
אנשים עם מוגבלויות
ואנשים זקנים בהליך הפלילי

פתיחה וברכות   16:15-16:00

מנחה: עו"ד רוני רוטלר, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, אוניברסיטת בר-אילן  
פרופ' אורן פרז, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  

עו"ד נורית בלובשטיין, מנהלת המחלקה הפלילית, פרקליטות מחוז ירושלים, הקליניקה למדיניות התביעה   
עו"ד רונה שוורץ, הסניגוריה הציבורית, הקליניקה לזכויות נאשמים במשפט פלילי )סנגוריה( ע"ש ד"ר דייויד וינר ז"ל  

ד"ר שגית מור, אוניברסיטת חיפה   16:45 – 16:15
צדק נגיש לכל: מבט על נגישות לצדק של אנשים זקנים ואנשים עם מוגבלויות  

מושב ראשון: איך מנגישים הליכים פליליים   18:00 – 16:45

מנחה: פרופ' גדעון ספיר, אוניברסיטת בר אילן   

גב' נעמה לרנר, ארגון "בזכות"   
נגישות לצדק: מנגישים את ההליך המשפטי גם לאנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית ואוטיזם  

עו"ס קרן שני, מרכזת היחידה להגנה ושלום הוותיק בחבל מודיעין  
  יש עם מי לדבר – דרכי התערבות של היחידה להגנה ושלום הוותיק ברווחה בחבל מודיעין

עו"ד קרן צפריר ועו"ס עידן חלילי, הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב ז"ל, אוניברסיטת בר-אילן  
  היבטים של ייצוג וליווי נפגעי עבירה זקנים בהליך הפלילי

גב׳ קרן לונדון, מדריכה וחוקרת מיוחדת, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים    
החברתיים, וגב׳ נטע בן זאב, קלינאית תקשורת, מרכזת את עבודת קלינאיות התקשורת בחקירות למשתמשי תת"ח  

להשמיע קול – הנגשת החקירה למשתמשי תת"ח )תקשורת תומכת חלופית(  
 

הפסקה   18:15 – 18:00

מר יעקב טייכמן, נציג הקהילה בוועדה להנגשת שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלויות נפשיות, שכליות וקוגניטיביות   18:30 – 18:15
עדות אישית  

מושב שני: שיקולי תביעה וסנגוריה   19:45 – 18:30

מנחה: ד"ר מיטל סגל רייך, ממונה ארצית על ייצוג בהליכי כשרות משפטית, האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים   

ד"ר חגית לרנאו, משנה לסניגור הציבורי הארצי   
הגנה על חשודים ונאשמים זקנים ואנשים עם מוגבלויות – שיקולי הסנגוריה  

ד"ר בת עמי ברוט, ממונה ארצית על נפגעי עבירה, פרקליטות המדינה, ועו"ד ליזו וולפוס, פרקליטות מחוז ירושלים  
אתגרים בניהול ההליך הפלילי של מתלונן עם מוגבלות  

פרופ' מיכל אלברשטיין, מנהלת אקדמית, הקליניקה ליישוב סכסוכים שיפוטי וגישור, אוניברסיטת בר אילן  
הטבת הסכסוך הפלילי: קורבנות, נאשמים וקהילה  

עו"ד שרונה בן ששון, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  
האם המשפט הפלילי נגיש?  

סיכום: ד"ר שירי רגב-מסלם, מנהלת אקדמית, מערך הקליניקות המשפטיות, אוניברסיטת בר-אילן  20:00 – 19:45

•  האולם נגיש  •  הכנס יתומלל על ידי גב' תמר שפנייר

clinics.law@biu.ac.il :ההשתתפות ללא תשלום אך מספר המקומות מוגבל ונדרשת הרשמה מוקדמת באמצעות הדוא"ל  •

•  בקמפוס בר-אילן מופעל במהלך היום מערך היסעים )שאטל( סובב קמפוס שניתן להשתמש בו ולרדת בתחנה 1 - הירידה 

הקרובה לאולם )מסומנת בדגל חום במפה(

23.4.2018, ח' באייר תשע"ח, 16:00-20:00, אודיטוריום בניין מוזיקה )1005(

biu.ac.il    |   info@barilan.org.il   

מדינת  ישראל
משרד המשפטים

פרקליטות המדינה
פרקליטות מחוז ירושלים )פלילי(

הסניגוריה הציבורית מחוז תל אביב

https://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf

