
עצמאות לאנשים עם מוגבלות

סעיף 12
כנס סעיף

עוברים מאפוטרופסות
לקבלת החלטות נתמכת

יום שני, 21.12.15, מכון ון ליר בירושלים )רחוב ז'בוטינסקי 43(

האתגר  11:45 - 10:00

דברי ברכה:   
ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים

קבוצת תיאטרון - 'תמונות מהחיים'   
קבוצה של שחקנים עם וללא מוגבלות תציג שלוש 

'תמונות' ודילמות מחייהם של אנשים עם מוגבלות 
בתחום קבלת החלטות ואפוטרופסות. 

תמונה 1: הפרש הבודד   
מגיבים:

מיטל סגל-רייך, האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים
נציג בנק

תמונה 2: רצון וטובה   
מגיבים:

ריבי צוק, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש 
רונן גיל, אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל

תמונה 3: מי המחליט?   
מגיבים:

רומן, פעיל לקידום זכויות של אנשים תחת אפוטרופסות
איילת ששון, הלשכה המשפטית, משרד הרווחה

חברי קבוצת התיאטרון:
כתיבה ובימוי: אפרת בן-יהודה לוין

הפקה: צביה וייסברג
שחקנים: ירדן באומהפט, חורש בן-עמי,  

נועה ברק, שוקי וייס, לירון נתן ורוז שבת

12:00 - 13:00   השינוי  

לצאת מהג'ונגל -         
מודל קבלת החלטות נתמכת  

יותם טולוב, בזכות  

ארוחת צהריים   13:45 - 13:00

נקודות מבט  16:00 - 13:45

מבט בינלאומי – תמיכה בקבלת החלטות בעולם
ארלין קנטר, פרופסור למשפטים ומומחית בינלאומית

מבט ציבורי – איך משנים את התודעה  
הציבורית ביחס אל אנשים עם מוגבלות

סיון רהב-מאיר, עיתונאית וכתבת חדשות ערוץ 2

מבט קדימה – כיצד נכון לקדם קבלת החלטות 
נתמכת בישראל 

דוברים: 
סימונה שטיינמץ, עו"ס ראשית לסדרי דין במשרד הרווחה

מוריה כהן )בקשי(, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
תמי סלע, האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים

שוש קמינסקי, בית איזי שפירא
יואב קרים, המועצה הארצית לשיקום נכי נפש 

בקהילה ועמותת קשר

התייחסות של הקהל הרחב

תמונת סיום - קבוצת תיאטרון    16:00

התכנסות   9:00 - 8:30

פתיחה  10:00 - 9:00

ח"כ קארין אלהרר, יו"ר הוועדת לענייני ביקורת המדינה דברי ברכה     
השופטת )בדימוס( אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון לשעבר ונשיאת בזכות דברי פתיחה    

הזכות לקבל החלטות – הדרך לחיים עצמאיים הרצאת פתיחה     
אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים    

פעילות זו נתמכת ע"י 
האיחוד האירופאי

לפרטים נוספים:
www.bizchut.org.il
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