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משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                
for Attorneys and Legal Advisers

  

השתלמות לפרקליטי האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
  2קניון עזריאלי במודיעין אולם "עינן", רח' לב העיר                                       

  
  

  24.3.2015יום ג', 
  
  

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)     08:30-08:45
  
  

  , האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמיהאןפרופ' דוד-דברי פתיחה    08:45-09:00
  
  

  , הקריה האקדמית אונועו"ד יובל אלבשן-נגישות אוכלוסיות מוחלשות למשפט  09:00-10:15
  
  

  הפסקת קפה  10:15-10:30
  

  , רשות השידורהגב' איילה חסון-2015בחירות   00:12-30:01
    

  

  ארוחת צהרים     12:00-13:00

  

  , אוניברסיטת חיפה.פרופ' איסי דורון–תחום הפיקוח על אפוטרופוסיםמגמות חדשות ב    13:00-14:30

  

, פרקליט מחוז עו"ד איתן לדרר- מערכתית כנגד גורמי פשיעה-פעילות בין–אכיפה משולבת   14:30-15:45
  חיפה (אזרחי)

    
      

  ורישום סוף יוםמילוי משובים     15:45

  

  



 

השתלמות לפרקליטי האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
מלון יהודה, ירושלים

יום ג', 27.10.2015
 

התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)    08:15-08:45

דברי פתיחה- פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי   08:45-09:00

דו"ח ועדת חריס - הועדה המייעצת לכונס הרשמי לגיבוש תכנית פרעון בהליך    09:00-10:15
                            פשיטת רגל 

פרופ' רון חריס, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב 

הפסקת קפה 10:15-10:30

צוואות הדדיות והסכמי ממון; נשייה ויחסי ממון  10:30-12:00
עו"ד יוסי מנדלסון 

ארוחת צהרים    12:00-13:00

מאגר החקיקה הלאומי בכנסת - הצגת החוקים, תיקוניהם והמעטפת    13:00-14:15
הפרלמנטרית המלאה (מסמכי נוסח הצעות החוק, פרוטוקולי ועדות הכנסת 

ודברי הכנסת)
עו"ד גלי בן אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומי בכנסת

 

צווי ירושה וצווי קיום צוואה בבתי הדין הרבניים  14:15-15:45
עו''ד ד''ר רפי רכס, המחלקה המשפטית, הנהלת בתי הדין 

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45
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רח' מח"ל 7, מעלות דפנה 7,ירושלים 49333  טלפון: 02-5419852, 02-5419864, פקס' 02-6467025

"המשפטן בשירות הציבורי לזכרו של גלעד שירמן 
ז"ל"

                     השירות הציבורי בישראל - בין הפרטי לציבורי
                        קסאנאדו, בן ציון גליס 50 פתח תקוה

יום חמישי, 17 דצמבר 2015

מנחת ההשתלמות:  גב' אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!)

08:45-09:00     דברי פתיחה: גב' אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

נציג/ת המשפחה 09:00-09:15

"על עובדי מדינה ועל קובעי מדיניות" 09:15-09:40
מר משה דיין, נציב שירות המדינה

09:40-10:20      הקוד האתי והאתוס של השירות הציבורי בישראל
                           מר מייק בלס, לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)

הפסקת קפה 10:20-10:35

10:35-11:35     השוק הפרטי בעבודה הציבורית
                         ד"ר אדם שנער, מרצה בבית הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

אימון הציבור במערכות המשפט הציבוריות - חשב מסלול מחדש  11:35-12:15
מר אמנון דה הרטוך, עו"ד

12:15-13:00      בין הפרטי לציבורי: מחשבות על הפרטה                        
                            ד"ר רונית דוניץ קידר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ארוחת צהריים 13:00-14:00

גוונים במשפט-מחשבות על דמותו של משפטן בשירות הציבורי 14:00-14:30
גב' אמי פלמור, המנהלת הכללית, משרד המשפטים

שירות ציבורי בחברה רב תרבותית   14:30-15:45
מנחה: מר רן רוזנברג, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

משתתפים:
גב' פנינה תמנו שטה, עו"ד, ח"כ לשעבר מטעם מפלגת יש עתיד

גב' קרן גרינבלט, מנהלת קידום מדיניות, שדולת הנשים בישראל
הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר אמי"ת רעננה, חבר הנהלת צהר וחבר 

בוועדות אתיקה שונות.

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45

עורכי ההשתלמות:
גב' אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה
גב' יוכי גנסין, ראש תחום עניינים מנהליים, מחלקת הבג"צים

גב' חני אופק, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה
מר יובל רויטמן, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה
מר רן רוזנברג, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה
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השתלמות בנושא:

"משפט וסביבה"

רחוב בן ציון גליס 50, פתח תקווה.  "קסאנאדו"-

2015 ביוני יום חמישי, 18

גב' דלית דרור, היועצת המשפטית, המשרד להגנת הסביבהההשתלמות:  מנחת

  ארוחת בוקר    08:00-08:35
  

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)    08:35-08:45
  

  דברי פתיחה  08:45-09:00
  גב' דלית דרור, היועצת המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

        
  וועדת ששינסקי  09:00-09:15

  סמנכ"לית בכירה לתכנון ופיתוח בר קיימא, המשרד להגנת הסביבהגב' גלית כהן,                         
  ומשאבי טבע, אדם טבע ודיןראש תחום כלכלה, סביבההיא גולדנברג,- גב' לי       09:45-10:15

  
  

  סקירה לקראת הועידה בפריז–שינוי אקלים   10:15-11:15
  המרכז לתהליכים ירוקים, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעוןפרופ' עדי וולפסון,

  
  הפסקת קפה  11:15-11:30

  

  תביעות נזיקין סביבתיות  11:30-12:30
  גן-רמתעסקיםללמשפט ומרצה בכיר המרכז האקדמי,בועז שנורד"ר  

  
  ארוחת צהריים  12:30-13:30

      

  הכרה בבעלי חיים כבעלי אישיות משפטית  13:30-14:30
  פרקליטות המדינה, המחלקה למשפט העבודהמנחה,דנה

  
  עבירות התעללות בבעלי חיים  14:30-15:45

על הטיפול מ"שלילי) וממונה מטעם היועפרקליטה בפרקליטות חיפה (פ,ענבר אייזינגרריןיע
צה לפיקוח על עולי חיים, נציגת משרד המשפטים במבהחמרת הענישה בעבירות התעללות בבע

  ניסויים בבעלי חיים
  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  ההשתלמותעורכות          

  המשפטית, המשרד להגנת הסביבההיועצתגב' דלית דרור,                            
  לאומי)-ממונה, ז"א וקשרים עם ארגונים בינלאומיים, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ביןגלעד,-אגב' הילה טנ

  פרקליטות המדינה,עבודהלמשפט ההמחלקהגב' דנה מנחה,
  מנהלת המחלקה למשפט בינלאומי, אגף היועץ המשפטי משרד החוץ, גב' שרה וייס מעודה
  פיסקאלי)–(כלכלי המחלקת ייעוץ וחקיקעוזרת ראשיתגב' אלידור בליטנר,
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השתלמות בנושא:

"משולבת- אכיפה כלכלית"

                                                                         אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2

:2015 במרץ יום חמישי, 26

)אכיפה כלכליתמר יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה (ההשתלמות:  מנחה

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)  08:15-08:45
      

  דברי פתיחה  08:45-09:00
  )אכיפה כלכליתמר יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה (

  
  חובות חדשות על עו"ד ורו"ח-הלבנת הוןצו איסורפאנל:   09:00-10:15

  )אכיפה כלכלית, משנה לפרקליט המדינה (מר יהודה שפרמנחה:
  משתתפים: 

  יו"ר המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין,רצקיגב' חוה מ
  היועצת המשפטית, הרשות לאיסור הון ולהלבנת טרורד"ר שלומית וגמן,    
  לשכת רואי חשבוןנשיא דודי גולדברג,    
  , יו"ר ועדת איסור הלבנת הוןעו"ד יעל גרוסמן    

  

  התאגידיםותאכיפה מנהלית בעמותות באמצעות רש  10:15-11:15
  )רים", סגנית ראש רשות התאגידים (מלכשרייבראביטל גב'   

  

  הפסקת קפה  11:15-11:30

  

  רצוי ומצוי-אחריות פלילית של תאגידים  11:30-12:30
  | רשות ניירות ערךסוי וכלכלה)יפרקליטות מחוז תל אביב (מ, מר אמיר טבנקין    

  

  ארוחת צהריים  12:30-13:15

      

  פליליאכיפה מנהלית למול הדין ה  13:15-14:15
  מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך.,אילנה ליפסקר מודעיד"ר   

  

  אכיפה אזרחית משלימה  14:15-15:00
  פרקליטות המדינהמנהל היחידה לאכיפה אזרחית,ישראל בלוםמר   

  
  חידושים בחילוט  15:00-15:45

  אביב (מיסוי וכלכלה) - סגן בכיר א', פרקליטות מחוז תל,אלון גילדיןמר   
      

  
  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45
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  )אכיפה כלכליתמר יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה (      
  מר דן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית, פרקליטות המדינה

  שווקי, פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)- גב' ליאת בן ארי
  , פרקליטות המדינהראש תחום אכיפה כלכלית משולבתרון פרידמןמר ש

  מר יוחאי בן שמואל, המחלקה הכלכלית, פרקליטות המדינה
  ד"ר ענת הורוויץ, משנה לסניגור הציבורי הארצי

  גב' מורן כרמון, הסניגוריה הציבורית הארצית
  רשות התאגידיםהיועצת המשפטית,גב' גלי גרוס,

  הלת אכיפה ובקרה, רשות התאגידיםמירית כנרי, מנגב' 
  גב' תמר ולדמן, הרשות לאיסור הון ומימון טרור
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השתלמות בנושא:

"אכיפת חוק בעידן הסייבר"

"מעלה החמישה"
:2015 ביולי יום חמישי, 02

  , ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיהחיים ויסמונסקיד"רההשתלמות:  חהמנ
  

  (לא יתאפשר רישום מאוחר!)וארוחת בוקר הרשמה התכנסות,    08:15-08:45
  

  :דברי פתיחה  08:45-09:15
  , ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיהם ויסמונסקיחייד"ר    

: פרק הפעולות בחומר 2004- הצעת חוק סדר הדין הפלילי (המצאה חיפוש ותפיסה) התשע"ד  00:10-15:09
  המחשב

  מנהלת מחלקה א' מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)גב' אביטל בגין,                         
    

י ברשת האינטרנטפיקוח חברת   10:00-11:00
הפקולטה למשפטים, האונ' העברית בירושליםהמכון לקרימינולוגיה,ר ברנבלום, גב' תמ  

  

  הפסקת קפה  11:00-11:15

  

  סוגיות משפטיות-התקפות סייבר על חברות  11:15-12:45
  ייעוץ)ייעוץ וחקיקה (מחלקת גב' ענת אסיף: והנחייהמבוא 

  משתתפים:    
במשרד גרוס, קליינהנדלר, חודק, הלוי גרינברג ושות'. לשעבר מנהלתשותפהגב' אפרת ברזילי,

            המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה
  היועץ המשפטי, מטה הסייבר הלאומי, משרד רה"מ, מר עמית אשכנזי    

  
  ארוחת צהריים  12:45-13:45

  
  הגנת פרטיות כהגנת סייבר  13:45-14:45

  טה למשפטים, אוניברסיטת ת"אהפקול,מיכאל בירנהקפרופ'   
  

  עבירת חדירה למחשב שלא כדין  14:45-15:45
סגן בכיר א' המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינהאייל כהן,                        

  המכללה האקדמית צפתאסף הרדוף,ד"ר                           
  
  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

        

  :עורכי היום

  (עניינים פליליים)מר אלי אברבנאל, משנה לפרקליט המדינה
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מנהל אגף בכיר חירום ביטחון מידע וסייבר מר מודי נאור, 
חיים ויסמונסקי, ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיהד"ר

גב' רביד דקל, ראש תחום עונשין, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)
  )ייעוץ וחקיקה (פלילימחלקת מחלקה א', גב' אביטל בגין, מנהלת

  ייעוץ)ייעוץ וחקיקה (מחלקת גב' ענת אסיף
לאומי)-מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין, סדריק (יהודה) צבע מר 
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דיני נזיקיןהשתלמות בנושא:
ירושלים מלון יהודה,

:2015 ביולי יום חמישי, 16

ראש תחום אזרחי בפרקליטות המדינה,נשטייןדגב' מיכל ברבוקר : מושבמנחת

  (לא יתאפשר רישום מאוחר!)וארוחת בוקר הרשמה התכנסות,      08:15-08:45
  

  דברי פתיחה  08:45-09:15
    ה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחייםמשנ,אורית סוןגב'     

  

  מבט עתידי"- חבות ללא אשם-עוולות חוקתיות- "עוולות מנהליות  09:15-10:15
  העליוןבית המשפט ,יצחק עמיתהשופטכבוד   

  
  תיקי נכים-ממשק נזיקין- ייחוד העילה  10:15-11:15

מולים, המחלקה האזרחית סגנית בכירה א', מרכזת פורום קצין תג,אורין-גב' שרון מן   
  פרקליטו המדינה.

