
18:00-18:20
דילמות של שופט-מגשר

בעסקאות טיעון
כב׳ השופט )בדימוס( צבי גורפינקל,

שופט בכיר בבית המשפט המחוזי תל-אביב

18:20-18:40
הפסקה

18:40-19:00
דילמות של שופט בעת מתן תוקף

של פסק-דין להסדר גישור
כב׳ השופט דורי ספיבק, סגן נשיאת

בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב-יפו

19:00-19:20
דילמות של עורכת-דין המייצגת צד 

לגישור ומלווה אותו במהלכו
עו"ד מאיה נוסבאום רפפורט, שותפה, 

גולדפרב-זליגמן עורכי-דין

19:20-19:40
דילמות של מנהלת מרכז גישור 

גב׳ ריקי כספי, עורכת דין ומגשרת, בין יתר 
תפקידיה כיהנה גם כמנהלת מרכז גישור 

ודיאלוג בקהילה רמת-גן בשנים 2017-2020

19:40-20:00
פאנל מסכם שאלות ותשובות מהקהל 

ודברי תודה

מנחה: ד"ר רויטל חמי זינימן, מנהלת מרכז 
הגישור בקמפוס, התכנית לניהול וליישוב 

סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת בר-אילן

16:30
התכנסות וכיבוד קל

במרפסת בית הספר למוסיקה

17:00
כנס באולם דגנית: ברכות ודברי פתיחה

ד"ר אלעד פינקלשטיין, דיקן הפקולטה 
למשפטים, הקריה האקדמית אונו

גב' כרמלה זילברשטיין, מגשרת, מרכזת 
פורום האתיקה, מייסדת ומנהלת מרכז הגישור 

בקהילה קרית אונו בשנים 2005-2015

מר טובי דנון, מגשר, חבר צוות הניהול מרכז 
הגישור בקהילה קרית אונו וחבר בפורום האתיקה

 
17:20-17:40

"מה שרואים מכאן ומה שרואים משם" 
מאתיקה של מגשר לאתיקה של גישור

פרופ' עומר שפירא, הפקולטה למשפטים, 
הקריה האקדמית אונו, יו"ר פורום האתיקה

17:40-18:00
דילמות של מגשר בסכסוכים אזרחיים

פרופ' מוטי מירוני, הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת חיפה, מגשר ובורר

להרשמה לכנס
לחץ כאן

האירוע פתוח לציבור ללא תשלום
אך מותנה בהרשמה מראש.

מס׳ המקומות מוגבל. חניה ללא תשלום.
אתר פורום האתיקה:

www.mediatorethics.com

הקריה האקדמית אונו, המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילההקריה האקדמית אונו, המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה
קרית אונו, ופורום האתיקה למגשרים מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:קרית אונו, ופורום האתיקה למגשרים מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

דילמות אתיות בגישור 
מפרספקטיבה של תפקיד

לציון קבלת דרגת פרופסור חבר על ידי עמיתנו עומר שפיראלציון קבלת דרגת פרופסור חבר על ידי עמיתנו עומר שפירא

יום רביעי 11.1.2023, בין השעות 20:00-16:30
אולם דגנית, קמפוס הקריה האקדמית אונו, צה״ל 104, קרית אונו

https://yedion.ono.ac.il/yedion/FireflyWeb.aspx?prgname=PayingForItems&arguments=-N,-N,-N878,-N8625
https://ul.waze.com/ul?ll=32.04868849%2C34.86220479&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://www.waze.com/live-map/directions?navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location&to=ll.32.04868849%2C34.86220479

