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المحام�ة ل�مور غولدنبرغ، قائم مقام مدیر المساعدة القضائ�ة، وزارة العدل

المحام�ة عوفرا بن مئیر، مدیرة حرم حاروب لألطفال، معهد حاروب
المحام�ة جیهان قراقرة- ��ر�ة، مفوضة  لوائ�ه عن تمثیل القاصر�ن، المساعدة القضائ�ة، لواء ح�فا
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د. ناد�ة مصاروة – أخصائ�ة علم نفس تر�و�
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توج�ه: المحام�ة نسر�ن عل�مي-كبها، محام�ة  للقاصر�ن من قبل نظام تمثیل القاصر�ن، المساعدة القضائ�ة
السیدة ��فاء طعمة، مشرفة لوائ�ه أطفال وشبی�ة، وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتما��ة، لواء ح�فا

السیدة راحیل ل�فین، مشرفة قطر�ة – عائالت حاضنة، وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتما��ة
د.ناظم عاصلة، أخصائي علم نفس تر�و�، مدیر المعهد الداخلي أبو داهود 

��ء �� ����� ����

�� ������ �� �� ����� ��
�

��ء��� � ������ � ���� �� �� �����
�

���
توج�ه: المحام�ة عوفرا بن مئیر، مدیره حرم حاروب لألطفال، معهد حاروب

السید صالح ��ر�، مدیر بیت  لین الناصرة ، مر�ز لحما�ة  االطفال ضحا�ا االعتداءات
المحام�ة لینا �شارة، محام�ة  للقاصر�ن من قبل نظام تمثیل القاصر�ن، المساعدة القضائ�ة
السیدة فاطمة ��سى، شا�ة ُمثِلت سا�ًقا  من قبل نظام تمثیل القاصر�ن, المساعدة القضائ�ة
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توج�ه: المحام�ة لید�ا رابینوفیتش - مفوضة قطر�ة لتمثیل القاصر�ن، المساعدة القضائ�ة
فضیلة القاضي الد�تور إ�اد زحالقة ، مدیر المحاكم الشر��ة وقاضي مح�مة االستئناف الشر��ة، القدس

فضیلة نائب رئ�س مح�مة األحداث، القاضي أحمد أبو فر�حة، مح�مة األحداث في بئر الس�ع
فضیلة نائب رئ�س محاكم شؤون العائلة في لواء الجنوب، القاضي ألون جابیزون، مح�مة شؤون العائلة في بئر الس�ع
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https://survey.gov.il/he/SeminarSiuaMishpaty

