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 תכנית הכנס: 

 : התכנסות ורישום2::0:22-0

 ברכות והרצאות פתיחה: 2-12:10::0

 דברי ברכה:  -
o  'קולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהפ, דיקן הגזל אייל אורןפרופ 

o  ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  נציבמר אברמי טורם 
  :פתיחהת והרצא -

o  בין משפט בספרים למשפט בפעולה , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהמור שגיתד"ר : 
o  פעולות  –: תמונת מצב , יועץ משפטי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותטמירערן עו"ד

   ודילמות

 לקוחות עם מוגבלויות בתביעות פרטניותייצוג : 1מושב : 12:10-11:50

  , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתעינת אלביןד"ר יו"ר: 

  אוניברסיטת בר אילןהפקולטה למשפטים, , הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, רוני רוטלרעו"ד   

 ירון אילון משרד עורכי דין , עו"ד אורטל מאיר 

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תובעת, סיגלית פורת גורנשטייןעו"ד , 

  ממונה ארצית, ייצוג זקנים ותחום כשרות משפטית, הסיוע המשפטי, משרד , מיטל סגל רייךד"ר עו"ד

 המשפטים

  הפסקת קפה  11:50-10:22

 קבוצתי  ייצוג האינטרס הדרך קידום זכויות אנשים עם מוגבלויות : 0מושב : 2:::10:22-1

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עוזרת הנציב, אדמון ריק,  גביד"ר  יו"ר: 

  בות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנציראש צוות אזרחי, וממונה תביעה , הלברסברגיועד  ד"רעו"ד 

  עורכי דין –פלסר אבני, עו"ד שלומי אבני, משרד 

  ,אנשים עם מוגבלויות אדם של  המרכז לזכויות –ארגון בזכות יועצת משפטית, עו"ד שרון פרימור 

  ראש אשכול חברתי ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים , דן אורןעו"ד 

 ארוחת צהריים 2::2-15:::1

  חלופיים קידום שינוי חברתי בכלים  –המשפט בית של ידו צב: :מושב : 2-10:22::15

http://law.haifa.ac.il/index.php/he/disability-conf


   ונציב תלונות הציבור , משרד מבקר המדינהי ג'בארהסארעו"ד  יו"ר :

  ונציב תלונות  משרד מבקר המדינהאגף בכירה, נציבות תלונות הציבור, מיכל רונן, מנהלת עו"ד ומגשרת

 הציבור

 נגישות ישראל , עמותת המרכז המשפטי לנגישותמנהלת , מיכל שיק הרטובו"ד ע 

  ף הפייסבוק "סיכוי שווה" הל דנמוחברת החשמל רגולציה קשרי ממשל ותקשורת, , ולאדי גור אריעו"ד 

  עמותה לקידום אנשים עם מוגבלות – אלמנארה ,מנכ"ל, עבאס עבאסעו"ד 
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