
לרישום לחץ כאן<<

 מיישבי
סכסוכים

10.12.19 | יום ג' | 15:30 - 19:30

Wedea בניין משפטים - א' | המרכז לחדשנות
קמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל

15:00 |     התכנסות 
15:30 |         ברכות ודברי פתיחה

             פרופ' יובל מרין, דיקן ביה"ס למשפטים ע"ש חיים    

     שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למינהל

           ד"ר קרני פרלמן, ראשת המרכז למשפט שיתופי וטיפולי,   

           ביה"ס למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי

         המכללה למינהל

             ד"ר עומר שפירא, הפקולטה למשפטים, הקריה

     האקדמית אונו, מנחה פורום האתיקה למגשרים

16:00–17:00 | אתגרים ודילמות של מגשרים ועורכי דין בהליכים שיתופיים
          יו"ר: ד"ר עומר שפירא, הקריה האקדמית אונו

      ד"ר לימור זר-גוטמן, ראשת המרכז לאתיקה ע"ש דיויד

     וינר, ביה"ס למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול    

     האקדמי המכללה למינהל

     עו"ס יהודית אסף, מנהלת ארצית יחידות הסיוע  

     עו"ד עמית בכר, יו"ר מחוז ת"א, לשכת עורכי הדין

     עו"ד מיכל שקד, מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה

      גב' כרמלה זילברשטיין, מגשרת, רכזת פורום

     האתיקה למגשרים 

17:00–18:10 |  מן הפרקטיקה: שיקוף דילמות ואתגרים בהליך הגישור   
     תאטרון פלייבק ניו - ריאליטי

     עיבוד המידע: ד"ר קרני פרלמן וד"ר עומר שפירא

18:10–18:20 |  הפסקה

 

18:20–19:30 | אתגרים ואתיקה של שופטים כמיישבי סכסוכים
     יו"ר: ד"ר קרני פרלמן, ביה"ס למשפטים ע"ש חיים    

     שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למינהל

18:20–18:40 | פרופ’ אסא כשר, פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית   
      באונ' תל-אביב, חתן פרס ישראל לפילוסופיה, שנת 2000:  

     "כללי אתיקה לשופטים" 

18:40–19:10 | כב' השופטת אבירה אשקלוני, נשיאת בתי משפט השלום  
    מחוז דרום ושופטת בית המשפט הקהילתי בבאר-שבע:   

     "אתגרים של שופטים כמיישבי סכסוכים פליליים בדגש על

    בית המשפט הקהילתי"

     ד"ר דפנה אבניאלי, שופטת )בדימוס( ביהמ"ש המחוזי

    ת"א וראשת המכון לאמנויות המשפט באונ' תל-אביב:   

    "אתגרים של שופטים כמיישבי סכסוכים אזרחיים"

 19:10–19:30 | פרופ' אליעזר ריבלין, המשנה לנשיאת בית המשפט
     העליון )בדימוס( ונציב תלונות הציבור על שופטים

    )בדימוס(: "החלטות הנציבות בדבר הליכי גישור בבית   

    המשפט"

 האירוע פתוח לציבור ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מראש.

מספר המקומות מוגבל

*מומלץ להזמין מקומות מראש 
רח' אלי ויזל 2 ראשל"צ

דילמות ואתגרים לקראת 2020

https://www.colman.ac.il/node/11505