  
  הפסקת קפה  11:15-11:30

  

  חידושים בלשון הרע  11:30-12:30
  שותף בכיר במשרד ליבליך מוזר,מוזרפז מר  

  
  ארוחת צהריים  12:30-13:30

  

  סגן בכיר א' פרקליטות מחוז צפון (אזרחי)כרמית דורון,גב' צהריים: מושבמנחת 
  

  המ"ש העליוןיות מעקרון השבת המצב לקדמותו בפסיקת בסטי     13:30-14:15
  , ראש תחום אזרחי בפרקליטות המדינהגב' מיכל ברדנשטיין

  

  תביעות מרובות תובעים ועוולות המוניותפאנל:   14:15-15:45

  ממונה על עניינים אזרחיים פרקליטות מחוז ירושלים(אזרחי), רלזמר מני פי      :מנחה  
  )פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי, ממונה לפרקליטת מחוז ת"א, מר משה תדמורמשתתפים:  
  פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)מר איתן צור,                     

  פרקליטות מחוז דרום (אזרחי),מר אלון דפנה                   
  , פרקליטות מחוזי ירושלים (אזרחי) גב' ענבל דרור                     

  
  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  :עורכי ההשתלמות          

  מר איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה (אזרחי)
  ראש תחום אזרחי בפרקליטות המדינהמיכל ברדנשטיין, גב' 

  מר אהרון גל, מנהל מחלקת נזיקין, פרקליטות ת"א (אזרחי)
  )ושלים (אזרחימנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות מחוז יר,גב' מוריה צ'רקה

  סגנית בכירה לפרקליט המדינהגב' אפרת ברנר,                                             
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 השתלמות בנושא: 

דת ומדינה""   

                                                                          אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2
 

 יום חמישי, 29 בינואר 2015:
 

 מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה מר יונתן נד"ב,:  ההשתלמות מנחת

 רשמה )לא יתאפשר רישום מאוחר!(התכנסות וה   08:15-08:45
     

 דברי פתיחה 00:09-45:80
 מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה מר יונתן נד"ב,

 
  בין הנהגה דתית להנהגה מדינית -משה רבנו 00:09-:0010

 מיכה גודמןד"ר 
 

 סוגיית הגיור :00:11-0010
 אלעזר שטרןח"כ 

 
 הפסקת קפה  15:11-00:11

  
 כשרות אלטרנטיבית מושב: :1511-:1512

 , סגנית ראש העיר ירושליםגב' רחל עזריה
ראש ישיבת סולם יעקב, יו"ר מינהל קהילתי לב העיר בירושלים, ומזכיר , הרב אהרון ליבוביץ'

 סיעת ירושלמים
 

 ארוחת צהריים 13:00-12:15
 

 פאנל: חוק הלאום  14:30-13:00
 ינהמחלקת הבג"צים, פרקליטות המד ,יונתן נד"ב: מנחה 

 , דיקאן המרכז האקדמי "שערי משפט" פרופ' אביעד הכהן
ומרצה למשפט חוקתי בקריה  ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, ד"ר אביעד בקשי

 האקדמית אונו
 , עו"ד בכירה בעדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראלסאוסן זהר

 
 פאנל: "בין הכיפה לכומתה"  15:45-14:30

 , הפרשן הצבאי, עיתון "הארץ"מר עמוס הראלמנחה:   
 משתתפים:  
 , עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומיתד"ר ראובן גל  

 פרופסור )אמריטוס( לאסטרופיסיקה, אוניברסיטת תל אביב ,פרופ' אליה ליבוביץ
 כללת הרצוגמרצה במחלקה להיסטוריה, מ, ישיבת ההסדר עתניאל ראש זון,נקלמ יהרב בנ
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 מילוי משובים ורישום סוף יום  15:45
 

 :עורכי היום

 גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(
 גב' אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

 גב' רוני נויבאואר, מחלקת ייעוץ וחקיקה )עניינים אזרחיים(
 יינים אזרחיים(, מחלקת ייעוץ וחקיקה )ענאיגי פז מר

 מר יום טוב רענן, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה
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השתלמות בנושא:

"תהערביחברהה"

במלון קיבוץ שפיים
:2015 ביוני יום חמישי, 11

  פרקליט מחוז חיפה (אזרחי)איתן לדרר, מר ההשתלמות:מנחה

  ארוחת בוקר   08:15-08:45
  

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:35-08:45
        

  דברי פתיחה  08:45-09:15
  המנהלת הכללית, משרד המשפטים, גב' אמי פלמור  

  

  החברה הערבית בישראל  09:15-10:15
  העליון, בית המשפט סלים ג'ובראןהשופטכבוד 

  
  הפסקת קפה  10:15-10:30

  

  השתלבות החברה הערבית בחברה הישראליתפאנל:   10:30-12:00
  , סופר ועיתונאינזיר מג'לימנחה:    

  עו"ד,מר ג'ואד בולוס
  מינהל חברה ונוער, חברה ערבית, משרד החינוך, מנהלג'לאל  ספדימר 
  אזרחי-רשות השירות הלאומימנכ"ל, שלום ג'רבי- שרמר 
  טופולהלפסיכולוגית, מנהלת מרכז א,נבילה אספניוליגב' 

  
  ארוחת צהריים  12:00-13:00

  סולחה-יישוב סכסוכים  13:00-13:45
  ערבי, ראש מועצת ערבה לשעברחבר ועדת סולחה בסקטור ה,נאסרני חמד ג'רבואמר     

  
      

  תקשורת בחברה הערביתמושב:   13:45-14:45
  .10ערוץ -נייני ערבים ושטחים  ראש הדסק והכתב לע,טובחזי סימנמר  

  כתב לענייני ערבים בעיתון הארץ, שדר ועורך בכיר ברדיו אשמס,ג'קי חורימר 
  

  ג, פראוור ובגין"גולדברכניות להסדרת ההתיישבות הבדואיתת  14:45-15:45
באוניברסיטה דוקטורנטיתמשנה לפרקליט מחוז דורם (אזרחי) (חל"ת), ,גב' חבצלת יהל  

  העברית ירושלים
  מנהל ביה"ס, יו"ר ועד המקומי ישוב דריג'את,יצחק אבו חמאדמר  

    
  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  

  עורכי ההשתלמות:              
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  גב' אוסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה                           
  מר איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה (אזרחי)                           

  גב' יוכי גנסין, מנהלת תחום עניינים מנהליים מחלקת הבג"צים
  גב' אביטל שטרנברג, ראש תחום ייעוץ, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

  )פלילי(, מחלקת ייעוץ וחקיקה מר נדים עבוד
  האגף לסיוע משפטי')סגן מנהלת מחוז חיפה (בפועל, מר אוסמה חזבון

  הסניגוריה הציבורית, מחוז ת"א,חליפהאפנאןגב' 
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השתלמות בנושא:

"המאבק בשחיתות שלטונית"

                                                     אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2

:2015 ינואר יום חמישי, 15

לאומי)-גב' נורית ענבל, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ביןמנחת ההשתלמות:
  

  יתאפשר רישום מאוחר!)התכנסות והרשמה (לא   08:15-08:45
  

  דברי פתיחה    08:45-09:10
  לאומי)-, ממונה בכירה, מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט ביןהילה אקרמן    
      

  המאבק בשחיתות שלטונית: מיפוי ואתגרים  09:10-10:00
  , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהפרופ' אמנון רייכמן                           

  
  

  בעקבות פס"ד ותיקון לחוק-השעיית ראש רשות שהוגש נגדו כתב אישום   10:00-11:15
  מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי)ממונה, ,אריאל צבימר מנחה:  

  לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי),גב' שרית דנה
  , אילן בומבך משרד עו"דמר אילן בומבך  
  , התנועה לאיכות השלטוןגב' מיקה קונר קרטן  

  
  הפסקת קפה  11:15-11:30

    
  ביקורת המדינה והמאבק בשחיתות הציבורית  11:30-12:30

נשיא בימ"ש מחוזי ומבקר המדינה (בדימ.), כיום מרצה באוניברסיטת מר מיכה לינדנשטראוס,
חיפה, בפקולטה למשפטים, בנושאי ביקורת המדינה וביקורת פנים. מכהן כיום כיו"ר עמותת 

  ישראל     -ומית שקיפות בינלא–בי"ל ש
  

  ארוחת צהריים    12:30-13:30

  ההיבט הרגולטיבי במאבק בשחיתות, בדגש  על תכניות אכיפה  13:30-14:30
  דין-שותף, עדיני, ברגר, גבאי, עורכי,, עו"דד"ר צבי גבאי

                      
  -שימוש במשפט הפלילי ככלי למאבק בשחיתותפאנל:   14:30-15:45

                   , משנה לסניגור הציבורי הארציד"ר ענת הורוויץ: מנחה  
  משתתפים:

  הרצליההמרכז הבינתחומי , פרופ' יורם שחר  
  , לשעבר פרקליט המדינהלדורמר משה 

  משרד עו"ד' המרכז האקדמי כרמל, ד״ר י׳ וינרוט ושות,טובניקנד"ר גרשון גו
  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45
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  השתלמות:עורכי ה

גב' עמית מררי, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)
ד"ר ענת הורוויץ, משנה לסניגור הציבורי הארצי          

,גב' מורן כרמון, הסניגוריה הציבורית הארצית
מר דני חורין, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

לאומי)-גב' נורית ענבל, מחלקת ייעוץ וחקיקה (בין
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  האזרחית/מינהליתפרקליטות של ההשנתיתשתלמותהה
  מודיעין2אולם עינן, קניון מודיעין , רח' לב העיר                                                

  
           28.1.15יום רביעי   

                  
  תכנסות והרשמהה  08:30-08:45

  
  רי פתיחהדב  08:45-09:45

  פרקליט המדינה,מר שי ניצן
  

  דברי פתיחה  09:45-10:00
  , משנה לפרקליט המדינה (אזרחי)ב' אורית סוןג

  
  מגמות ומתחים חברתיים, משפטיים ואחרים בישראל     10:00-11:30

  , יו"ר אגורא מדיניות נרי הורביץ'ד"ר 
  
  

  הפסקת קפה  11:30-11:45
  
  

  צופה פני עתידהערכת מצב ומבט       11:45-12:45
סגנית ראש המועצה הלאומית לכלכלה  יוליה איתן,גב' 

  
  ארוחת צהריים  12:45-13:45

  
  ושילוב בחברה הישראלית, קשייםמשפטייםחסמים–בנושא קב' זהות בחברה הישראליתפאנל  13:45-15:45

  
  בהשתתפות: 

משרד בוצת זהות, פעילותנשים כק-(ייעוץ)משנה ליועץ המשפטי לממשלהדינה זילבר, גב' 
  המשפטים בתחום הדרת נשים

  
  מתח בין שווין לזכות לקהילתיותה-צים מחלקת הבג"פרקליטה ב, עציוןתדמורגב' 

  
- דוקטורנטית, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתה, עביראויה אבורעו"ד גב' 

  דוויות ותופעות הפוליגמיה בישראלמודרות על ידי חוק: נשים ערביות ב
  
  

  , פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)מר אווקה זנהמבט אישי : 
  , פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)טרמר פנחס גו       

  
_____________  

                                          ההשתלמות:ותעורכ
  אורית סון, המשנה לפרקליט המדינה (אזרחי)

  איגר, לשכת המשנה לפרקליט המדינה (אזרחי)–ואש שרון ה
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"מקרקעי ישראל"בנושא:השתלמות

נווה אילן סי הוטל מלון

:2015 באפריל חמישי, 30 יום

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:15-08:45
  

  גב' ליאורה חביליו, פרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי): המנח
  

  דברי פתיחה    08:45-09:00
  ניינים אזרחיים), משנה לפרקליט המדינה (עאורית סוןגב'     

  
  הייעוץ המשפטי והפרקליטות בשירות רשות מקרקעי ישראל   09:00-09:30

  קרקעי ישראלמהיועץ המשפטי, רשות מר ינקי קוינט,
      

  אכיפה אזרחית יזומה במקרקעי ישראל-פאנל  09:30-11:00
  , היחידה לאכיפה אזרחית אמסלםגב' דקלה שלו    מנחה: 

  מנהל החטיבה לשמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל ,קופמר ישראל ס  משתתפים:  
  , פרקליטות מחוז הדרום (אזרחי)גב' טל שטיין

  , פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) גב' אפרת קרונברגר
  ז חיפה (אזרחי), פרקליטות מחומר אלעד חן

  
  הפסקת קפה  11:00-11:15

      
המקרקעין כמשאב ציבורי  11:15-12:30

  , לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי)דנהעו"ד שרית
    

  ארוחת צהריים  12:30-13:30
  

  עקרונות של שמאות ורווח יזמי  13:30-14:30
  , מנהל מחוז ירושלים, רשות מקרקעי ישראל מר אוהד עיני  
    

  
  תפקידה של רשות מקרקעי ישראל בפתרון בעיית הדיור בישראל-פאנל  14:30-15:45

  נדל"ן של גלובס , עורך מוסף מר דרור מרמור    חה: מנ  
  , מנהל החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל מר עדיאל שומרון  משתתפים: 

  , ראש העיר מודיעיןמר חיים ביבס
  , מ"מ ראש עיריית ירושלים מר קובי כחלון

  שמאי מקרקעין,מר רן וירניק
  משרד האוצרופנים,סגן הממונה על התקציבים בענייני נדל"ן מר ערן ניצן,    

  
  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  
  ההשתלמות:ותעורכ

  , משנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים)אורית סוןגב'  
  (אזרחי)אביב-תלחביליו, פרקליטת מחוז ליאורהגב' 
לייקין, סגנית היועץ המשפטי, רשות מקרקעי ישראלמניהגב' 



 

רח' מח"ל 7, מעלות דפנה 7,ירושלים 49333  טלפון: 02-5419852, 02-5419864, פקס' 02-6467025

השתלמות בנושא:

"משפט אזרחי"

"קסאנאדו"- רח' בן ציון גליס 50 פ"ת

יום חמישי, 03 בדצמבר 2015:

מנחה ההשתלמות:  מר אסא קלינג, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, המדגמים וסימני 
המסחר

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!) 

דברי פתיחה- לרבות מושגי יסוד 08:45-09:30
מר אסא קלינג, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מושב: עריכת סקרים וערכו של מותג  09:30-10:30
ד"ר שלמה כהן, עו"ד

פרופ' קמיל פוקס, המחלקה לסטטיסטיקה, אוניברסיטת ת"א

סימון מוצרים- ציונים גיאוגרפיים וכינויי מקור  10:30-11:30
מר הווארד פולינר, ממונה בכיר בתחום הקניין הרוחני, ייעוץ וחקיקה (אזרחי)

11:30-11:45 הפסקת קפה 

פאנל: מיתוג וצרכנות שלא בקונצנזוס 11:45-13:00
מנחה: מר הווארד פולינר, ממונה בכיר בתחום הקניין הרוחני, ייעוץ וחקיקה 

(אזרחי)
הצגת הרקע למחלוקת המשפטית

גב' אילת פלדמן, אשכול קניין רוחני, מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי)
משתתפי הפאנל:

מר חיים גבע, מרכז בכיר מניעת עישון, משרד הבריאות
                           מר דן פרידמן, משרד עו"ד פרידמן יונגר ושות'

ארוחת צהריים   13:00-13:45

13:45-14:45     המדינה כנתבעת בתובענות ייצוגיות
                          גב' עדי ברטל, סגן בכיר א', פרקליטות מחוז ת"א

 
דיני צרכנות- הטעייה צרכנית באינטרנט/בעולם הדיגיטלי  14:45-15:45

                           גב' יעל רימר, עו"ד, פישר בכר חן וול אוריון ושות'

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45
                                                           

                                                          עורכי ההשתלמות

מר אסא קלינג, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
מר הווארד פולינר, ממונה בכיר בתחום הקניין הרוחני, ייעוץ וחקיקה (אזרחי)

גב' עפרה לנדאו, עוזרת משפטית לרשם הפטנטים



 

השתלמות בנושא:

"משפט מנהלי"

"קסאנאדו"- רח' בן ציון גליס 50 פ"ת

יום חמישי, 29 באוקטובר 2015:

מנחת מושב בוקר: גב' אביטל שטרנברג, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ), משרד המשפטים

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!)

