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יום שלישי, 25.02.14
כ"ה אדר א' תשע"ד

19:30-14:00
מכון שלום הרטמן

רחוב גדליהו אלון 11, ירושלים 
)סמוך למתחם האנסן ולמוזיאון הטבע(

מנחה האירוע: מר נחום עידו
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 14:15-14:00
התכנסות ורישום

 14:45-14:15
ברכות

חה"כ אילן גילאון  

יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים

לארס פאבורג-אנדרסן, שגריר האיחוד האירופי 
בישראל  

שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן

פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה  

מוסי רז, יו"ר בזכות – המרכז לזכויות אדם של 
אנשים עם מוגבלויות 

   15:00-14:45
דברי פתיחה: 

מנגנונים להבטחה והגנה על זכויות אנשים 
עם מוגבלויות במסגרות דיור ובמוסדות

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות, משרד המשפטים

 15:45-15:00
"לא תוכל להתעלם"

– האחריות לפיקוח על מוסדות 
האחראים על  חסרי ישע על פי מקורות 

ישראל

הרצאה ודיון בהשתתפות הקהל

הרב ד"ר בני לאו, המכון הישראלי לדמוקרטיה 

16:15-15:45 - הפסקת קפה וארוחה קלה

משרד 
המשפטים

משרד 
הרווחה

משרד 
הבריאות

מנגנונים להבטחה והגנה 
על זכויות אנשים 
עם מוגבלויות 
במסגרות דיור 

ובמוסדות

17:00-16:15
הקמת נציבות תלונות הציבור על שופטים 

– למידה מנסיון 

השופטת בדימוס טובה שטרסברג-כהן 

18:15-17:00
מנגנון להגנה על זכויות אנשים עם 

מוגבלויות – תפקידים וסמכויות 

פאנל ודיון בהשתתפות הקהל

מנחה:  חה"כ קארין אלהרר 

ד"ר שלמה אלישר, סמנכ"ל בכיר )האגף לשירותי 
רווחה ושיקום(, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר גדי לובין, ראש מערך שירותי בריאות הנפש, 
משרד הבריאות

עו"ד שרון פרימור, היועצת המשפטית, ארגון בזכות

גדעון שלום, סמנכ"ל בכיר )שירותי הטיפול באדם 
עם מוגבלות שכלית התפתחותית(, משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים

עו"ד דן אורן, ראש אשכול שירותים חברתיים )יעוץ 
וחקיקה(, משרד המשפטים

ד"ר אהרון כהן, ראש אגף גריאטריה, משרד הבריאות

18:30-18:15  הפסקת קפה

 19:15-18:30
לנשוך או לנבוח? תפקידה של התקשורת 

בחשיפת הפרת זכויות אדם 

רן רזניק, גל גבאי, רינו צרור
פאנל ודיון בהשתתפות הקהל

  19:30-19:15
דברי סיכום

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות, משרד המשפטים הכנס נגיש ויתומלל | חניה חופשית באיזור

הכנס הינו למוזמנים בלבד ומספר המשתתפים מוגבל. 
YonitE@justice.gov.il :אנא אשרו השתתפותכם בכתובת
בעת אישור ההשתתפות יש לפרט צורכי הנגשה נוספים
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