
12.6.17 | יום שני | 14:30 - 08:30 
"בית הפרקליט", רח' דניאל פריש 10, תל-אביב

 www.tabar.org.il באתר מחוז תל-אביב
או באמצעות מענה טלפוני במס' 077-9555020 )על הזמנה טלפונית יתווסף תשלום של 4 ש"ח לכל הזמנה(

רפואה מתגוננת
מהגנה למגננה

יום עיון

מרכזת אקדמית:
עו"ד ד"ר רינה רחמני רבינוביץ', 

סגנית יו"ר פורום בריאות, לשכת עורכי הדין,
יו"ר ועדת השתלמויות וימי עיון באגודה לרפואה ומשפט

08:30-09:00
התכנסות וכיבוד קל

09:00-09:15
דברי ברכה: 

עו"ד אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין 
עו"ד, פסיכולוג, ד"ר )קרימינולוגיה( ינון היימן, יו"ר מחוז תל-אביב

עו"ד אבי חימי, ממונה מחוז מרכז )בהקמה( 
עו"ד אילן בומבך, מנכ"ל האגודה לרפואה ומשפט בישראל

עו"ד גלעד בוק, יו"ר פורום הבריאות, לשכת עורכי הדין

דברי פתיחה: 
משמעויות התופעה ופעילות מערכת הבריאות

חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות

הרצאת פתיחה:
אתגרי משרד ומערכת הבריאות 

מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות 

רפואה מתגוננת מנקודת מבטם של הנתבעים 
עו"ד לוי יצחק, היועץ המשפטי שירותי בריאות כללית 

רפואה מתגוננת טענת הגנה או עילת תביעה?
עו"ד אלי לוטן, משרד עורכי דין אלי לוטן

נקודת מבטו של בית המשפט 
כבוד השופט פרופ' אליעזר ריבלין, לשעבר משנה לנשיאת בית המשפט העליון

מעבר מדאגה לחולה לדאגה לרופא? 
פרופ' מוטי רביד, מנהל בית חולים "מעייני ישועה"

היבטים אתיים של הרפואה המתגוננת
פרופ' יחיאל בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב

רפואה מתגוננת בתחום היעוצים הגנטיים
עו"ד תמי קרת, משרד עורכי דין נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'

13:00-14:00
מושב בנושא: המלצות למדיניות ולשינויים 

מנחת המושב: עו"ד ד"ר רינה רחמני רבינוביץ'
בהשתתפות:

כבוד השופט פרופ' אליעזר ריבלין, לשעבר משנה לנשיאת בית המשפט העליון
פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש שירותי בריאות הציבור בישראל

פרופ' יחיאל בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מוטי רביד, מנהל בית חולים "מעייני ישועה"

14:00-14:30
דברי סיכום:

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש שירותי בריאות הציבור בישראל
עו"ד גלעד בוק, יו"ר פורום בריאות, לשכת עורכי הדין

עו"ד ד"ר 
רינה רחמני רבינוביץ'

האגודה לרפואה ומשפט בטלפון: 03-9348621
או

להרשמה:


