
 בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, 
המסלול    האקדמי     המכללה    למינהל

 "המשפט" ברשת: זכויות אדם
השקת כרך ב' של פורום "הכנסת אורחים", 

"מוטרדות" 

בתאריך 6 נובמבר 2014
בשעה 18:00 בבית ציוני אמריקה, 

Zoa 2 תל-אביב, אולם

להירשם  יש  באולם,  המוגבל  המקומות  מספר  מפאת 
לאירוע מראש, בצירוף שם וטלפון, בכתובת:

emilezola.chair@colman.ac.il 

"הכנסת אורחות, השקת כוסות"   18:00

 

"מה יש לה להגיד?/היא סתם מחפשת דרכים לסבול/  18:30
 ולהגיד מלה רעה"

ארנה בן-נפתלי

הקרנת הסרט "חיילת בודדה"   18:45 
)באדיבות סם שפיגל(

בימאית: טליה לביא  
שחקניות: דאנה איבגי, שירי אשכנזי, הדס קלדרון, רפאל   

אזרן

שיחה: שירות מטריד – על הטרדה מינית במערכות   19:15
)מדינת( ישראל וייצוגיה  בתרבות

מנחה: גל גבאי   
דוברות: אורית קמיר, שרון אברהם-ויס, נעמי לבנקרון, 

מרב מיכאלי

על כתב העת
המשותף  מקוון  עת  כתב  הוא  אדם"  זכויות  ברשת:  "'המשפט' 

לכתב העת "המשפט" ולקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא. 

העורכת הראשית של כתב העת היא מופקדת הקתדרה, פרופ' 

ארנה בן-נפתלי.

פסיקה"  הארות  "מבזקי  פורום  פורומים:  שני  מכיל  העת  כתב 

המפרסם באופן רציף תגובות ממוקדות לפסקי דין חדשים מהארץ 

ומהעולם המעלים סוגיות מעניינות מזווית הראיה של זכויות האדם. 

הפורום השני הוא "הכנסת אורחים": במסגרת זו מועלה על האתר, 

פעמיים בשנה, טקסט מרכזי )טקסט מארח( המזמין התייחסות כלפיו 

מצד כותבים שונים )בטקסטים אורחים(. 

הטקסט המארח בכרך ב' - "מוטרדות" - הוא מאמרן של ד"ר אורית 

קמיר רונית הריס ואח', "החוק למניעת הטרדה מינית במערכות 

המשפט והמשמעת: נתונים מן העשור הראשון". הטקסטים האורחים 

נכתבו ע"י  ד"ר דפנה הקר, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים ובחוג 

ללימודי נשים ומגדר בשיתוף NCJW, אוניברסיטת תל-אביב; עו"ד 

שרון אברהם-ויס, שכיהנה כנציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה של 

מחוז תל-אביב והמרכז במשרד הכלכלה וכיום מכהנת כמנכ"לית 

דוקטורנטית בפקולטה  לבנקרון,  נעמי  לזכויות האזרח;  האגודה 

למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, ולשעבר מנהלת תחום המאבק 

בסחר בבני אדם במוקד סיוע לעובדים זרים; ד"ר רותי לבנשטיין-לזר, 

מרצה למשפטים ומנהלת מרכז "משנה": המרכז הקליני למשפט 

וחברה בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי 

המכללה למינהל, וח"כ מרב מיכאלי.

הגיליון המקוון זמין באתר הקתדרה
www2.colman.ac.il/zolahrc 
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