דברי פתיחה: 08:45-09:00
גב' אביטל שטרנברג, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ), משרד המשפטים

09:00-10:30    השימוש בתמיכות (ובעיקר מניעתן) ככלי לאכיפה מנהלית
                          מר אוהד קנולר, יו"ר איגוד שחם

                          מר חגי לובר, מנכ"ל תיאטרון רפרטוארי וביה"ס למשחק "אספקלריא"
                          מר שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ולדמוקרטיה

                          מר אליהו זהר, יו"ר גולדפרב זליגמן ויו"ר תיאטרון גשר

10:30-11:30     קבלת מידע לצורך ההליך הפלילי (נתונים להוכחת אכיפה בררנית ועוד)
                           מר רענן גלעדי, מנהל תחום בכיר- המשפט המינהלי, הסניגוריה הציבורית הארצית

                           גב' נעמי גרנות, סגנית מנהלת המחלקה הפלילית (פרקליטות המדינה)

הפסקת קפה 11:30-11:45

11:45-12:45     המכרז כמשחק – ניתוח כלכלי של מכרזים
ד"ר עומר דקל, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ר"ג

12:45-13:45     ארוחת צהריים

מנחת מושב צהריים: מר חנן ארליך, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

אתגר העוני של המשפט המנהלי בראי הכללים לניתוק מים 13:45-14:30
מר זמר בלונדהיים, מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקלי) 

משפט מנהלי הקשרי תחומי – המקרה של הקשר העוני 14:30-15:45
מר אייל פלג, אוניברסיטת תל אביב

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45

עורכי ההשתלמות:

גב' אביטל שטרנברג, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ), משרד המשפטים
גב' מרגנית לוי, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)
מר חנן ארליך מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

גב' שרון רוברטס מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)
גב' ענת בהט, האגף לסיוע משפטי

מר רענן גלעדי, הסניגוריה הציבורית הארצית
גב' אפרת רייך, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)
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השתלמות בנושא:

"משפט עברי"

"מעלה החמישה"
:2015 במאי יום חמישי, 21

, ראש תחום משפט עברי, משרד המשפטיםד"ר מיכאל ויגודהההשתלמות:  המנח

  (לא יתאפשר רישום מאוחר!)וארוחת בוקר הרשמה התכנסות,    08:15-08:45
      

  דברי פתיחה  08:45-09:00
  משפט עברי, משרד המשפטים, ראש תחום ד"ר מיכאל ויגודה  

  
  ומחלוקות דתיות בימי הבית השניכאז כן עתה: מפלגות פוליטיות  09:00-10:00

המגמה לפילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה, החוג ללימודי התרבות ,פרופ' ורד נועם
  העברית, אוניברסיטת תל אביב

  

  שות בחקיקה ובפסיקה: מגמות חד2005-חוק החולה הנוטה למות התשס"ו  00:11-00:10
מנהל היחידה לאתיקה רפואית, מרכז רפואי שערי צדק; מנהל ,הרב פרופ' אברהם שטינברג  

  וראש המערכת של האנציקלופדיה התלמודית
  

  הפסקת קפה  11:00-11:15

  

  הגיור, סיכונים וסיכויים  11:15-12:30
  כ לשעבר תנועה יהודית חברתית וח"-יו"ר תנועת עם שלם,הרב חיים אמסלם    

  
  ארוחת צהריים    12:15-13:30

  

  גנטיקה והלכה  13:30-14:30
  מכון ע"ש ד"ר פ' שלזינגר לחקר הרפואה ע"פ התורה,הרב ד"ר מרדכי הלפרין    

  

  התיקון לחוק מידע גנטי במבחן המציאות ובמבחן ההלכה- קביעת אבהותפאנל:   14:30-15:45

  ראש תחום משפט עברי, משרד המשפטיםמיכאל ויגודה, ד"ר   :מנחה    
    :משתתפים

תל אביב–, סגן נשיא בית המשפט המחוזי השופט ישעיהו שנלר
סגן היועץ המשפטי של משרד הרווחה והשירותים החברתייםאדי וייס, מר                   

  מנהלת פרויקט מאגר החקיקה הלאומי, הלשכה המשפטית, הכנסת, אור-גלי בןגב'

  מכון ע"ש ד"ר פ' שלזינגר לחקר הרפואה ע"פ התורה,רב ד"ר מרדכי הלפריןה: מגיב
      

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  עורכי היום:            
  ד"ר מיכאל ויגודה, ראש תחום משפט עברי, משרד המשפטים      

  רד המשפטיםד"ר יעקב שפירא, המחלקה למשפט עברי, מש                                          
  מר אליעזר הללה, המחלקה למשפט עברי, משרד המשפטים                                          
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 השתלמות מנהלים בתחום הפלילי והאזרחי 

 אולמי הרמוזו – מודיעין
השדרה המרכזית 16, מודיעין

יום חמישי, 15 אוקטובר 2015:

מנחה ההשתלמות:  מר אלי אברבנאל, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!)

דברי פתיחה: 08:45-09:15
מר אלי אברבנאל, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)

גב' אורית קוטב, פרקליטת מחוז דרום (אזרחי)

מדדים כמותיים לאכיפה כלכלית 09:15-09:45
מר יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית משולבת)

אתגרי יחידת הניהול בפרקליטות 09:45-10:15
                        מר יריב רגב, פרקליטות המדינה, מנהל יחידת הניהול

הפסקת קפה 10:15-10:45

 

"יותר במשאבים הקיימים" – כיצד עומדים בעומסים גדלים והולכים ללא גידול במשאבים 10:45-12:15
פרופ' בועז רונן , הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

ארוחת צהריים 12:15-13:00

דברי פרקליט המדינה  13:00-14:00
מר שי ניצן, פרקליט המדינה

פאנל: ביקורת מערכתית על הפרקליטות – יתרונות וסיכונים  14:00-16:00
                        כב' השופט גלעד נויטל , בית המשפט המחוזי בת"א

                           גב' רונית עמיאל, פרקליטת מחוז המרכז
גב' ליאורה חביליו, פרקליטת מחוז תל-אביב(אזרחי)

גב' לימור פלד, יו"ר ועד ארגון הפרקליטים
עו"ד דרור ארד-אילון

מנחה הפאנל מר עמית אייסמן, המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים)

מילוי משובים ורישום סוף יום 16:00
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עורכי היום:

מר אלי אברבנאל, משנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)
מר יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית משולבת)

מר עמית אייסמן, משנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים)
מר יריב רגב, מנהל תחום בכיר (ניהול)

ד"ר חיים ויסמונסקי, ראש תחום חקיקה, משפט וטכנולוגיה
גב' אורלי קיסר, משרד המשפטים, מנהלת היחידה לאיכות ומצוינות



 

השתלמות בנושא:

"נתיבים חדשים במשפט הפלילי"

"קסאנאדו"- רח' בן ציון גליס 50 פ"ת

יום חמישי, 05 בנובמבר 2015:

מנחות ההשתלמות:  גב' עינת גדעוני וגב' מיכל גולד, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!)

הרצאת פתיחה  08:45-09:15
                           גב' עינת גדעוני וגב' מיכל גולד, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)

יישום חוק הסדר מותנה ונוהל הטיה מהליך פלילי 09:15-10:45
מנחה: ד"ר חגית לרנאו, סגנית הסניגור הציבורי הארצי

משתתפים: 
סנ"צ עדנה טנא, ראש מדור חקירה ובקרה, משטרת ישראל 

גב' סיגל חכמוב, ס. קצינת מבחן מחוזית שירות המבחן
גב' רות ארז,  מנהלת מחלקה (פרקליטות מחוז תל-אביב)

                           מר רענן גלעדי, הסניגוריה הציבורית הארצית

10:45-11:00 הפסקת קפה

צדק מאחה    11:00-12:30
 גב' שקמה ניצן בירן, מנחת תהליכי צדק מאחה, מנהלת נפת ת"א, שירות המבחן     

למבוגרים

ארוחת צהריים   12:30-13:30

פאנל: בית משפט קהילתי 13:30-15:00
מנחה: ד"ר דניאלה בייניש, מנהלת תכניות משפט וקהילה, אשלים ג'וינט 

משתתפים: 
כב' השופטת נירה דסקין, בית משפט השלום רמלה 

גב' עינת סנדלר-לייב, מרכזת ביהמ"ש הקהילתי מטעם הסניגוריה הציבורית מחוז 
דרום

סנ"צ ערן נהון, ראש יחידת תביעות דרום
                           גב' מרב רותם כהן, קצינת מבחן בכירה, מנהלת נפת רמלה, שירות מבחן מבוגרים

התמודדות מערכת המשפט הקנדית באפליה נגד האבוריג'ינים  15:00-15:45
                           פרופ' אורי ינאי, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האונ' העברית  

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45

עורכות ההשתלמות:
ד"ר חגית לרנאו, סגנית הסניגור הציבורי הארצי

ד"ר בת עמי ברוט, המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה 
גב' עינת גדעוני, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)
גב' יפעת רווה, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)
גב' מיכל גולד, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)
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השתלמות בנושא:

"דיני מקרקעין"סוגיות ב

אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2                                                                              

:2015 בינואר יום חמישי, 22

, מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעיןגב' עליזה קןההשתלמות: מנחת

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:15-08:45
        

  דברי פתיחה  08:45-09:00
    מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעיןגב' עליזה קן, 

  
  פאנל: מאמצי הממשלה בהורדת מחירי הדיור  09:00-10:15

  יועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), המשנה למר ארז קמיניץמנחה:     
  וחקיקה (אזרחי), מחלקת ייעוץ גב' כרמית יוליס    
  סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר, ניצןערןמר    
  היועץ המשפטי, משרד הבינוי,אליעזר במברגרמר     

  ת אדריכלות, הארץר, מבקאסתר זנדנברגגב' 
  

  לחוק התכנון והבנייה101תיקון   00:11-15:10
  , היועץ המשפטי, משרד הפניםמר יהודה זמרת  

  
  ת קפההפסק  11:00-11:15

  
  חידושים בדיני תחרות זכויות  11:15-12:30

  , הפקולטה למשפטים אונ' תל אביבמיגל דויטשפרופ'                          
      

  ארוחת צהריים  12:30-13:30
  

  סקירת ההחלטות החדשות והשלכותיהן- שיוך הנחלות בקיבוצים     13:30-14:30
  היועץ המשפטי מנהל מקרקעי ישראלמר יעקב קווינט,  

  

  רקסי'והצהדרוזי ,ערביהבנייה במגזר  15:45-45:14
  .במשרד ראש הממשלהמנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים, איימן סייףמר   

  
  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

            
  :עורכי ההשתלמות    

  )(אזרחימר ארז קמיניץ, משנה ליועץ המשפטי לממשלה
  גב' עליזה קן, מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין    

  מר משה גולן, המחלקה האזרחית, פרקליטות המדינה
  אור כהנוביץ, ממונה על אכיפת דיני מקרקעין, פרקליטות המדינה-גב' בת                         
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השתלמות בנושא:

"גילנותוסוגיות בדיני עבודה "

אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2                                                                              

:2015 בפברואר יום חמישי, 19

  קיםלאזרחים ותית, המשרדהלשכה המשפטיגב' אורית בקר, ההשתלמות: מנחת
  

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:15-08:45
      

  דברי פתיחה  09:00-09:10
  פרקליטות המדינה, עבודהלמשפטמנהלת המחלקה ,גב' רחל שילנסקי  

  
  פתיחהסרטון  09:10-09:15

  
  מבוא-חוק גיל פרישה  09:15-09:30

  חיפה, הפקולטה למשפטים, אונ' פרופ' ישראל דורון
09:30-11:15  

  פאנל: חוק גיל פרישה
  פרקליטות המדינה, ממונה על ענייני עבודה, גב' מיכל לייסרמנחת הפאנל:

  , הפקולטה למשפטים, אונ' חיפהפרופ' ישראל דורון
  , נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה משרד הכלכלהיאיר-גב' ציונה קניג

  היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים מר סורל הרלב,  
  סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר,מסינגאסי מר 

  

  הפסקת קפה  11:15-11:30

  

  מבית המשפט אל ה"שטח" ובחזרה-חוק שעות עבודה ומנוחה   11:30-12:15
  עבודה, משרד המשפטיםמשפט ההמחלקה ל,בורוביץאביגילגב'   

  , היועץ המשפטי, משרד הכלכלהמיכאל אטלןמר   12:15-13:00
  

  ארוחת צהריים  13:00-14:00

  

  , כלכליים וסוציאלייםםהיבטים משפטיי- עבודה בעוני   14:00-15:45
  הנהלת האגף לסיוע משפטי,ענת בהטגב' מנחה:   
  "קו לעובד"עמותת מרטין וילר, מר  

  משרד הכלכלה,ראש צוות סיוע לתעסוקה בלשכה המשפטית,גלית יעקובובגב' 
  ראש אגף מחקר כלכלי, מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומימירי אנדבלד,גב' 

  יו"ר פורום דיני עבודה, לשכת עורכי הדין, מר ערן גולן
  מנהלת אגף למחקר כלכלי, התאחדות התעשיינים בישראלגב' דפנה אבירם ניצן,
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  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  

  עורכות ההשתלמות:

  , פרקליטות המדינהעבודהלמשפטמנהלת המחלקה י, גב' רחל שילנסק   
  פרקליטות המדינההמחלקה למשפט עבודה, גב' מיכל לייסר, ממונה על ענייני עבודה,      

  פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)גב' כוכבית נצח דולב,              
  ות המדינהעבודה, פרקליטלמשפטהמחלקה ממונה על אכיפת שכר, גב' יעל ברלב      
  עבודה, משרד המשפטיםלמשפטגב' אביגיל  בורוביץ, המחלקה          

  גב' ענת בהט, הנהלת האגף לסיוע משפטים                
  לאזרחים ותיקיםהמשרדגב' אורית בקר, הלשכה המשפטית,           
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השתלמות בנושא:

"סוגיות בדיני עבודה"

מלון מעלה החמישה
:2015 ביוני יום רביעי, 24

  פרקליטות המדינההמחלקה למשפט עבודה, גב' אביגיל  בורוביץ,ההשתלמות: מנחת
  

  (לא יתאפשר רישום מאוחר!)וארוחת בוקר הרשמה התכנסות,    08:15-08:45
      

  דברי פתיחה  09:00-09:10
  פרקליטות המדינה, עבודהלמשפטמנהלת המחלקה ,ילנסקיגב' רחל ש  

  
  

  על שוויון מגדרי וקידום נשים בשירות המדינה.–התיקון כן! -האפלייה לא מודעת       09:10-10:00
  יםצת נציב שירות המדינה לקידום נשמנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועטלילה שחל רוזנפלד,גב'                            

  השוק הפרטי בעבודה הציבורית: תמורות בהעסקה של עובדים במגזר הציבורי    10:00-11:15
  מרצה בבית הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה.,אדם שנערד"ר                            
    

  הפסקת קפה  11:15-11:30

  

  "שטח" ובחזרהמבית המשפט אל ה-חוק שעות עבודה ומנוחה   11:30-12:15
  עבודה, משרד המשפטיםמשפט ההמחלקה ל,בורוביץאביגילגב'   

  , היועץ המשפטי, משרד הכלכלהמיכאל אטלןמר   12:15-13:00
  

  ארוחת צהריים  13:00-14:00

  

  , כלכליים וסוציאלייםםהיבטים משפטיי- עבודה בעוני   14:00-15:45
  הנהלת האגף לסיוע משפטי,ענת בהטגב' מנחה:   
  "קו לעובד"עמותת מרטין וילר, מר  

  אגף מחקר כלכלי, ביטוח לאומי , מר אורן הלר
  משרד הכלכלה,ראש צוות סיוע לתעסוקה בלשכה המשפטית,גלית יעקובובגב' 

  מחוז ת"א,האגף לסיוע משפטיאחראית תחום אזרחי ועבודה, גב' מלי ורוצלבסקי, 
  מנהלת אגף למחקר כלכלי, התאחדות התעשיינים בישראלגב' דפנה אבירם ניצן,

  
  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  

  עורכות ההשתלמות:

  , פרקליטות המדינהעבודהלמשפטמנהלת המחלקה גב' רחל שילנסקי,    
  פרקליטות המדינההמחלקה למשפט עבודה, גב' מיכל לייסר, ממונה על ענייני עבודה,      

  פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)גב' כוכבית נצח דולב,              
  עבודה, פרקליטות המדינהלמשפטהמחלקה ממונה על אכיפת שכר, גב' יעל ברלב      
  פרקליטות המדינהעבודה, למשפטגב' אביגיל  בורוביץ, המחלקה          
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  ענת בהט, הנהלת האגף לסיוע משפטיגב'                 
  לאזרחים ותיקיםהמשרדגב' אורית בקר, הלשכה המשפטית,          
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השתלמות בנושא:

