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 חטיבת התמחות בנושא זכויות אדם 
 

המרכז האקדמי מקיים חטיבת התמחות ייחודית לנושאי זכויות האדם. מטרת החטיבה היא להכשיר 
משפטנים בידע ובמיומנויות הקשורים להגנה על זכויות אדם באשר הן )אזרחיות, חברתיות וקבוצתיות(,  

בעורכי/ות דין המחוייבים לנושא, בחברה האזרחית הנרקמת כיום וזאת מתוך הכרה בצורך הגובר 
 בישראל.

 

התוכנית שואפת להכשיר את משתתפיה למילוי תפקידי מפתח הן בשירות הציבורי הישראלי והן  
 ( הפועלים לקידום הנושא.NGOבארגונים הלא ממשלתיים )

 

כויות האדם, וזאת הן על  לשם כך מבקשת התוכנית להקנות למשתתפיה הכשרה מתקדמת בתחומי ז
ידי מתן ידע תיאורטי עשיר שיועבר על ידי מיטב המומחים בנושא, והן על ידי מתן כלים מעשיים והגברת  

 רגישות המשתתפים בתוכנית להפרות זכויות האדם ולייחודיותו של הטיפול בבעיות אלה.
 

)"קליניקות"(.   היעד האחרון יושג בעיקר באמצעות השתתפות בסדנאות ובקורסים מעשיים
המשתתפים בקליניקות יתנסו בעבודה מעשית בתחום זכויות אדם על כל גווניה: החל מטיפול בפניות  
פרטניות ב"חנויות זכויות" בעיירות פיתוח ובאזורי מצוקה, עבור במתן סיוע חירום בתחום האלימות 

ניות בדרך של הגשת במשפחה בבית המשפט לענייני משפחה וכלה בהשתתפות במאבקים לשינוי מדי 
עתירות לבג"ץ וגיבוש הצעות חקיקה. ההשתתפות בקליניקות מספקת לסטודנטים חוויה רגשית יוצאת  

 ת דין.  / ךדופן, ומעניקה כלים מעשיים לקראת העבודה כעור
 

בנוסף ישתתפו התלמידים בכנסים שמארגן המרכז האקדמי, ובפרוייקטים מיוחדים שהוא מוביל בקרב  
 אוכלוסיות משוללות זכויות באזורי מצוקה ברחבי הארץ.

 

 מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה בנוסף לתואר ראשון במשפטים, תעודת התמחות ב"זכויות אדם". 
 

 בפני מי שסיים את חובותיו בשנה א'.: התוכנית פתוחה אוכלוסיית יעד
 

 : היקף התכנית
 נ"ז לפחות, מתוך קורסי הבחירה הבאים:      8 -השתתפות ב .א

 שם המרצה שם הקורס מס' 
קוד 
 קורס

 נ"ז מתכונת

 Law and Ethics ofכתב העת  . 1
Human Rights . 

גילה  פרופ'
 שטופלר

 שנתי,  5356
 מותנה בראיון קבלה

4 

)קורס  פסיכולוגיה חברתית . 2
 מהפקולטה לפסיכולוגיה (**

ד"ר ארז 
 צברלינג

 סמסטר א', ימי א' 20001
16:20-18:40 

 

3 

-18:45סמסטר א', ימי ד'  5520 ד"ר תמר מגידו  דיני הגירה  . 3
20:15 

2 

4 . Legal Issues in the Sharing 
Economy-  קורס מרוכז 

פרופ' שלי  
 לוי -קרייצר

 חודש ינואר. יתקיים ב 5620
 תאריכים יפורסמו בהמשך 

 16:30-20:15בין השעות 

2 

 סמסטר ב', יום ו'  9212 פרופ' עידו פורת  בית המשפט בראי החברה . 5
10:30-12:00 

2 

6 . Comparative Constitutional 
Law 

פרופ' עידו פורת  
אה יפרופ' אנדרו

 פין 

 קורס מרוכז, סמסטר ב' 5672
מרוכז יקבעו  מועדי קורס 

 בהמשך 
 16:30-20:15בין השעות 

2 

7 . ADR- הקורס יתקיים בתאריכים  5669 דניאל ויינר  קורס באנגלית 
25-27/4/2020 

 16:30-20:15השעות בין 

2 

 זכויות אדם ושינוי חברתי  . 8
 

 ', יום ה' קיץסמסטר  5310 סיגל שהבד"ר 
18:30-20:00 

2 

 זקנה ומשפט . 9
 

 ', יום ה' קיץסמסטר  40061 ד"ר אייל כהן
14:10-16:30 

3 



הזכות לשוויון והאיסור על   . 10
 חצי סמסטרבאפלייה )נלמד 

 (השני

-8:30סמסטר קיץ, ימי ו'   9211 ד"ר סיגל שהב
11:45 

 

2 

 הזכות לחינוך . 11
 (השני חצי סמסטרב)נלמד 

 סמסטר קיץ, יום ה'  5290 סאני כלב ד"ר
 15:00-18:15 

2 

 
 
 
 

 הקורסים המעשיים הבאים:נ"ז( מבין  6השתתפות בקורס מעשי אחד )בהיקף של  .ב

 שם המרצה שם הקליניקה מס'
קוד 
 קורס

 נ"ז מתכונת

קליניקה לעריכת דין   . 1
 קהילתית 

  

 5196 עו"ד ליאת לייזר
 

 ' דיום   ,שנתי
18:30-17:00 

מותנה בראיון קבלה 
בקורס  והשתתפות 

זכויות אדם ושינוי  " 
 " חברתי

6 

עו"ד קרן שמש    מדיניותקליניקה לשינוי  . 2
 פרלמוטר

 ' דיום   ,שנתי 5628
18:30-17:00 

 מותנה בראיון קבלה

6 

, הגירהב קליניקה . 3
 גלובליזציה וטכנולוגיה 

 ד"ר תמר מגידו 
 

 ' דיום   ,שנתי 5667
18:30-17:00 

מותנה בראיון קבלה 
 השתתפות בקורסוב
 "דיני הגירה"    

6 

 ' דשנתי, יום  5641 סיטבון ופר ד"ר ע לתאגידים וחברהקליניקה ה . 4
18:30-17:00 

 בראיון קבלה מותנה 

6 

 

 * ההרשמה לקורסים המעשיים, היא באמצעות ראיון קבלה ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. 

 יודגש כי מספר התלמידים בכל קליניקה/קורס מעשי מוגבל מאוד!

 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר. 10-* לא ניתן ללמוד יותר מ

 * קיום הקליניקות מותנה במספר מתקבלים מינימלי. יתכנו שינויים בקורסים המעשיים.* 

 

 נ"ז: 6השתתפות בסמינריון אחד שנתי בהיקף של  .ג

 שם המרצה שם הסמינר #
קוד 
 קורס

 נ"ז מתכונת

ירושות ומתנות בין  דיני  . 1
 הפרטי לציבורי 

 

שלי   פרופ'
 לוי -קרייצר

 , יום א'סמסטר א' 7334
17:30-16:00 

6 

 סמסטר ב', יום ה'
17:30-16:00 

 7333 סאני כלב ד"ר סמינר הזכות לחינוך . 2
 

 שנתי, 
 סמסטר א', יום א'

18:00-19:30 
 יום ד' סמסטר ב', 

17:00-18:30 

6 

רוט תכני הקורסים והסמינריונים, ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה  ילפ* 

 והסמינריונים.     

הקורסים והקליניקות פתוחים לכלל התלמידים אולם תינתן עדיפות לתלמידי חטיבת זכויות  * 

 אדם.


