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המכון לחקר המשפט הפלילי
ע”ש טאובנשלג
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מועדון ״נשים ומשפט״
הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל אביב
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הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי
ממערך הקליניקות ע"ש אלגה צגלה שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב

מזמינה לאירוע ייחודי:

ההצגה "תדגימי"  -דרמת בית משפט תיעודית
מבוססת על פרוטוקול תיק אונס שעורר סערה ציבורית
ובעקבותיה פאנל של אנשי משפט בכירים
אשר ידונו בסוגיות ובדילמות שעולות מהמקרה

 - 18:30-18:00התכנסות וכיבוד קל
 - 19:45-18:30ההצגה "תדגימי"
 - 20:00-19:45הפסקה
 - 21:00-20:00דיון בהשתתפות:
ד"ר שי ווזנר (מנחה הפאנל)  -ראש המכון למשפט פלילי ע״ש
טאובנשלג ,מנחה אקדמי של הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי
באוניברסיטת ת"א
השופט (בדימוס) פרופ' עודד מודריק  -אוניברסיטת אריאל,
לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי ת"א-יפו ושופט בית
הדין הצבאי לערעורים
עו"ד רונית עמיאל  -פרקליטת מחוז מרכז
ד"ר אלקנה לייסט  -הסניגור הציבורי המחוזי של מחוז
ת"א ,מנחה אקדמי של הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי
באוניברסיטת ת"א
פרופ' ליאורה בילסקי  -ראש מרכז מינרבה לזכויות אדם,
אוניברסיטת ת"א
עו"ד ליאת קליין  -מרכזת הקואליציה לקידום זכויות נפגעי
עבירה ומייצגת נפגעי עבירות מין ,לשעבר היועצת המשפטית
של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
יצירה ובימוי :דפנה זילברג
משתתפים :אפרת ארנון ,שרית וינו אלעד ,כנרת לימוני ,אבי סרוסי ,נעמה שפירא
הפקה וע .בימוי :מיכל פינטו \ דרמטורגיה :נטלי צוקרמן עיצוב חלל ותאורה :איריס מועלם
עיצוב תלבושות :ורוניקה שור \ מוזיקה מקורית :מיכאל כהן \ וידיאו :נמרוד צין
שני \ צילום תמונה :רונן גולדמן
כוריאוגרפיה :מור
אולם שדלובסקי לכרטיסיםtamuseum.org.il | 03-6077020 :

ההרשמה נסגרה :כל המקומות אזלו

נשמח לראותכם!

בשיתוף ובחסות:

המכון למשפט פלילי ע״ש פרופ׳ ד״ר רפאל טאובנשלג,
הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן

מועדון נשים ומשפט של מועצת הסטודנטים
החוג לאמנות התיאטרון

יום חמישי |  18בינואר 2018
בשעות 21:00-18:00
האירוע יתקיים באולם א.ז .הופיין ()105
בקומה  1בניין טרובוביץ'
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן,
אוניברסיטת תל אביב

חומר רקע על התיק וגלגוליו המאוחרים (תפ"ח (מחוזי י-ם)
:)10001/07
החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים מיום  18.8.2013בבקשת
בירור שהגישה שרת המשפטים  -אתר עיתון הארץ
"המקור :עדות האונס"  -רביב דרוקר ואיתי רום ,אתר ,nana10
10.9.2015
"הסניגור מהקלטות משפט האונס' :אמפתיה תפריע לעבודתי"  -איתי
רום ורביב דרוקר ,אתר 11.9.2015 ,nana10
"מה באמת קרה באולם בית-המשפט"  -איתי רום ,אתר העין השביעית,
21.9.2015
"הבמאית דפנה זילברג מציגה :אונס בבית המשפט"  -מאיה נחום
שחל ,אתר כלכליסט19.1.2017 ,

