתעסוקהסדנה-בינאישיקשרלפיתוחמיומנויותסדנת16:30-19:45

מורכביםמצביםעםהתמודדות,משותפתהחלטותקבלת,גבולותהצבת,ציפיות

.אתיותובסוגיותהקשרבסיום,הסכמהוחוסרתלותיצירת,אמוןחוסרכגון

הפקולטה,שואהוניצוליזקניםלזכויותהמשפטיתהקליניקה,מסילתיאדוהס"עו

.אילן-בר'אונ,למשפטים

09.06.2021-תשיעימפגש

הכרות-החלטותבקבלתת/תומךלתפקידהרלוונטייםשוניםגופיםעםהכרות16:30-18:00

למוסד,לבנקיםפניה:מידעקבלתלצורךשוניםלגורמיםהפניהדרךעלוהדרכה

מגזרארגוני,מדינהמוסדות,חוליםלקופותהבריאותלמשרד,לאומילביטוח

.וכדומהשלישי

הפקולטה,מוגבלויותעםאנשיםלזכויותהקליניקה,גפןמיהר"ודרוטלררוניד"עו

.אילן-בר'אונ,למשפטים

המתפקדיםמשפחהבנישלוהדילמותהקשיים-ההחלטותמקבלימשפחות18:15-19:45

.-"caregivers"כ

.פרסהאקדמיתבמכללהבכירהמרצה,ורג'גסיוןר"ד

16.06.2021-עשירימפגש

. כלים לניהול תקציב–סוגיות בהתנהלות כלכלית 16:30-19:45

.פעמוניםעמותת 

https://law.biu.ac.il/
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23.06.2021-מפגש אחד עשר 

.עצמיסנגור16:30-18:00

.ישראלאקיםבעמותתקהילתיסנגורתחוםאחראית,דרורקרן'גב

.  סוגיות משפטיות בתפקידו של תומך בקבלת החלטות18:15-19:45

.  עורכי דין' משרד גרוס ושותד מ"עו

.               בר אילן' אונ, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ר מיה גפן"ד

30.06.2021-מפגש שניים עשר 

.משפטיתכשרותבנושאופועלוהממלכתיהמשפטיהסיוע16:30-18:00

תחום כשרות משפטית  , ייצוג זקנים-מונה ארצית בסיוע המשפטי מ, ר מיטל סגל רייך"ד

(.בגירים)

.ומבחןמקריםניתוח18:15-19:45

.אילן-בר'אונ,למשפטיםהפקולטה,מוגבלויותעםאנשיםלזכויותהקליניקה,גפןמיהר"ד

07.07.2021-מפגש שלושה עשר 

.בחינה מסכמת16:30-19:45

https://law.biu.ac.il/

