החטיבה לזכויות האדם

עשור לבג”צ מחוייבות-
הזכות לקיום בכבוד ,מהלכה למעשה
 19.5.2016בשעה  ,9:30אודיטוריום  001במרכז האקדמי למשפט ולעסקים
 – 09:30התכנסות
 – 10:00ברכות – פרופ’ יוסי דהאן מנהל חטיבת זכויות האדם ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עו”ד ורדית דמרי-מדר מנהלת המחלקה המשפטית עמותת “ידיד”
– 10:10

“עשור לבגץ מחוייבות – מהלכים ליציקת תוכן למונח ‘הזכות לקיום בכבוד’”
מציגה :הנשיאה בדימ’ דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון לשעבר ונשיאת המועדון המשפטי לקידום אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות

פאנל בהשתתפות:

פרופ’ דויד האן כונס הנכסים הרשמי והאפוטרופוס הכללי
ד”ר אבישי ביניש בי”ס לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית ירושלים
פרופ’ דניאל גוטליב סמנכ”ל מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי
גב’ פרח בר זוהר אם חד הורית

 – 11:00הפסקת קפה
– 11:10

התכנסות וחלוקה לשולחנות עגולים כיצד משפיע היעדר סטנדרט לקיום בכבוד בתחומים שונים?
שירותי הרווחה במציאות של קיום מינימלי

מנחות :צפרא דואק יו”ר איגוד העובדים הסוציאלים
עו”ד יעל הבסי הקליניקה לזכויות קשישים וניצולי שואה ,אוניברסיטת ת”א

מקומן של קצבאות הקיום ברשת הביטחון הסוציאלית של מדינת הרווחה

מנחים :פרופ’ דניאל גוטליב סמנכ”ל מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי
עו”ד לירון דוד עמותת “אנוש” ,העמותה הישראלית לבריאות הנפש

שירותים נלווים לקצבאות – דיור ,ייצוג משפטי ועוד

מנחות :עו”ד מיטל סגל-רייך ממונה ארצית ,האגף לסיוע משפטי ,משרד המשפטים
עו”ד תמר לוסטר הקליניקה לעריכת דין קהילתית ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

אפשרויות משפטיות – אפשרויות התמודדות משפטיות עם היעדר מדד לקיום בכבוד
מנחות :עו”ד משכית בנדל אחראית תחום קיום בכבוד ,האגודה לזכויות האזרח
עו”ד יעל כהן-רימר אחראית תחום ביטוח לאומי ,המחלקה המשפטית ,עמותת “ידיד”

 – 12:00הפסקת קפה
 – 12:15הצגת תוצרי שולחנות עגולים במליאת הכנס
 – 12:45סיכום ומבט לעתיד :הנשיאה בדימ’ דורית ביניש
עו”ד ורדית דמרי-מדר מנהלת המחלקה המשפטית ,עמותת “ידיד”
לפרטים ולהרשמה yedid@yedid.org.il :או בטלפון ( 02-6790710מירב)
לבאי הכנס ,קיים חניון בתשלום ברח’ יהושע בן נון ,בני ברק .חניון נוסף בתשלום זמין בקניון איילוןWWW.CLB.AC.IL 03-6000800 ,
רח’ דרך אבא הלל סילבר  ,301רמת גן .החניון מצוי במרחק של כעשר דקות הליכה מהמרכז האקדמי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,רח’ בן גוריון  ,26רמת גן