"חר בבני אדם"ס

אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2                                                                              

:2015 במרץ יום חמישי, 12

  המאבק בסחר בבני אדם היחידה לתיאוםד"ר מירב שמואלי, ההשתלמות:  מנחת

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:15-08:45
  

        
  תמונת מצב עדכנית  08:45-09:15

  המאבק בסחר בבני אדםהיחידה לתיאוםד"ר מירב שמואלי, 
  

  אבק בסחר בבני אדםמשור הבינלאומי כמקור ללימוד על ההמי  09:15-10:15
  מתאמת המאבק בסחר בבני אדם, גב' רחל גרשוני  

  

  קת קפההפס  10:15-10:30

  

  פנים שונות לעבירת הסחר בבני אדם לעיסוק בזנות  10:30-12:30
  לאומי)-ביןמשפט (מחלקת ייעוץ וחקיקהממונה,,גלעד- גב' הילה טנא  מנחה:   

  פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)גב' דליה אברמוף, 
  האגף לסיוע משפטי,אחראית תחום פשיטת רגלשרי ורדי,גב' 

  אביב-פקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלה,גב' נעמי לבנקרון
  מחוזית (מחוז תל אביב)הציבורית הסניגוריה הבי,קגב' מיכל עור    

  ארוחת צהריים  12:30-13:30

    העבדות המודרנית  13:30-13:45
  המאבק בסחר בבני אדםהיחידה לתיאוםד"ר מירב שמואלי, 

  
  תופעת העבדותמאמצים למניעת   13:45-14:45

  סגנית בכירה ליועץ המשפטי ברשות האוכלוסין וההגירה,אוסגב' שושנה שטר  

  CIMIעמותת הגירת עבודה, -מנהל תכניותמר יונתן פז,  
  

  נפגעי/ות עבירת הסחר בבני אדם והסיוע להם/ן  14:45-15:45

מנהלת המסגרות לטיפול בקורבנות סחר בבני אדםעו"ד יסמין קונפינו,                         

  
  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  
  :      עורכות ההשתלמות                                         

  המאבק בסחר בבני אדם ד"ר מירב שמואלי, היחידה לתיאום
  ד"ר חגית לרנאו, סגנית הסניגור הציבורי הארצי

  גב' דליה אברמוף, פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)
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  האגף לסיוע משפטיגב' סיגלית זהר,     
  לאומי)                                                -ביןמשפט ייעוץ וחקיקה (מחלקתגב' דפנה דרור,                                  
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  חלק א' -סמינר האגף לסיוע משפטי 
  

  , פתח תקווה.50רחוב בן ציון גליס  -"קסאנאדו" 17.6.15רביעי  יום
   

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)     08:15-08:45

   .דברי פתיחה    08:45-09:00

  רסיטת ת"א)אוניב –(מרצה בכירה, הפקולטה למשפטים  ד"ר דפנה הקר  09:00-10:00

אתגרים בדיני המשפחה הישראליים.    

                          המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות). –("בזכות"  – עו"ד יותם טולוב   10:00-11:00

"של מי החיים שלי? המאבק להשבת האוטונומיה והכשרות המשפטית לאנשים עם 

    מוגבלויות.    

  .הפסקת קפה  11:00-11:15

  (בימ"ש לענייני משפחה חיפה) ה אלוןצכב' השופטת אספרנ  11:15-13:00

  .ייצוג חסויים בהליכי אפוטרופסות    

  ארוחת צהריים.  13:00-14:00

  (בימ"ש לענייני משפחה קריות) כב' השופט ניצן סילמן  14:00-15:45

    לחוק יחסי ממון בין בני הזוג. 8סעיף 

    
      

  .ורישום סוף יוםמילוי משובים   15:45

  

  

     :סמינרהת וכעור                                                    

עו"ד רונית שרון

  האגף לסיוע משפטי

מחוז חיפה



 

סמינר האגף לסיוע משפטי - חלק ב'
יום רביעי 7.10.15 מלון יהודה, דרך חיים ע. קוליץ 

1
גבעת משואה ירושלים

 

התכנסות והרשמה    08:15-08:45

דברי פתיחה – רונית שרון   08:45-09:00

עו"ד מיכל טנא (מנהלת היחידה לפניות הציבור והממונה על חוק חופש המידע  09:00-10:30

במשרד המשפטים): חופש המידע – היבטים מעשיים לאגף הסיוע המשפטי

הפסקת קפה 10:30-10:45

כב' השופט מאזן דאוד (בימ"ש השלום קריות): מעמדם של צדדים שלישיים      10:45-12:15

                           בהליכי הוצאה לפועל.

ארוחת צהריים 12:15-13:15

נעמה לרנר (מנהלת המחלקה הקהילתית בארגון "בזכות") נגישות לצדק עבור  13:15-14:30

אנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית ואוטיזם

נעמה לרנר (מנהלת המחלקה הקהילתית בארגון "בזכות") נגישות לצדק עבור  14:30-15:45

אנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית ואוטיזם (המשך)

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45

עורכת הסמינר:

עו"ד רונית שרון

מנהלת מחוז חיפה

האגף לסיוע משפטי

________________________________________________________

רח' מח"ל 7  ת"ד 29123  ירושלים 97763  טלפון: 02-5419852,  פקס' 02-6467025



 

סמינר האגף לסיוע משפטי – חלק ג'

"קסאנאדו" (מרכז כנסים ואירועים), רח' בן ציון גליס 50 פתח תקווה

יום רביעי 16.12.15
התכנסות והרשמה     08:15-08:45

דברי פתיחה: עו"ד רונית שרון   08:45-09:00

אתגר העוני של המשפט המנהלי: 09:00-10:00
                           ד"ר אייל פלג (מרצה וחבר סגל בביה"ס למשפטים ובמחלקה למינהל ומדיניות   

                            ציבורית  במכללה האקדמית ספיר)      

10:00-11:00    אתגר העוני של המשפט המנהלי (המשך)

הפסקת קפה 11:00-11:15

11:15-13:00  תחולתה של הזכות החוקתית לקיום מינימלי בכבוד על אנשים החיים בעוני                                 

(פרשנותם הראויה של דיני ההוצאה לפועל לאחר פסק הדין בבג"צ  10662/04 חסן נ' המוסד 

לביטוח לאומי). כב' שופט ביהמ"ש העליון סלים ג'ובראן

13:00-14:00    ארוחת צהריים

14:00-15:45    מעמד ואשרות בישראל – סוגיות משפטיות והיבטים מעשיים:

                          עו"ד אורלי מירון ,(סגנית בכירה א' לפרקליט מחוז חיפה - אזרחי)

                          

מילוי משובים ורישום סוף יום. 15:45

               עורכת הסמינר: עו"ד רונית שרון, האגף לסיוע משפטי מחוז חיפה 
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  מודיעין ומשפטנושא ההשתלמות: 

  
  1, רח' צלע ההר  MESHליגת סנטר, מתחם , 25.2.15רביעי יום

  
  

  
  התכנסות והרשמה      08:15-08:45

  דברי פתיחה    08:45-09:00
  דן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית    

  
  נושאי האזנת סתרופתרונן בבטויות פרקטיות התל  09:00-10:00

  , ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיה בפרקליטות המדינהדר' חיים ויסמונסקי    
  

  דילמת המודיעין המשטרתי והשפעתה על הביטחון האישי והלאומי  10:00-11:00
, האגף לחקירות ומודיעין, משטרת ישראל433, ר' יחידת להב ניצב רוני ריטמן    

  הפסקת קפה  11:00-11:15
  

  מודיעין ממקורות אנוש כדיסציפלינה  11:15-12:15
  בת"אלשעבר ראש מחלקה במשרד רה"מ–אור-דית זכאיע'רד

  
  ?איך עושים את זה–מודיעין תחרותי   12:15-13:15

  חברת מידאטא, אנליסט בכיר ומנהל פיתוח עסקי, מר אליק בר    

  ארוחת צהריים  13:15-14:00

  
  ובמהלכהחקירההשימוש במודיעין בתכנון     14:00-15:00

     , לשעבר סגן ראש שירות הביטחון הכללימר יצחק אילן    
  

  סקירה–2015ישראל ושכנותיה בתחילת   00:61-00:51
  , אגף המודיעין, צבא ההגנה לישראל,  ראש חטיבת המחקרמאיר- תא"ל אלי בן    

  
  

  

  עורכי ההשתלמות:

  ה הכלכליתמנהל המחלק–דן אלדד 

  סגן בכיר בפרקליטות המדינה–יונתן קרמר 

  סגן בכיר בפרקליטות המדינה–עמרי קופלר 
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השתלמות בנושא:

עבירות מין

7 בספטמבר, 2015
  

  , הסניגוריה הציבורית, מחוז תל אביב עו"ד רוית הרמןמנחת ההשתלמות: 

        
    התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)    08:15-08:45

  
  ברי פתיחהד    08:45-09:00

  אביב-מחוז תלהציבורי (בפועל), סניגור ה, אלקנה לייסטד"ר                         
        

  טענות הגנה - המאבק בסחר בבני אדם     09:00-10:00
   משרד המשפטים, מתאמת המאבק בסחר בבני אדם (בפועל), ד"ר מירב שמואלי                       

  
  קפההפסקת     10:00-10:15

  
    הגנה על הציבור מפני עבירות מיןהבמסגרת חוק  הערכת מסוכנות    10:15-11:15

מרכז טיפול ואבחון  - , פסיכולוג קליני מומחה, מנהל קליני "התחלה חדשה"ד"ר נמרוד שני
  לאוכלוסיות עוברות חוק

  
  

  עבירות מין ברשת    11:15-12:30
   פרקליטות המדינהבה חקיקה, משפט וטכנולוגידע, ראש תחום י ,חיים ויסמונסקיד"ר                        

  
  ארוחת צהרים    12:30-13:15

  
  תיים או הקלות ראייתיות?ימושב: דיות הראיות בעבירות מין: קשיים ראי     13:15-14:45

  עו"ד רוית הרמן  מנחה:
  משתתפים:

   מחוז תל אביב (פלילי)  פרקליטותסגן בכיר א', , רביד שיפמןעו"ד 
  , משרד עורכי דין טלי גוטליב עו"ד טלי גוטליב

משפטית לנוער ולצעירים  -), מומחית למשפט וטיפול, מנחת הקליניקה הסוציוMA( ענבר כהן
  ודוקטורנטית בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה במכללה למנהל 

  
  

    תפקיד המשפט הפלילי בחייהן של נשים בזנות  14:45-15:45
הפקולטה  אוניברסיטת תל אביבתואר שלישי, מרכז צבי מיתר,  תתלמיד, נעמי לבנקרון

   למשפטים
    

  ורישום סוף יוםמילוי משובים     15:45
  

ההשתלמות: ותכעור
  אביב-וית הרמן, הסניגוריה הציבורית, מחוז תלעו"ד ר
  תחום בכיר פסיכיאטריה, מוגבלויות ועברייני מין,מנהלת עו"ד ענבל מטס, 

אביב - הציבורית, מחוז תלהסניגוריה 
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  הסנגוריה הציבוריתהשתלמות
  קטינים במשפטבנושא: 

  מלון נווה אילן
  8.6.15שני יום

  
  ארוחת בוקר     08:00-8:35

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:35-08:45
  

  דברי פתיחה    08:45-09:15

  מנהלת מחלקת הנוער, מחוז צפוןסגנית הסניגור הציבורי ועו"ד טל אברהם,                           

תהליכים נוירולוגים, רגשיים וחברתיים בגיל ההתבגרות"-קטינים הם לא מבוגרים נמוכים"    09:15-10:45

  , מנהל בית החולים גההפרופ' גיל זלצמן                            

  הפסקת קפה    10:45-11:00

  מתבגרים וקטינים בסיכוןעם ורכישת אמון מיומנויות תקשורת -סדנה יישומית- מכון אדלר   11:00-12:30

  ארוחת צהריים  12:30-13:30

  ת ילדים"וכלים להתמודדות עם חקיר- "ילדים נחקרים     13:30-14:30

    בדימוס, חוקרת ילדיםעו"ס רחל נחום                           

  

  מעצרי קטינים  וייעוץ לפני חקירה : בנושא פנימי פאנל     14:30-15:30

  עו"ד שלומי לוי, עו"ד רחל דניאלי, עו"ד אלי פוקסברומר, עו"ד נטע פת. 

  
  

  "אמהות מייצגות"-סיכום+ הקרנת סרטון     15:30-15:45
  

                            
      

  ורישום סוף יוםמילוי משובים     15:45

  

הסמינר: עורכי

ממונה ארצית על ייצוג נוער, הסניגוריה הציבורית הארצית, רחל דניאליעו"ד                          

, סגנית הסניגור הציבורי המחוזי ומנהלת מחלקת הנוער, מחוז צפוןד טל אברהםעו"

, סניגוריה ציבורית מחוז צפוןעו"ד אלעד בלאיש   
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השתלמות בנושא:
"עבירות מין"

  "מלון "נווה אילן
:2015 במאי יום חמישי, 28

  יחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינהעמי ברוט,-ד"ר בת:  ההשתלמותמנחת
  

  ארוחת בוקר     08:15-08:35
  

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)      08:35-08:45
  

  דברי פתיחה    
  מר אלי אברבנאל, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)  08:45-09:00

  
על ליווי איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מיניתהיועצת המשפטית,ליאת קלייןגב'  09:00-09:10

  נפגעי תקיפה מינית בהליך הפלילי

  FM88שדרנית ברדיו ,אגב' גלית גור:סיפור אישי  09:10-10:00

  

  הפסקת קפה  10:00-10:15

  

  התיישנות בעבירות מיןפאנל:  10:15-11:45
  "מתמחה ב"עבירות מיןוסגנית דיקאן במכללת "שערי משפט"לימור עציוני,ד"ר מנחה:                            

  , הסנגוריה הציבוריתמנהל תחום בכיר ליטיגציה וניהול ידע,עו"ד ניר רהט

ת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית על ליווי , היועצת המשפטיגב' ליאת קליין

  נפגעי תקיפה מינית בהליך הפלילי

  , פרקליטות מחוז מרכזמנהלת מחלקהפיילס, -גב' נורית קורנהאוזר

  (פלילי). מחלקת ייעוץ וחקיקהגב' לילך וגנר,

  

  געעבירות מין באינטרנט  ובטלפונים ניידים עבירות ללא מ    11:45-13:00
  , ראש תחום ידע, חקיקה משפט וטכנולוגיה, פרקליטות המדינהד"ר חיים ויסמונסקי                        

  

  ארוחת צהריים     13:00-13:45

      

  מבט ביקורתי על בחינת ראיות בתיקי עבירות מין  13:45-14:30
  יו"ר ועדת האתיקה הארצי של לשכת עורכי הדין, ,לוןדרור ארד איימר 

  אילון ונחמני, משרד עו"ד-ארד
  

אלי דור חייםמר נחיית השחקן והמנחהסדנת תיאטרון למניעת הטרדה מינית בה  14:30-15:45
  פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)ממונה ראש צוות, אשרת שוהם,                          
  ניגוריה הציבורית הארציתעורים בסמנהל מחלקת ערעו"ד טל ענר,                          
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  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  :עורכי ההשתלמות                 
  מר אלי אברבנאל, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)      

