הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו
תחום נפגעי עבירה בפרקליטות המדינה
והסיוע המשפטי במשרד המשפטים
מזמינים אתכם לכנס בנושא:

זה הקול בשבילך!
על זכויות נפגעי עבירה במשפט הישראלי

יום רביעי ,22.1.20 ,בין השעות ,15:45-08:30
קמפוס מרכזי ,הקריה האקדמית אונו ,רחוב צה״ל  ,104קרית אונו
08:30
התכנסות
9:45-9:15
ברכות
פרופ' יובל אלבשן ,דקן הפקולטה למשפטים,
הקריה האקדמית אונו
פרופ' דנה פוגץ' ,הפקולטה למשפטים,
הקריה האקדמית אונו
עו"ד לימור גולדנברג-חדד ,מ"מ ראש הסיוע
המשפטי ומנהלת מחוז ירושלים ,משרד המשפטים
ד"ר עו"ד בת-עמי ברוט ,ראש יחידת הסיוע
הארצית לנפגעי עבירה ,פרקליטות המדינה
משרד המשפטים
קובי שלו אמסלם ,אבא של אילון – קולו של
נפגע עבירה
11:00-9:45
מושב ראשון  -נפגעי עבירה על במות רבות:
בצה"ל ,בתקשורת ובהליך הפלילי
מנחה:
עו"ד איתי נעמן ,ממונה ארצי (נפגעי עבירות מין),
הסיוע המשפטי ,משרד המשפטים
משתתפים:
פרופ' מיכל טמיר ופרופ' דנה פוגץ'
ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר ענת פלג
עו"ד שרון זגגי -פנחס
עו"ד ענבר קידר-ברוך
12:30-11:15
מושב שני  -ההליך הפלילי והליכים חלופיים
מנחה:
עו"ד רותי אלדר ,היועצת המשפטית לארגון
משפחות נרצחים ונרצחות

משתתפים:
ד"ר טלי גל
ד"ר עו״ד כרמית קלר-חלמיש
עו"ס עו"ד לירון אשל
גב' נטלי הדר
13:00-12:30
נפגעי עבירה בראי בית המשפט העליון
כב' השופטת ענת ברון ,בית המשפט העליון
15:15-14:00
מושב שלישי  -מחירים רבים לפגיעה  -פיצויים
לנפגעי עבירה ,באזרחי ובפלילי
מנחה:
עו"ד הדס גבריאל-זני ,ממונה ארצית (נפגעי
עבירות המתה) ,הסיוע המשפטי ,משרד המשפטים
משתתפים:
פרופ' בנימין שמואלי
ד"ר גיל סיגל וד"ר אורי ניר
עו"ד רותם אלוני-דוידוב
עו"ד נורית הרצמן ועו"ד יוסי קורצברג
15:45-15:15
טקס חלוקת "פרס גילי בן-עמי" למחקר
ולעשייה בתחום נפגעי עבירה ,מטעם
הקריה האקדמית אונו והפורום הישראלי
הרב-תחומי למחקר בתחום נפגעי עבירה
מנחה :ד"ר קרן גואטה ,אוניברסיטת בר אילן
בשם ועדת הפרס:
כב' השופטת (בדימוס) גלית ויגוצקי-מור,
הנשיאה היוצאת של בתי המשפט לנוער

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום ,אך מותנית בהרשמה מראש.

לשמירת מקומכם
ולרישום לחצו כאן

לתכנית הכנס המלאה
לחצו כאן

ארגוני סיוע לנפגעי עבירה מוזמנים להציג בכנס כרזות
ולחלק עלוני מידע .לתיאום ,יש לפנות בדוא״ל,
לכתובתassistanceunit@justice.gov.il :

