
ארגונים בהם התמחו מילגאי ומלגאיות התוכנית

• אדם טבע ודין
• איתך מעכי

• בזכות
• דיראסאת המרכז הערבי למשפט ומדיניות

• אגודת "גישור בקהילה" במשגב
• האגודה לזכויות האזרח

• הועד נגד עינויים
• המועצה לשלום הילד

• המוקד לפליטים ולמהגרים
• המרכז הרפורמי לדת ומדינה

 • המרכז לחינוך משפטי קליני, הפקולטה 
  למשפטים, האוניברסיטה העברית

• משמר זכויות האדם
• סינגור קהילתי

• עדאלה
• עמותת המשפט בשירות הזיקנה

• קו לעובד
• שדולת הנשים

 • שתיל: שירותי תמיכה וייעוץ לקידום 
  חברתי בישראל

• תמורה - המרכז המשפטי לקידום שיוויון

ראויה אבו-רביעה
בועז אורן ז"ל
רחל אידלביץ
קארין אלהרר

מוראד אלסאנע
מאג'ד באדר

גדעון ברומברג
דנה בריסקמן

סוריא בשארה
תאופיק ג'בארין

חסן ג'בארין
יוסף ג'בארין
עביר ג'ובראן
גדיר ניקולא

ישראלה גורן-גרציאני
מרים גיטלין

גיל גן מור
טלי גל

איציק דאסה
דורג'אם סייף
ישראל דורון

מוחמד דחלה
מרואן דלאל
ג'מיל דקואר

אסף דרעי
עינת הורביץ

משה הכהן
דפנה הקר

נטע זיו
מרי חדאד
מונא חדד

אוסמה חלבי
סוהאד חמוד

קרול יונס
דן יקיר

רעות כהן
משה כהן-אליה

רות כרמי
מרינה לוי
דן ליברטי

יוהנה לרמן
תמר מורג

רעיה מיילר
דנה מירטנבאום

יסמין מנסור
דנה מרשק-מרום

סאוסן זהר
אורי סבח
אילן סבן

שמרי סגל
נידאל עבד אל-ג׳פר

נטע עמר-שיף
כרמל פומרנץ
אדם פיש ז"ל

דעואל )דודי( פלאי
אביגדור פלדמן

עמרי קאופמן
סמר קודחה טנוס

יובל קרניאל
יסמין קשת
נויה רימלט

הישאם שבאיטה
באנה שגרי-בדארנה

יהושע שופמן
נדים שחאדה
גילה שטופלר

כרמית שי
עדה שמיר-אורביטו

הדס תגרי

marinafa@nif.org.il :יש לאשר השתתפות עד 20/02/18 במייל
חניה בקמפוס תתאפשר בהצגת הזמנה זו וקוד אירוע 1118341

זכויות אדם, דמוקרטיה ומשילות בישראל
 70 שנים לישראל, 33 שנים לתכנית להכשרת מנהיגות משפטית 

 לזכויות האדם והאזרח 
של הקרן החדשה לישראל ואמריקן יוניברסיטי

יום שני, 26.2.18, בשעה 17:00
בנין טרובוביץ, אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב

• הסנגוריה הציבורית - משרד המשפטים
 • הקליניקה לזכויות האדם, התוכנית 

  לחינוך משפטי קליני, אוניברסיטת ת"א
• הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, 

   אוניברסיטת בר אילן
• טבקה - צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה

• ידיד מרכזי זכויות בקהילה
• ידידי כדור הארץ

• כיאן
• כראמה ארגון זכויות אדם

• מועצת העיתונות בישראל
• מרכז סיוע משפטי

מילגאי ומלגאיות התוכנית

בתוכנית

קבלת פנים חגיגית

ברכות:
עו״ד טליה ששון, נשיאת הקרן החדשה לישראל

פרופ' הרמן שוורץ, מייסד התכנית
פרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל אביב

 שיח שופטי בית המשפט העליון בדימוס - 
על זכויות אדם, דמוקרטיה ומשילות

 פאנל בהנחית פרופ' נטע זיו ובהשתתפות 
שופטי בית המשפט העליון בדימוס

השופט יצחק זמיר
 השופטת דליה דורנר 

השופטת טובה שטרסברג כהן

תובעים שינוי: ארבעה עשורים של פעילות משפטית
פאנל בהנחית אושרת קוטלר

ובהשתתפות בוגרות ובוגרי התוכנית
עו״ד ראויה אבו-רביעה

עו״ד גדעון ברומברג
ח״כ דר' יוסף ג'בארין

עו״ד סמר קודחה
דר' תמר מורג

 פרס 'מגן זכויות האדם'
)לזכרו של עו״ד אדם פיש ז״ל 1957-2014(

 יוענק להדס תגרי בוגרת התוכנית, מייסדת ומנהלת הקבוצה 
למאבק בתאונות בנין