  ד"ר חיים ויסמונסקי, ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיה בפרקליטות המדינה.  
  לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינהיחידת הסיועעמי ברוט, - ד"ר בת  
  .הפליליים במחלקה לחקירות שוטריםממונה על העניינים, מר רונן יצחק  
  יץ, משנה לסניגור הציבורי הארציד"ר ענת הורוב  
  הציבורית של מחוז תל אביב מרכזאלבק לסנגורית-דורית נחמניגב'   



________________________________________________________________
02-6467025,  פקס' 02-5419852טלפון:   97763ירושלים   29123"דת  7מח"ל רח' 

1

משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  
  

                                                                   
  

  1יום -עבריינות נוערנושא ההשתלמות: 
  

  , ירושליםמלון יהודה, 5.7.15יום
  

  (לא יתאפשר רישום מאוחר!)וארוחת בוקר הרשמה התכנסות      08:15-08:45

  פרקליט המדינה (פלילי)מר אלי אברבנאל, המשנה ל: דברי פתיחה    08:45-09:00

  ויגוצקי-המשפט לנוער, השופטת גלית מור-כבוד נשיאת בתי  09:00-10:15

"מאפייניו היחודיים של תחום עבריינות הנוער ותפיסת העולם של בית המשפט לנוער"                           

  הפסקת קפה  10:15-10:30

  טריה של הילד והמתבגר, מומחית לפסיכיאד"ר אילנה פרבשטיין  10:30-12:00

  נוער". - "הפרעות אישיות והפרעות התנהגות והשלכתן על עבריינות בקרב בני                           

  ארוחת צהריים  12:00-13:00

  גב' אורית אלדר, שירות המבחן    13:00-14:15

  "הערכת סיכון למתבגרים פוגעים מינית"                            

  השומר- סא"ל מישל מלמד, מפקדת לשכת הגיוס בתל  14:30-15:45

  השומר-רס"ן לבנת ביבי, סגנית מפקדת לשכת הגיוס בתל                           
  

  "גיוס, מיון וקליטה של נוער עובר חוק לצה"ל"                
  

      
  ורישום סוף יוםמילוי משובים     15:45

  

עורכות הסמינר:

ין, פרקליטות המדינהעו"ד דפנה פינקלשטי

רוזנברג, פרקליטות המדינה-עו"ד אושרה פטל



________________________________________________________________
02-6467025,  פקס' 02-5419852טלפון:   97763ירושלים   29123"דת  7מח"ל רח' 

1

משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training          

                           for Attorneys and 

Legal Advisers  

  

  

                                                                   

  2יום -עבריינות נוערנושא ההשתלמות: 

  , ירושלים, מלון יהודה7.156.יום 

  התכנסות הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!)     08:15-08:45

  נוער, פרקליטות המדינהדפנה פינקלשטיין, רכזת תחום : דברי פתיחה    08:45-09:00

  גב' גילי סולבייצ'יק, מפקחת השמה ארצית, רשות חסות הנוער  09:00-10:15

"רשות חסות הנוער והשמת נוער עובר חוק במעונות החסות"                           

  טליה אתגרד"ר   10:15-11:45

  ". טיפול בקטינים פוגעים מינית"                           

  הפסקת קפה  11:45-12:00

  מפקח מיטל אברהמי, קצינת מגדרים, מחלקת נוער, משטרת ישראל      12:00-13:00

  "הליכים חלופיים-נוער עובר חוק"                           

  ארוחת צהריים  13:00-14:00

  ד"ר שמחה גטהון, קרימינולוגית קלינית    14:00-15:45

      נוער בסיכון".-"נוער מקרב יוצאי אתיופיה                           

  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  

:סמינרהכות עור

עו"ד דפנה פינקלשטיין, פרקליטות המדינה

רוזנברג, פרקליטות המדינה-עו"ד אושרה פטל                                                        



________________________________________________________________
רח' מח"ל  7  ת"ד 29123  ירושלים 97763  טלפון: 02-5419852, פקס' 02-6467025

משרד המשפטים
המכון להשתלמות פרקליטים 

ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          
The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers

השתלמות
עורך דין מתחיל במשרד המשפטים

מלון יהודה

יום ראשון, 18  אוקטובר 2015:

מנחה: הגב' מיכל הירשפלד, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

התכנסות והרשמה  08:15-08:45

דברי פתיחה  08:45-09:30
גב' מיכל הירשפלד, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

הצגת מבנה המשרד במבט על לרבות מורכבותו 09:30-10:15
מר רונן גורביץ, המשנה למנהלת הכללית, משרד המשפטים      

הפסקה 10:15-10:30

אתיקה של עובדי מדינה- הקוד האתי 10:30-11:30
מר יוסי גוילי, מנהל הסגל הבכיר, נציבות שירות המדינה

11:30-12:45      עובדים מתוך שליחות ציבורית: שמירה על שלטון החוק וזכויות האזרח
מר מילאד תלחמי, סגן בכיר פרקליטות המדינה (אזרחי)
                           מר דורי פינטו, הסניגור הציבורי המחוזי-מחוז ירושלים

מר גלעד סממה, מנהל האגף לסיוע משפטי
גב' ענת אסיף, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

ארוחת צהריים 12:45-13:45

תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לרבות מחלקת ייעוץ וחקיקה 13:45-14:45
גב' דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)

הפסקה 14:45-15:00

פאנל: עבודת היועצים המשפטיים מול משרד המשפטים 15:00-16:15
מנחה: גב' אוסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

משתתפים: 
גב' דלית דרור, יועצת משפטית המשרד להגנת הסביבה                                                מר    

מר יואל בריס, יועץ משפטי, משרד האוצר
מר מיכאל אטלן, יועץ משפטי, משרד הכלכלה

ייצוג הולם והצגת היחידה  16:15-17:00
מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מילוי משובים ורישום סוף יום 17:00



________________________________________________________________
רח' מח"ל  7  ת"ד 29123  ירושלים 97763  טלפון: 02-5419852, פקס' 02-6467025

משרד המשפטים
המכון להשתלמות פרקליטים 

ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          
The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers
השתלמות

עורך דין מתחיל במשרד המשפטים
מלון יהודה

יום שני, 19 אוקטובר 2015:

מנחה: הגב' מיכל הירשפלד, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

התכנסות והרשמה 08:15-08:45

משרד המשפטים כרגולטור- נק' מבט ודילמות 08:45-10:00
מר אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים

גב' עליזה קן, מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין
מר אסא קלינג, ראש הרשות הפטנטים, רשם הפטנטים והמדגמים

הפסקה 10:00-10:15

פיתוח ההון האנושי- שירות וקידום במשרד המשפטים 10:15-11:45
גב' מרי יוסף, מנהלת אגף משאבי אנוש

משכורתו של עו"ד במשרד המשפטים- הביטים פרקטיים 11:45-13:00
גב' מירב זקן, מנהלת תחום המשכורות

ארוחת צהריים 13:00-14:00

משפט מנהלי- ארגז כלים 14:00-15:00
גב' אביטל שטרנברג, ראש תחום (ייעוץ), מחלקת ייעוץ וחקיקה

מנגנוני הביקורת על השירות הממשלתי  15:00-16:00
גב' איריס פרידמן, מנהלת אגף א' , ביקורת פנימית

                           
16:00-17:00      ניסוח וכתיבה משפטית נכונה 

כב' השופטת תמר בר אשר, בית משפט השלום 

מילוי משובים ורישום סוף יום 17:00

עורכי ההשתלמות:
גב' אורית סון, משנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים)

מר אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים
גב' מיכל הירשפלד, סגן בכיר א' וממונה, פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
גב' אורלי קיסר, מנהלת תחום איכות ומצוינות, האגף לפיתוח ההון האנושי

ד"ר איילת עוז, הסניגוריה הציבורית הארצית
גב' שרון הואש איגר, פרקליטות המדינה (עניינים אזרחיים)

גב' אביטל שטרנברג, ראש תחום (ייעוץ), מחלקת ייעוץ וחקיקה
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רח' מח"ל  7  ת"ד 29123  ירושלים 97763  טלפון: 02-5419852, פקס' 02-6467025

משרד המשפטים
המכון להשתלמות פרקליטים 

ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          
The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers

השתלמות
עורך דין מתחיל במשרד המשפטים

מלון יהודה

יום ראשון, 18  אוקטובר 2015:

מנחה: הגב' מיכל הירשפלד, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

התכנסות והרשמה  08:15-08:45

דברי פתיחה  08:45-09:30
גב' מיכל הירשפלד, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

הצגת מבנה המשרד במבט על לרבות מורכבותו 09:30-10:15
מר רונן גורביץ, המשנה למנהלת הכללית, משרד המשפטים      

הפסקה 10:15-10:30

אתיקה של עובדי מדינה- הקוד האתי 10:30-11:30
מר יוסי גוילי, מנהל הסגל הבכיר, נציבות שירות המדינה

11:30-12:45      עובדים מתוך שליחות ציבורית: שמירה על שלטון החוק וזכויות האזרח
מר מילאד תלחמי, סגן בכיר פרקליטות המדינה (אזרחי)
                           מר דורי פינטו, הסניגור הציבורי המחוזי-מחוז ירושלים

מר גלעד סממה, מנהל האגף לסיוע משפטי
גב' ענת אסיף, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

ארוחת צהריים 12:45-13:45

תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לרבות מחלקת ייעוץ וחקיקה 13:45-14:45
גב' דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)

הפסקה 14:45-15:00

פאנל: עבודת היועצים המשפטיים מול משרד המשפטים 15:00-16:15
מנחה: גב' אוסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

משתתפים: 
גב' דלית דרור, יועצת משפטית המשרד להגנת הסביבה                                                מר    

מר יואל בריס, יועץ משפטי, משרד האוצר
מר מיכאל אטלן, יועץ משפטי, משרד הכלכלה

ייצוג הולם והצגת היחידה  16:15-17:00
מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מילוי משובים ורישום סוף יום 17:00
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רח' מח"ל  7  ת"ד 29123  ירושלים 97763  טלפון: 02-5419852, פקס' 02-6467025

משרד המשפטים
המכון להשתלמות פרקליטים 

ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          
The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers
השתלמות

עורך דין מתחיל במשרד המשפטים
מלון יהודה

יום שני, 19 אוקטובר 2015:

מנחה: הגב' מיכל הירשפלד, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

התכנסות והרשמה 08:15-08:45

משרד המשפטים כרגולטור- נק' מבט ודילמות 08:45-10:00
מר אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים

גב' עליזה קן, מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין
מר אסא קלינג, ראש הרשות הפטנטים, רשם הפטנטים והמדגמים

הפסקה 10:00-10:15

פיתוח ההון האנושי- שירות וקידום במשרד המשפטים 10:15-11:45
גב' מרי יוסף, מנהלת אגף משאבי אנוש

משכורתו של עו"ד במשרד המשפטים- הביטים פרקטיים 11:45-13:00
גב' מירב זקן, מנהלת תחום המשכורות

ארוחת צהריים 13:00-14:00

משפט מנהלי- ארגז כלים 14:00-15:00
גב' אביטל שטרנברג, ראש תחום (ייעוץ), מחלקת ייעוץ וחקיקה

מנגנוני הביקורת על השירות הממשלתי  15:00-16:00
גב' איריס פרידמן, מנהלת אגף א' , ביקורת פנימית

                           
16:00-17:00      ניסוח וכתיבה משפטית נכונה 

כב' השופטת תמר בר אשר, בית משפט השלום 

מילוי משובים ורישום סוף יום 17:00

עורכי ההשתלמות:
גב' אורית סון, משנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים)

מר אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים
גב' מיכל הירשפלד, סגן בכיר א' וממונה, פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
גב' אורלי קיסר, מנהלת תחום איכות ומצוינות, האגף לפיתוח ההון האנושי

ד"ר איילת עוז, הסניגוריה הציבורית הארצית
גב' שרון הואש איגר, פרקליטות המדינה (עניינים אזרחיים)

גב' אביטל שטרנברג, ראש תחום (ייעוץ), מחלקת ייעוץ וחקיקה
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משרד המשפטים
המכון להשתלמות פרקליטים 

ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          
The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers
השתלמות

פרקליט אזרחי מתקדם
מלון יהודה, ירושלים

יום שלישי, 10  נובמבר 2015:

מנחה: הגב' מיכל הירשפלד, פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

ארוחת בוקר התכנסות והרשמה  08:15-08:45

דברי פתיחה, יעדים, אתגרים ואסטרטגיה  08:45-09:30
גב' אורית סון, המשנה לפרקליט המדינה (אזרחי)

ממשק היחסים בין הפרקליטות ליועצים המשפטיים  09:30-11:30
פאנל בהנחיית גב' אורית קוטב, פרקליטת מחוז דרום (אזרחי),  בהשתתפות:

מר ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי)

מר אלעזר במברגר, היועץ המשפטי למשרד הבינוי

גב' רות אפריאט, יועצת משפטית רשות מקרקעי ישראל, מחוז ירושלים

הפסקה 11:30-11:45

חידושים בסדר דין אזרחי והתיישנות 11:45-12:45
גב' מיכל הירשפלד, מנהלת מחלקה (בפועל) בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

ארוחת צהריים 12:45-13:45

שפת גוף- הופעה מול קהל  13:45-15:15
גב' מישל שטיין טיר,  מומחית לרטוריקה מול קהל ומצלמה

אתיקה (דילמות)  15:15-16:30
מר דורון תמיר, יגאל ארנון ושות' עו"ד, יו"ר ועדת אתיקה, לשכת עורכי הדין, מחוז ירושלים  

ומר איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה (אזרחי)

16:30-17:00 הפסקה+
                            חלוקת חדרים

החל משעה 16:30  + פעילות הערב אינם נכללים  בחסות המכון ואינה נכללת לגמול

מר שי גולדן, סופר, עיתונאי ואיש טלויזיה.  17:00-18:00

18:00-19:00      זמן התארגנות

19:00-20:00       ארוחת ערב
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משרד המשפטים
המכון להשתלמות פרקליטים 

ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          
The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers

השתלמות
פרקליט אזרחי מתקדם
מלון יהודה, ירושלים

יום רביעי, 11  נובמבר 2015:

מנחה: הגב' מיכל הירשפלד, פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

07:00-08:15      ארוחת בוקר – בחדר אוכל של המלון 

התכנסות והרשמה 08:15-08:45

כתיבה משפטית משכנעת 08:45-10:00
כבוד השופטת תמר בר אשר, בית המשפט השלום בירושלים

הפסקה 10:00-10:15

ADR ,סיום תיקים; פשרות 10:15-11:30
גב' ליאורה חביליו, פרקליטת מחוז ת"א (אזרחי)

מגיע לך יותר- על הפסיכולוגיה של ניהול משא ומתן ושכנוע 11:30-13:00
ד"ר יוסי מערבי, חבר סגל במרכז הבינתחומי הרצליה, מומחה בנושאי קבלת החלטות, ניהול 

משא ומתן, יצירתיות וחדשנות.

ארוחת צהריים 13:00-14:00

חקירה נגדית וחקירת מומחים 14:00-15:30
מר אייל רוזובסקי, צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר טולידאנו ושות', משרד עו"ד.

