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המדרשה
ן אקדמיה ארצית לעורכי די

ריכוז אקדמי: 
עו"ד דניאל רז, ממונה ארצי תחום אשפוז כפוי, סיוע משפטי במשרד המשפטים, 

יו"ר )משותף( פורום בריאות הנפש בלשכת עורכי הדין

מפגש 1 | 7.11.22
דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

 17:00-18:00
ייצוג משפטי של מתמודד נפש בערכאה משפטית אזרחית - פרקטיקה

עו"ד דניאל רז, ממונה ארצי תחום אשפוז כפוי, סיוע משפטי במשרד 
המשפטים, יו"ר )משותף( פורום בריאות הנפש בלשכת עורכי הדין

18:15-19:15
הגדרת מחלת נפש 

ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות

מפגש 2 | 14.11.22
17:00-18:00

שיקום בקהילה  
ד"ר נורית שלפמן, סגנית ראש הענף לבריאות הנפש בנושא מערך 

השיקום, משרד הבריאות

18:15-19:15
הרצאה משפטית על ועדות סל שיקום וערעורים על הוועדות, הרצאה 

משפטית על כשרות משפטית וזיקנה, תומכי החלטות וייפוי כוח מתמשך 
עו"ד ד"ר מיטל סגל רייך, ממונה תחום כשרות משפטית וזקנה, הנהלת 

הסיוע המשפטי, משרד המשפטים

פסיכיאטריה ומשפט
4 מפגשים | ימי שני | החל מ-7.11.22 | 17:00-19:15

השתלמות מס' 60
 
אשכול כללי |

מפגש 3 | 21.11.22
17:00-18:00

זכויות במסגרת האשפוז ותנאי האשפוז )הגבלות מכאניות, טיפולי 
חשמל( וייצוג במסגרת פקודת בריאות העם תביעות נזיקיות בתחום 

בריאות הנפש  
עו"ד איילת הלברשטט, ממונה מחוז תלאביב אשפוז כפוי, הסיוע 

המשפטי, משרד המשפטים
עו"ד יאיר אבן זוהר, ממונה מחוז מרכז אשפוז כפוי, הסיוע המשפטי, 

משרד המשפטים

18:15-19:15
תביעות נזיקיות בבריאות הנפש - נקודות פרקטיות בייצוג משפטי   

עו"ד אמיר קדיס, רכז תחום נזיקין מחוז תל-אביב, משרד המשפטים

28.11.22 מפגש 4 | 
17:00-18:00

נקודות חשובות בייצוג משפטי בבתי המשפט 
כבוד השופט ציון קאפח, בית המשפט המחוזי תל-אביב

18:00-19:00
ייצוג משפטי בבריאות הנפש או משפט טיפולי  

עו"ד ד"ר אורן אסמן, יו"ר )משותף( פורום בריאות הנפש בלשכת 
עורכי הדין, יו"ר ועדה פסיכיאטרית וחבר סגל בכיר בחוג לסיעוד 

באוניברסיטת תל-אביב  

19:00-20:00
משפט טיפולי בעין הרפואית

ד"ר מוטי מארק, חבר רפואי בוועדות הפסיכיאטריות, ראש שירותי 
בריאות הנפש לשעבר
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