שיחה פתוחה עם פרקליט המדינה 15:30-17:00

מילוי משובים ורישום סוף יום 17:00

עורכי ההשתלמות:
גב' אורית סון, משנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים)

מר איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה (אזרחי)
גב' כוכבית נצח דולב,  פרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי)

גב' שירלי אנגלרד, פרקליטת מחוז מרכז (אזרחי)
            גב' מיכל הירשפלד, סגן בכיר א' וממונה, פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
גב' שרון הואש-איגר, לשכת המשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים)



 

השתלמות בנושא: הפרקליט המנהלי המתקדם

מלון גני ירושלים, רחוב זאב וילנאי 4, ירושלים

יום ראשון, 22 בנובמבר 2015

התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר [יש להותיר את הציוד האישי באולם הים האדום] 8:45 – 8:15

דברי פתיחה: גב' אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים 9:15 – 8:45

סדנת פתיחה: גב' לילך קולומבוס 10:15 – 9:15

הפסקת קפה  10:45 – 10:15

אמנות הטיעון בהליכים מנהליים – חלק א

עשרת הדיברות של הטוען המנהלי ושיחה עם המשתתפים: מר שי ניצן, פרקליט המדינה 12:15 – 10:45

ארוחת צהריים 13:30 – 12:15

הפרקליט המנהלי בבית המשפט - מבט מכס השיפוט: גב' דליה דורנר, שופטת בית המשפט  14:30 – 13:30
העליון בדימוס.

פאנל ליטיגטוריים מינהליים: בהשתתפות עו"ד ארנה לין, עו"ד רועי בלכר ועו"ד כוכבית נצח- 16:00 – 14:30
דולב, פרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי). מנחה: גב' מיכל צוק, מחלקת הבג"צים.

הפסקת  קפה + כריכונים+ חלוקת חדרים  16:30 – 16:00

סדנה מעשית – "מי אתה, הפרקליט המנהלי?": בהדרכת עורכי ההשתלמות.  17:45 – 16:30

הכנה לסדנה המעשית באומנות הטיעון: בהדרכת עורכי ההשתלמות.  18:00 – 17:45

[החל משעה 18:00 הפעילות אינה בחסות המכון להשתלמות פרקליטים ואינה מוכרת לגמול. עם        
זאת, הנוכחות בפעילות החווייתית היא חובה]

ארוחת ערב 19:00 – 18:00

פעילות חווייתית בירושלים 22:30 – 20:00

[תשומת ליבכם, כי משתתפי ההשתלמות יידרשו להקדיש זמן מסוים לצורך הכנה לסדנה 
המעשית שתתקיים ביום ב' בבוקר]



 

יום שני, 23 בנובמבר 2015

אמנות הטיעון בהליכים מנהליים – חלק ב

צ'ק-אאוט וארוחת בוקר (בחדר האוכל של המלון) 8:30 – 7:30

8:30  -8:45       התכנסות והרשמה

הקורס המקצועי המתקדם – מבט על: מר יריב רגב, ראש תחום ניהול בפרקליטות המדינה 9:00 – 8:45

סדנה מעשית באומנות הטיעון בבית המשפט המנהלי – חלק א: בהדרכת עורכי ההשתלמות 10:30 –  9:00

הפסקת קפה 10:45 – 10:30

סדנה מעשית באומנות הטיעון בבית המשפט המנהלי – חלק ב: בהדרכת עורכי ההשתלמות   12:30 – 10:45

ארוחת צהריים  13:30 – 12:30

הרצאת עומק מקצועית: מבט מעודכן על דיני התכנון והבנייה: עו"ד שרית דנה, לשעבר המשנה   15:00 – 13:30
ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי)

הפסקת קפה+ כריכונים  15:30 -15:00

מבט אל תוך הקופסה השחורה – עיצוב המדיניות בישראל: גב' אורית פרקש-הכהן, יושבת   17:00 – 15:30
ראש רשות החשמל; מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות; פרופ' רוני גמזו, מנהל 
בית החולים איכילוב ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. מנחה: גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה (ייעוץ)

ארוחת ערב (ללנים בלבד) 19:30 – 18:30



 

יום שלישי 24 בנובמבר 2015

התכנסות וארוחת בוקר  8:45 – 8:15

סדנת "חוסנו של הפרקליט המנהלי"  - חלק א: גב' חדוה נוביק וגב' הדס הר-טל  10:15 – 8:45

הפסקת קפה 10:45 – 10:15

סדנת "חוסנו של הפרקליט המנהלי" – חלק ב: גב' חדוה נוביק וגב' הדס הר-טל  12:15 – 10:45

ארוחת צהריים 13:15 – 12:15

סדנת "חוסנו של הפרקליט המנהלי" – חלק ג: גב' חדוה נוביק וגב' הדס הר-טל 15:00 – 13:15

סיכום ומשובים 16:00 – 15:00

עורכי ההשתלמות:

גב' אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים

גב' אורלי קיסר, חטיבת ההון האנושי

גב' אורית קרץ, פרקליטות מחוז דרום

גב' אילת גופמן, פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

גב' אפרת רבהון, פרקליטות מחוז צפון

מר יובל רויטמן, מחלקת הבג"צים

גב' יוספה מרגולין, פרקליטות מחוז ירושלים 

מר נחי בן-אור, מחלקת הבג"צים

גב' נחמה ברוק, פרקליטות מחוז ירושלים 



 

מר 

עמי

ת  קורן, 

פרקליטות מחוז חיפה

מר ראובן אידלמן, מחלקת הבג"צים

מר רן רוזנברג, מחלקת הבג"צים

גב' תמר עייני – ורדון, פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)



משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  
  (פלילי)מקצועי מתקדםפרקליט 

  
  בנושא:סמינר

  הופעה בבית משפטחיזוק המקצועיות ב
  בשיתוף עם היחידה לאיכות ומצוינות, אגף ההון האנושי

  
1.6.15-31.5 ,29.6.15-28  

  
  
  

  :מטרות ההשתלמות

חיזוק החוסן האישי בהתמודדות עם האתגרים בניהול תיק בבית משפט.  

פעה מיטבית בבית משפט: הקניית כלים מקצועיים להו  
  .ועודטיעונים לעונש, טיעונים במעצר, כתיבה משפטית חקירת עדים, מומחים ונאשמים, 

 :הרחבת התפיסה לגבי תפקיד הפרקליט בבית משפט
  .תפקיד הפרקליט מנקודת מבטו של השופט

הרחבת ארגז הכלים באמצעות התנסות מונחית במשפט מבוים.  

  

  

  

  דרכי הלמידה

  רגול, חשיבה בצוות, סימולציות, משוב מומחה.נסותיות, הרצאות, תסדנאות הת

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ללמידה מאתגרת ומהנה !                                                                                                                           
  
  
  



משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  
  
  

  (פלילי)מקצועי מתקדםפרקליט 
  

  נושא:בסמינר

  חיזוק המקצועיות בהופעה בבית משפט

  בשיתוף עם היחידה לאיכות ומצוינות, אגף ההון האנושי

  מלון מעלה החמישה-' חלק א

1.6.15-31.5  

  חלק א':
  2015במאי31, ראשוןיום 

  
  

  התכנסות והרשמהארוחת בוקר   08:30-09:00
  

  דברי פתיחה  09:00-09:15
  מדינה (עניינים פליליים)משנה לפרקליט ה, מר אלי אברבנאל    

  
  חיזוק החוסן האישי בהתמודדות עם אתגרי ההופעה בבית משפט    09:15-11:30

  למידה סדנאית בשתי קבוצות                         
  

  תהליך חקירה בחקירה –נוביץ'ה מנחה: חדו:1קבוצה     
  

  הפרקליט מביט פנימה –דנה גניהר רזמנחה:   :2קבוצה 
  

  הפסקה11:30–11:45
  

  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות11:45–13:30
  
  

  רוחת צהרייםא13:30–14:30
  
  

  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות14:30–16:15
  

  הפסקה16:15–16:30
  

  מפתחות להצלחה בחקירת עדים 16:30–18:00
  המדינהמנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות , מר יובל קפלינסקי             

  
  ארוחת ערב 18:30

  
  (פעילות זו אינה באחריות המכון להשתלמות פרקליטים)  סדנה חוויתית: חשיבה מחוץ לקופסה19:30

  



משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  
  
  

  2015ביוני1, שנייום 
  
  

  התכנסות והרשמהארוחת בוקר   08:00-08:30

  

  מבט על–יעדי הסמינר המקצועי המתקדם   08:30-09:00
  יהול, פרקליטות המדינהראש תחום נ, מר יריב רגב    

  

  חיזוק החוסן האישי בהתמודדות עם אתגרי ההופעה בבית משפט    09:00-10:45
  

  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות                         
  

  תהליך חקירה בחקירה –מנחה: חדוה נוביץ' : 1קבוצה 
  

  הפרקליט מביט פנימה –מנחה: דנה גניהר רז :  2קבוצה 
  
  

  הפסקה  10:45-11:00
  

  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות    11:00-13:00
  

  ארוחת צהריים  13:00-14:00
  

  מפתחות להצלחה בחקירת נאשמים  14:00-15:15
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי    

  
  מפתחות להצלחה בחקירת מומחים     15:15-16:15

  מנהל המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה, י אשמר ג'וא               
  
  



משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  
  

  (פלילי)מקצועי מתקדםפרקליט 

  בנושא:סמינר

  חיזוק המקצועיות בהופעה בבית משפט

  בשיתוף עם היחידה לאיכות ומצוינות, אגף ההון האנושי

  

  חלק ב'

  , ירושליםמלון יהודה

29.6.15-28  

  

  
  

  ב':חלק 
  2015ביוני28יום ראשון, 

  
  התכנסות והרשמה     08:30-09:00

  
  תפקידו של הפרקליט בבית המשפט  09:00-10:15

  , סגן נשיא, בית משפט השלום, ת"אהשופט בני שגיא    
  

  טיעונים לעונש    10:15-11:45
  טרם נקבע             

  
  המותר והאסור–ראיון עדים   13:00-11:45

  ונה בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)מר יוסי קורצברג, ממ                           
  

  ארוחת צהריים  13:00-14:00
  

  דילמות בעבודת הפרקליטות–גבולייםמבט על תיקי רצח   14:00-16:30
  מר אלי אברבנאל, משנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)    

  
  
  

  (פעילות זו אינה באחריות המכון)פעילות ערב + ארוחת ערב  17:30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  
  

  2015ביוני29, שנייום 
  

  התכנסות והרשמה  08:30-09:00
  

  סות מונחית בניהול תיק בבית משפטהתנ: משפטים מבוימים  09:00-11:00
  ממונה בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)מר יוסי קורצברג,   
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי  

  קליטות המדינהד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פר
  איכות ומצוינותהיחידה לאורלי קיסר, מנהלת גב' 

      
  הפסקת קפה  11:00-11:15

  
  סות מונחית בניהול תיק בבית משפט: התנמשפטים מבוימים  11:15-12:30

  מר יוסי קורצברג, ממונה בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)  
  המנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינ, מר יובל קפלינסקי  

  ד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פרקליטות המדינה
  איכות ומצוינותהיחידה לאורלי קיסר, מנהלת גב' 

      
      

  ארוחת צהריים  12:30-13:30
  

  
  התנסות מונחית בניהול תיק בבית משפט–משפטים מבוימים   13:30-16:15

  וז ת"א (פלילי)מר יוסי קורצברג, ממונה בפרקליטות מח                           
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי  

  ד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פרקליטות המדינה
  איכות ומצוינותהיחידה לאורלי קיסר, מנהלת גב'                            

  
  

  סיכום השתלמות  16:15-16:30
  , פרקליטות המדינהד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים    

  איכות ומצוינותהיחידה לאורלי קיסר, מנהלת גב'                             
  
  
  

______________
  עורכי ההשתלמות:

  
  , משנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)נאלבאלי אברמר 

  יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פרקליטות המדינהר ד"
  , פרקליטות המדינהמר יריב רגב, ראש תחום ניהול

  מנהלת היחידה לאיכות ומצוינות, אגף ההון האנושיגב' אורלי קיסר, 



משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  
  (פלילי)מקצועי מתקדםפרקליט 

  
  בנושא:סמינר

  הופעה בבית משפטחיזוק המקצועיות ב
  בשיתוף עם היחידה לפיתוח וליווי מנהלים, פיתוח ההון האנושי

  
1.6.15-31.5 ,29.6.15-28  

  
  
  

  :מטרות ההשתלמות

חיזוק החוסן האישי בהתמודדות עם האתגרים בניהול תיק בבית משפט.  

יים להופעה מיטבית בבית משפט: הקניית כלים מקצוע  
  .ועודטיעונים לעונש, טיעונים במעצר, כתיבה משפטית חקירת עדים, מומחים ונאשמים, 

 :הרחבת התפיסה לגבי תפקיד הפרקליט בבית משפט
  .תפקיד הפרקליט מנקודת מבטו של השופט

הרחבת ארגז הכלים באמצעות התנסות מונחית במשפט מבוים.  

  

  

  

  דרכי הלמידה

  רגול, חשיבה בצוות, סימולציות, משוב מומחה.נאות התנסותיות, הרצאות, תסד

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ללמידה מאתגרת ומהנה !                                                                                                                           
  
  
  



משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
ויועצים משפטיים

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     
for Attorneys and Legal Advisers

  (פלילי)מקצועי מתקדםפרקליט 
  

  בנושא:נרסמי

  חיזוק המקצועיות בהופעה בבית משפט

  בשיתוף עם היחידה לפיתוח וליווי מנהלים, פיתוח ההון האנושי
  

  מלון מעלה החמישה-' חלק א

1.6.15-31.5  

  חלק א':
  2015במאי31, ראשוןיום 

  
  

  התכנסות והרשמה  08:30-09:00
  

  דברי פתיחה  09:00-09:15
  המדינה (עניינים פליליים)משנה לפרקליט , מר אלי אברבנאל    

  
  בהתמודדות עם אתגרי ההופעה בבית משפטשל הפרקליט חיזוק החוסן האישי     09:15-11:30

  למידה סדנאית בשתי קבוצות                         
  

  תהליך חקירה בחקירה :1קבוצה     
  תרפיה בפסיכודרמה יועצת ומנחה בארגונים ועסקים–מנחה: חדוה נוביץ'    

  
  הפרקליט מביט פנימה  :2קבוצה 

  מומחית לתהליכי שינוי ומיקוד עצמי–דנה גניהר רזמנחה:     
  

  הפסקה11:30–11:45
  

  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות11:45–13:30
  

  רוחת צהרייםא13:30–14:30
  
  

  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות14:30–16:30
  

  הפסקה16:30–16:45
  

  מפתחות להצלחה בחקירת עדים 16:45–18:15
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי             

  
  ארוחת ערב 18:30

  
  סדנה חוויתית: חשיבה מחוץ לקופסה19:45
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  2015ביוני1, שנייום 
  
  

  התכנסות והרשמה  08:00-08:30

  

  מבט על–יעדי הסמינר המקצועי המתקדם  08:30-09:00
  ראש תחום ניהול, פרקליטות המדינה, מר יריב רגב    

  

  בהתמודדות עם אתגרי ההופעה בבית משפטשל הפרקליט חיזוק החוסן האישי     09:00-10:45
  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות                         

  
  תהליך חקירה בחקירה : 1קבוצה     

  פסיכודרמה יועצת ומנחה בארגונים ועסקיםתרפיה ב–מנחה: חדוה נוביץ'    
  

  הפרקליט מביט פנימה:  2קבוצה 
  מומחית לתהליכי שינוי ומיקוד עצמי–מנחה: דנה גניהר רז     

  
  

  הפסקה  10:45-11:00
  

  המשך למידה סדנאית בשתי קבוצות    11:00-13:15
  

  ארוחת צהריים  13:15-14:00
  

  שמיםמפתחות להצלחה בחקירת נא  14:00-15:15
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי    

  
  מפתחות להצלחה בחקירת מומחים     15:15-16:15

  מנהל המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה, מר ג'ואי אש               
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  (פלילי)מקצועי מתקדםפרקליט 

  בנושא:סמינר

  חיזוק המקצועיות בהופעה בבית משפט

  בשיתוף עם היחידה לפיתוח וליווי מנהלים, פיתוח ההון האנושי
  

  חלק ב'

  , ירושליםמלון יהודה

29.6.15-28  

  
  ב':חלק 

  2015ביוני28יום ראשון, 
  
  

  התכנסות והרשמהארוחת בוקר      08:30-09:00
  
  

  הופעת הפרקליט בראי הסניגור    09:00-10:30
  עו"ד עופר ברטל             

  
  

  המותר והאסור–ראיון עדים   12:00-10:30
  מר יוסי קורצברג, ממונה בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)                           

  
  

  ארוחת צהריים  12:00-13:00
  

  תפקידו של הפרקליט בבית המשפט  13:00-14:15
  , סגן נשיא, בית משפט השלום, ת"אהשופט בני שגיא    

  
  
  

  דילמות בעבודת הפרקליטות–גבולייםצח מבט על תיקי ר  14:15-16:45
  מר אלי אברבנאל, משנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)    

  
  

  חלוקת חדרים                 16:45
  
  
  

  פעילות ערב + ארוחת ערב               18:00
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  (פלילי)מקצועי מתקדםפרקליט 

  חיזוק המקצועיות בהופעה בבית משפט

  לפיתוח וליווי מנהלים, פיתוח ההון האנושיבשיתוף עם היחידה
  חלק ב'

  מלון יהודה, ירושלים

  2015ביוני29, שנייום 
  
  

  ארוחת בוקר בחדר האוכל      07:30-08:45
  
  

  התכנסות והרשמה  08:45-09:00
  

  סות מונחית בניהול תיק בבית משפטהתנ: משפטים מבוימים  09:00-11:00
  ות מחוז ת"א (פלילי)ממונה בפרקליטמר יוסי קורצברג,   
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי  

  ד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פרקליטות המדינה
  מנהלת היחידה לאיכות ומצוינות ולפיתוח וליווי מנהליםאורלי קיסר, גב' 

      
  הפסקת קפה  11:00-11:15

  
  מונחית בניהול תיק בבית משפטסות : התנמשפטים מבוימים  11:15-12:30

  מר יוסי קורצברג, ממונה בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)  
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי  

  ד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פרקליטות המדינה
  גב' אורלי קיסר, מנהלת היחידה לאיכות ומצוינות ולפיתוח וליווי מנהלים

    
      

  ארוחת צהריים  12:30-13:30
  

  
  התנסות מונחית בניהול תיק בבית משפט–משפטים מבוימים   13:30-16:15

  מר יוסי קורצברג, ממונה בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)                           
  מנהל המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה, מר יובל קפלינסקי  

  עררים, פרקליטות המדינהד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת
  גב' אורלי קיסר, מנהלת היחידה לאיכות ומצוינות ולפיתוח וליווי מנהלים

  
  

  סיכום השתלמות  16:15-16:30
  ד"ר יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פרקליטות המדינה    

  גב' אורלי קיסר, מנהלת היחידה לאיכות ומצוינות ולפיתוח וליווי מנהלים
______________

  י ההשתלמות:עורכ
  

  , משנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)נאלבאלי אברמר 
  יניב ואקי, מנהל מחלקת עררים, פרקליטות המדינהר ד"

  מר יריב רגב, ראש תחום ניהול, פרקליטות המדינה
  גב' אורלי קיסר, מנהלת היחידה לאיכות ומצוינות ולפיתוח וליווי מנהלים
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  יחידתיתהשתלמות

  
  אזרחי-פרקליטות מחוז דרום

  
  18.3.15–רביעייום

  , מודיעין1מרכז ליגד סנטר בניין ג'קי ליין רח' צלע ההר 

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)     08:15-08:45
  

  דברי פתיחה    08:45-09:00
  פרקליטת המחוז.-גב' אורית קוטב

  
  ותמשפט ורגש  09:00-10:15

בית המשפט המחוזי מרכז.–כב' השופט יעקב שפסר 

  הפסקת קפה ועוגה  10:15-10:30

  ככלי מרכזי בליטיגציהשיטת הדיבייט יישום   10:30-12:00

-מרצה לאתיקה ב ווחהיו"ר מייסד של מועדון הדיבייט באוניברסיטה הפת- עו"ד אופיר צומן
Exacutive MBAגוריון-באוניברסיטת בן.  

       
  יסודות בחוק איסור הלבנת הון וסמכויות רשם נותני שירותי מטבע  12:00-13:00

ביחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.מנהל מחלקת אכיפה וביקורת–מר איציק מלכה    
  

  ארוחת צהרים  13:00-14:00

  

  הפרקליט מזווית ראייתו של השופטעבודת –"דברים שרואים מכאן לא רואים משם"       14:00-14:45

בית משפט השלום בב"ש.–כב' השופט יעקב דנינו              

  
  דרך ליצירת קשר–תיאטרוןסדנת     14:45-15:45

כמה באמת אנחנו מכירים את מי שיושב במשרד פתיח: מורה לתיאטרון.–גב' לילך קולומבוס 
לידינו? את מי שאנו פוגשים במסדרון יום יום? מאין הוא בא בבוקר? איך הוא שותה את הקפה 

ולעשות חשק את השאלות  שלו? איך הוא מרגיש בעבודה?בשעה קלילה ומצחיקה ננסה לבדוק
    להמשיך לענות את התשובות.

  
  וף יוםורישום סמילוי משובים     15:45

השתלמות נעימה !
                                          עורכי ההשתלמות:

  יערי רואש
  טהה-אפנאן אבו

  ירון פנש
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 משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
 ויועצים משפטיים
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 השתלמות יחידתית                                                                  

 
 רשות התאגידים

 
 מלון יהודה ירושלים, 21.1.21 -שלישי יום

  
 

 התכנסות והרשמה )לא יתאפשר רישום מאוחר!(    80:21-80:51

 : דברי פתיחה   80:51-80:88

 יםעו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגיד  

  הטכנולוגיה בשירות המשפט והציבור    80:88-28:88

 התאגידים רשותוהמשכונות ומר זיו סלייטר מנמ"ר גב' אמי מתתיהו מנהלת השירות לציבור               

 ועוגה הפסקת קפה    28:88-28:21

  אכיפה בחברות ועמותות     28:21-22:88

 התאגידים רשות, אכיפה ובקרה עו"ד מירית כנרי, מנהלת יחידת  
 

 חקיקה צופה פני עתיד בתחום התאגידים     22:88-21:88

 התאגידיםרשות , ד גלי גרוס, היועצת המשפטיתעו"  

 ארוחת צהריים 21:88-20:88

 : כמה אנחנו מכירים את מי שאנחנו פוגשים במעלית ובמסדרון?קשר דרך ליצירת  -סדנת תיאטרון 20:88-25:88

 , מורה לתיאטרוןגב' לילך קולומבוס                            

  ?מה בין תאגידים עסקיים למלכ"רים –פאנל     25:88-21:28

 מנחה:           עו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים   

 התאגידים )עסקי(רשות עו"ד סיגל גולן עתיר, סגנית ראש בהשתתפות:                             

 ראש רשות התאגידים )מלכ"רים( עו"ד אביטל שרייבר, סגנית            

 על נגישות והחשיבות שבהרחבת מעגל מקבלי השירות המשפטי     21:28-21:51

 התאגידים רשות, והמרכז עו"ד ירמיהו גור, מנהל מחוז תל אביב  

 

 ורישום סוף יוםמילוי משובים                  21:51

 

עו"ד מיכל שמואלי, מנהלת תחום מפלגות ולמידה ארגונית, רשות התאגידים  :ותהשתלמהת כעור  
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YAD VASHEM  יד ושם
The Holocaust Martyrs` and Heroes` Remembrance Authority    רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

  
בנושא:השתלמות

"כאב ושחרור"שואה
לסיום המלחמהשנה70בסימן 

קריית שדה התעופה מרכז הקונגרסים "אווניו"-

2015 מאי 6 , רביעי יום
  

  (לא יתאפשר רישום מאוחר!)וארוחת בוקר הרשמה , תהתכנסו   08:15-08:3
  

  דברי פתיחה    08:45-09:15
  משרד המשפטיםית,להמנהלת הכל, גב' אמי פלמור    

                             
    

  תרבות יידיש במחנות העקורים בגרמניה: עיתונות, ספרות, תיאטרון  09:15-10:15
  "יד ושם"מוסדה לאור של , העורכת הראשית הוצאאלה פלורסהייםגב'   

  
  "גרמניה, אחרת?"  10:15-11:15

  מחבר הספר "גרמניה, אחרת" וכתב "ידיעות אחרונות" בגרמניה ובמרכז אירופהאלדד בק, מר                             
  

  הפסקת קפה  11:15-11:30
  
  
  

  ספרים כחוויות ילדות  11:30-12:30
  , סופר ומתרגםאורי אורלבמר 

  
    ארוחת צהריים  12:30-13:30

  
  יהודית דורוןגב'סרט ושיחה עם שורדת השואה–סיפורי סבתא  13:30-15:00

  
  הבריגדה היהודית  15:00-16:00

  , ראש המרכז ללימודי תרבות המערב והיסטוריוןאלון קליבנובד"ר                            
  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    16:00

ות:ההשתלמכי עור
  (ייעוץ)גב' דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה 

  יד ושם, מוסד גב' נעמה גליל, מנהלת מחלקת ההדרכה 
  לאומי)-(משפט ביןממונה, מחלקת ייעוץ וחקיקהגלעד, -גב' הילה טנא

  יחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה' בת עמי ברוט, ד"ר
  גב' טלי רווה, מחלקת ייעוץ וחקיקה                                        

  מר שי סומך, מחלקת ייעוץ וחקיקה                                        
  , האגף לסיוע משפטיאחראית תחום פשיטת רגלגב' שרי ורדי,                                       

  ניצולי השואה, משרד האוצרכויות הרשות לזצת המשפטית,היועגב' גליה מאיר אריכא,                                
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מר סורל הרלב, היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים                                        
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השתלמות בנושא:

"תרבות, חברה ומגדר"

                                                                         אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2

:2015 במרץ יום חמישי, 19

  יון מגדרי, נציבות , הממונה על קידום השוויון המגדרי, האגף לשווגב' טלילה שחל רוזנפלדההשתלמות:  מנחת
שירות המדינה                                 

    התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:15-08:45
      

    דברי פתיחה  08:45-09:00
  , הממונה על קידום השוויון המגדרי, האגף לשוויון מגדרי, נש"מגב' טלילה שחל רוזנפלד

  
  בשירות המדינהקידום נשים שיח:   09:00-10:00

ידום נשים בשירות המדינה, יועצת אסטרטגית, יו"ר ועדת שטאובר לק,דלית שטאוברגב'   
  היוצאת של משרד החינוך.המנהלת הכללית

  , מנהלת האגף לשוויון מגדרי ולקידום נשיםגב' טלילה שחל רוזנפלד

  הפסקת קפה  10:00-10:15

  

  איזון משפחה ועבודה-"מושב: "מי אוסף אותי היום מהגן?  10:15-11:30
  מחוז תל אביב, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודהלב רן לביאשירימנחה:     

  , הפקולטה למדעי הרוח, אונ' חיפהד"ר יפעת מצנר חרותי
  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האונ' העברית ירושלים,מיכל פרנקלד"ר

י באזז ותוכן לדיגיטלמנכ"ל "הכוורת", שירות, חלפיןמר עמרי אימבר
  

  

  איזון משפחה ועבודה  11:30-12:30
  10, מנהלת תחום הדוקומנטרי, ערוץ גב' ציפי ביידרמראיינת:     

  משתתפים: 
  , מנהלת האגף לסיוע משפטי (בפועל)גב' קארן שוורץ אמיגה

  סגנית בכירה א', פרקליטות מחוז חיפה, ראש יחידת הסיוע  , גב' איילת השחר ביטון פרלה
  מחלקה פלילית, סגן בכיר א',, עמית פרלמר ולנפגעי עבירה ורפרנטית תחום נוער

  פרקליטות מחוז צפון. 
  

  ארוחת צהריים    12:30-13:30

      

  השוואה בין עמדות ביחס לאינטרנט בקרב נשים מהאמיש ונשים חרדיות  13:30-14:30
  מכללה האקדמית ספיר, ביה"ס לתקשורת, ד"ר רבקה נריה בן שחר

    
  ישראלבטראנסקסואליםוטרנסג'נדרים-ציבור בלתי נראה

  פעילה ומובילה מאבקים לזכויות הטרנסג'נדריםגב' נורה גרינברג,  14:30-15:45
    

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%92%27%D7%A0%D7%93%D7%A8
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  :עורכי היום          

  גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)         
  מר יונתן נד"ב, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה          

  מר דרור גרנית, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)            
  גב' רותם ארנרייך, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)            

  חלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)מר איל וייס, מ              
  גב' אביטל שטרנברג, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)         

  גב' ענת אסיף, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)              
  גב' טלילה שחל רוזנפלד, הממונה על קידום השוויון המגדרי, האגף לשוויון מגדרי,           

נציבות שירות המדינה        
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השתלמות בנושא:

רב תרבותיות במשפט הפלילי
אולם עינן, קניון מודיעין

במרץ, 2015 9
  

  מחוז ירושלים-הסניגוריה הציבורית , שנדרכהןפנינהגב' :ההשתלמותמנחת

        
    התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:15-08:45

  
  ברי פתיחהד    08:45-09:00

  הציבורי הארציהמשנה לסניגור , ענת הורוויץד"ר                           
        

  העדה האתיופית וההליך הפלילי    09:00-10:00
  , מנכ"לית האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיהזיוה מקונן דגו                          

                      
  הפסקת קפה    10:00-10:15

  
  רבותית במשפט הפליליהגנה ת     10:15-11:15

  משרד עו"ד' המרכז האקדמי כרמל, ד״ר י׳ וינרוט ושותד"ר גרשון גוטובניק,                           
  

  רב תרבותיות במשפט    11:15-12:30
    , המכללה למנהל ויו"ר מרכז תמורה למניעת אפליהיםביה"ס למשפט, יפעת ביטוןד"ר                           

  
  ארוחת צהרים    12:30-13:15

  
  להט"בקהילת המשפט פלילי ו     13:15-14:15

  , המשנה לסניגור הציבורי הארציד"ר חגית לרנאו                           
  
  

  ם מגוונים בהליך הפליליתרבותיימושב: ייצוג נאשמים מרקעים   14:15-15:45
  הסניגוריה הציבורית הארצית–מנחה: ד"ר איילת עוז

  
  משתתפים:

  לרמן-עו"ד עלאא מסארווה, משרד עורכי דין מסארווה
  כהן  - דבורין-עו"ד יצחק בם, משרד עורכי דין בם

  עו"ד יקבה קאסה, משרד עורכת דין יקבה קאסה
  

    
  ורישום סוף יוםמילוי משובים     15:45

  
ההשתלמות:יכעור

  המשנה לסניגור הציבורי הארצי, ענת הורוויץד"ר 
  ירושליםמחוז הסניגוריה הציבורית, , רפנינה שנדעו"ד 

הסניגוריה הציבורית הארצית, ד"ר איילת עוז



 

השתלמות בנושא:

"סוגיות ביטחוניות"

"קסאנאדו"- רח' בן ציון גליס 50 פ"ת

יום חמישי, 22 אוקטובר 2015:

מנחה/ת ההשתלמות: גב' ענת אסיף, ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!)

דברי פתיחה 08:45-09:00 
גב' ענת אסיף, ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

המתח בין בטחון המדינה לבין זכות הציבור לדעת 09:00-10:00
ד"ר עו"ד רונן ברגמן, ניו יורק טיימס, ידיעות אחרונות,  סופר ועיתונאי

פאנל: תקציב הביטחון  10:00-11:15
מנחה: מר אור הלר, כתב צבאי, חדשות ערוץ 10

משתתפים:                           
גב' אסתר דומינסיני, לשעבר מנכ״ל שרות התעסוקה ומנכ״ל המוסד לביטוח 

לאומי ויו״ר הדסה
מר פנחס בוכריס, לשעבר מנכ"ל משרד הביטחון 

תא"ל במיל' ראם עמינח, לשעבר יועץ כספי לרמטכ"ל

11:15-11:30 הפסקת קפה

פאנל: המתח בין צרכי בטחון לבין הגנה על זכויות חשודים ונאשמים  11:30-12:45
מנחה: מר ישי שרון, עוזר משפטי לסניגור הציבורי הארצי

משתתפים: 
מר גיל שפירא, מנהל תחום חקיקה, (הסניגוריה הציבורית הארצית)

גב' אורלי בן-ארי גינזברג, משנה לפרקליטת מחוז מרכז
גב' לינא סבא, המכון הישראלי לדמוקרטיה

ארוחת צהריים   12:45-13:30

הקרנת הסרט "שיח לוחמים: הסלילים הגנוזים" 13:30-15:00

15:00-15:20      הגב' מור לושי, במאית הסרט 

15:20-15:45      תא"ל סימה ואקנין-גיל, לשעבר הצנזורית הצבאית הראשית

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45

עורכי ההשתלמות:

גב' דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)
גב' ענת אסיף, ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)

מר דרור גרנית, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)
גב' תהילה רוט, מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ)
מר ישי שרון, הסניגוריה הציבורית הארצית

גב' מיה לדרמן, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
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השתלמות בנושא:

""סוגיות בסדר דין פלילי וראיות

      "נווה אילן"מלון                                                               

:2015 במאי יום חמישי, 14

  הסניגוריה הציבורית הארציתמנהל תחום בכיר (חקיקה) מר גיל שפירא, ההשתלמות:  מנחה

  ת בוקרארוח   08:00-08:35
  

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)    08:35-08:45
        

  דברי פתיחה  08:45-09:30
  הסניגוריה הציבורית הארציתמנהל תחום בכיר (חקיקה) מר גיל שפירא, 

  
  יםריבטלפונים סלולאחיפוש בהסכמה לרבות   09:30-11:00

  לי)מנהלת מחלקה, ייעוץ וחקיקה (פלי, אביטל בגיןגב' מנחה: 
ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיהפרקליטות המדינה ,ד"ר חיים ויסמונסקי

  סניגור צבאי ראשי- "מ אשר הלפריןאל
  

  הפסקת קפה  11:00-11:15

  

רפורמת מסדרי הזיהוי כפי שהוצגה למשרד המשפטים בארה"ב: היכן טעו הממליצים?  11:15-12:30
  , מומחה בחקר הזיכרוןגוטשטיין-שןפרופ' יונתן גו                     

  

  ארוחת צהריים  12:30-13:15

      
  התפתחויות, חידושים והרהורים-הלכת יששכרוב : פאנל    13:15-14:30

  בית משפט השלום כפר סבא, השופט מיכאל קרשןכב' מנחה:                        
  הציבורי הארצי, המשנה לסניגור הורוויץד"ר ענת                       

  , סגן מנהל המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינהמר אריה פטר                       
  
  

  " דנ"א על דוכן העדים"  14:30-15:45
  (אבו כביר)המכון לרפואה משפטיתמנהלת מעבדות ,ד"ר מיה פרוינד

  , ממונה בפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)שלומית בן יצחקגב' 
  
  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  

  עורכי ההשתלמות          

  מר אלי אברבנאל, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)                
  ד"ר חיים ויסמונסקי, ראש תחום ידע, חקיקה, משפט וטכנולוגיה בפרקליטות המדינה.              

  המחלקה לחקירות שוטרים,במחלקה לחקירות שוטריםממונה על העניינים הפליליים מר רונן יצחק,       
                       מנהל תחום בכיר (חקיקה) הסניגוריה הציבורית הארציתמר גיל שפירא,                           



 

השתלמות בנושא:

"סוגיות נבחרות במשפט זכויות האדם הבינלאומי" לזכרו של בעז אורן ז"ל

"קסאנאדו"- רח' בן ציון גליס 50 פ"ת

יום חמישי, 19 בנובמבר 2015:

מנחת ההשתלמות:  גב' הילה טנא-גלעד, ממונה – זכויות אדם וקשרים עם ארגונים בינלאומיים

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!) 

דברי פתיחה: 08:45-09:15
גב' הילה טנא-גלעד, ממונה – זכויות אדם וקשרים עם ארגונים בינלאומיים

רצח עם בעידן המודרני 09:15-10:15
פרופ' יהודה באואר, חוקר שואה, חבר האקדמיה למדעים

איראן- מבוא 10:15-11:30
מר דיויד ניסן, קצין מודיעין לשעבר, נולד וגדל באיראן.

11:30-11:45 הפסקת קפה

הסכם הגרעין עם איראן 11:45-12:45
ד"ר אמילי לנדאו, המכון למחקרי ביטחון לאומי

ארוחת צהריים   12:45-13:30

השיח המשפטי בעקבות צוק איתן 13:30-14:45
ח"כ חיים ילין

                           גב' טל ורנר קלינג, המחלקה לתפקידים מיוחדים (בין- לאומי)
גב' שרה וייס מעודי, מנהלת מחלקת משפט בינלאומי (כללי), משרד החוץ

                           

האם זכויות אדם יכולות להגן על נשים פונדקאיות בשוק הבינ"ל  14:45-15:45
ד"ר שרון בסן, עו"ד וביו-אתיקאית  

מילוי משובים ורישום סוף יום 15:45

עורכי ההשתלמות:

גב' הילה טנא-גלעד, ממונה – זכויות אדם וקשרים עם ארגונים בינלאומיים
גב' שרה וייס-מעודי, מנהלת מחלקת משפט בינלאומי (כללי) משרד החוץ

סא"ל ד"ר ערן שמיר בורר, רע"ן אסטרטגי במחלקת הדין הבינלאומי (דבל"א)
גב' טל ורנר קלינג, המחלקה לתפקידים מיוחדים (בין-לאומי)

ד"ר גלעד נועם, המחלקה לתפקידים מיוחדים (בין-לאומי)
מר ודים שוב, סגן ומ"מ הסניגור המחוזי ירושלים
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  תכנית השתלמות לפרקליט הפיסקאלי הצעיר 
  , מודיעין49אולם קתדרה, היכל התרבות עמק דותן 

  
  18.1.15יום ראשון 

  
  

  עקרונות חוק מס ערך מוסף  08:45- 11:00

  רו"ח גל גרינברג, מנהל המחלקה המקצועית מע"מ  

  

  הפסקת קפה  11:00-11:15

  

    חשבוניות פיקטיביות  11:15-13:00

  ס ויינברגר, סגנית בכירה ליועץ המשפטי של רשות המיסיםעו"ד אירי  

    

  ארוחת צהריים  13:00- 14:00

  
  

  מיסים עקיפים  14:00- 15:45

  עו"ד איריס ויינברגר, סגנית בכירה ליועץ המשפטי של רשות המיסים  

  
  
  
  
  
  
  

עורכת הסמינר :
זלינגר, מנהלת המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה- עו"ד יעל ורבה
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  תכנית השתלמות לפרקליט הפיסקאלי הצעיר 
  מיסוי מקרקעין

  \קניון מודיעין2אולם עינן, רח' לב העיר                                 
  

  19.1.15יום שני 
  
  

  התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)     08:15-08:45
  
  

  יכויים וחישוב המסמס שבח, מס רכישה, בסיס החיוב, נ  08:45- 12:30

  עו"ד אייל עזורי, מנהל מיסוי מקרקעין נתניה  

  

  )10:30-10:45(הפסקת קפה   

    

    

  ארוחת צהריים  12:30- 13:30

  
  

  דירות מגורים ועיסקאות מיוחדות במקרקעין  13:30- 15:45

                                                      עו"ד אביבה אטיאס, מנהלת מחלקת מיסוי מקרקעין בחטיבה המשפטית של רשות המיסים                          

    
      

  ורישום סוף יוםמילוי משובים     15:45

  

  

עורכת הסמינר:
זלינגר, מנהלת המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה- עו"ד יעל ורבה
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השתלמות בנושא:

ז"לדיויד וינר לזכרו של "צדק ומשפט פלילי בישראל: קולנוע ומציאות"

                                                                         אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2

:2015 בפברואר יום חמישי, 12

  ממונה ארצית על ייצוג נוער, הסניגוריה הציבורית הארצית, רחל דניאליגב' ההשתלמות:  מנחת

  
        התכנסות והרשמה (לא יתאפשר רישום מאוחר!)   08:15-08:45

  דברי פתיחה  08:45-09:30
  מנכ"לית משרד המשפטיםאמי פלמור, גב'                         

  

  "כסףהקרנת הפרק "-"תיקים מהסניגוריה"  09:30-10:00

  

  פאנל: ייצוג בתיקי עוני  10:00-11:30

  משנה לסניגור הציבורי הארציד"ר חגית לרנאו,מנחת הפאנל:   
  משתתפים:

  סגן הסניגורית הציבורית המחוזית מר דוד ויצטום,  
  אביב (פלילי)- ה לפרקליט מחוז תל, משנמר רפי לוי  
  , ראש יחידת תביעות דרוםעירן נהוןעו"ד   
  האגודה לזכויות האזרח בישראל-ויות חברתיותמנהל צוות זכ,גיל גן מורעו"ד   

  

  הפסקת קפה  11:30-11:45

  

  "לקולנוע הישראלי חוקים משלו"  11:45-12:45
  , איש קולנוע'הדני מוגמר 

  

  ארוחת צהריים  12:45-13:45

      

  "מוותהקרנת הפרק "-"תיקים מהסניגוריה"13:45-14:30

  

  , הסניגור הציבורי הארציוד"ר יואב ספירהסדרה, יוצר מויש גולדברגמר שיחה עם   14:30-15:45

  
  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  עורכות היום:                 

  ד"ר חגית לרנאו, משנה לסניגור הציבורי הארצי     
  רחל דניאלי, ממונה ארצית על ייצוג נוער, הסניגוריה הציבורית הארציתגב' 

  



 

                                               השתלמות בנושא: "שוויון בחינוך"

"הרמוזו"-השדרה המרכזית 16, מודיעין

יום חמישי, 12 בנובמבר 2015:

מנחת ההשתלמות: גב' בלהה ברג, היועצת המשפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

08:15-08:45   התכנסות, הרשמה וארוחת בוקר (לא יתאפשר רישום מאוחר!) 

דברי פתיחה 08:45-09:10
גב' בלהה ברג, היועצת המשפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מושב: תכניות חינוכיות למניעת גזענות בחינוך 09:10-10:30
גב' אתי אברמוביץ, רפרנטית מחוז ירושלים ומנח"י, מדריכה ארצית לחיים 

משותפים במטה לחינוך אזרחי, משרד החינוך
מר שארף חסן, מנהל מחלקת חינוך, האגודה לזכויות האזרח

                           מר תומר – יצחק עמר, ממונה (המזה"ת- נושאים אזוריים) מחלקת ייעוץ 
וחקיקה (משפט בין-לאומי).

הפסקת קפה 10:30-10:45

נגישות בחינוך 10:45-11:30
גב' בלהה ברג, היועצת המשפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שוויון בחינוך במגזר הערבי
11:30-12:45     גב' נסרין עליאן, מנהלת פרויקט זכויות האדם בירושלים המזרחית, האגודה 

לזכויות האזרח בישראל

ארוחת צהריים 12:45-13:45

שוויון בחינוך במגזר האתיופי 13:45-14:45
גב' זיוה מקונן, מנכ"לית האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה

                           גב' שרה כהן, עו"ס, מנהלת שירות הרווחה, משרד העלייה והקליטה

14:45-15:45      "מי שאני"
                           מר ים גת-יעקבי

15:45                 מילוי משובים ורישום סוף יום

עורכות ההשתלמות:

גב' בלהה ברג, היועצת המשפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
ד"ר חגית לרנאו, סגנית הסניגור הציבורי הארצי

גב' יפעת רווה, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)
גב' אילת לוין, מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין- לאומי)  

גב' אורטל מאיר, מחלקת מכרזים, משרד המשפטים
גב' דורית מורג, היועצת המשפטית, משרד החינוך
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השתלמות בנושא:

"שפה, לשון ומשפט"

מרכז הקונגרסים אווניו קריית שדה התעופה

:2015 ביולי יום חמישי, 09

  , מחלקת נוסח החוק וחקיקת משנה, מחלקת יעוץ וחקיקהגב' טלי רווה: ההשתלמותמנחי
  משנה, מחלקת ייעוץ וחקיקהנוסח החוק וחקיקתמחלקת,מר יצחק (ִיִצי) גורדון                                
  נוסח החוק וחקיקת משנה, מחלקת ייעוץ וחקיקהמחלקת תהילה דיין,גב'                                 

  (לא יתאפשר רישום מאוחר!)וארוחת בוקר הרשמה התכנסות,    08:15-08:45
      

  גוונים והגוונים בעברית העכשווית- דברי פתיחה  08:45-09:30
  העבריתהאקדמיה ללשון,יבוביץצופי לגב'                       

  

  לשון המשפטנים  09:30-10:15
  , לשעבר שופט בית המשפט העליוןהשופט צבי טלכבוד  

  

  קירוב בין השפה הערבית והשפה העברית  10:15-11:00
מחלקת ייעוץ -, מנהל רשומות בשפה הערבית, יחידת נוסח החוק והרשומותכאלד קבההעו"ד  

  וחקיקה
  

  הפסקת קפה  11:00-11:15

  

  ערכם וחשיבותם של מונחי המשפט  11:15-12:00
  , הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונופרופ' גבריאלה שלו

  

  ארוחת צהריים  12:00-13:00

      

  ניסוח פסקי דין  13:00-14:30
  אביגדור פלדמןעו"ד  

  

  על מילים, סיפורים ורגש  14:30-15:45
  סופרת ,אבןיל הרגגב'                      

  
  

  מילוי משובים ורישום סוף יום    15:45

  

  עורכי ההשתלמות             

  מחלקת נוסח החוק וחקיקת משנה, מחלקת יעוץ וחקיקהגב' טלי רווה,    
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וחקיקהייעוץמחלקת, משנהוחקיקתהחוקנוסח, (ִיִצי) גורדוןיצחקמר    
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