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 חטיבת התמחות בנושא זכויות אדם 
 

 
 

משפטניות.ים מכשירה  החטיבה  האדם.  בזכויות  ייחודית  התמחות  חטיבת  האקדמי  לעסוק    למרכז 
הקשורים   ומיומנויות  כלים  ידע,  להם  ומקנה  חברתית  ועשייה  אדם  זכויות  הציבורי,  בתחום המשפט 

וקבוצתיות( )אזרחיות, חברתיות  זכויות אדם באשר הן  וסיוע לקבוצות מוחלשות בחברה   להגנה על 
בעיצוב החברה הישראלית  הישראלית רואה חשיבות רבה בהשתלבות משפטנים  . המרכז האקדמי 

מטרת החטיבה היא להעמיד עורכי.ות דין אשר ימלאו תפקידים משמעותיים הן  בחברה האזרחית   ו
 הגדלה ומתפתחת בישראל והן בשירות הציבורי הישראלי 

 
ולצד ידע תאורטי עשיר ישנו דגש מיוחד על מתן כלים    -בחטיבה מלמדים מיטב המומחיות.ים בנושא

הפרות זכויות האדם ולייחודיותו של קרונות צדק חברתי ועמעשיים והגברת רגישות הסטודנטיות.ים ל
המערך הקליני    הטיפול בבעיות אלה. בהקשר זה חשובה במיוחד השתתפות בקליניקות המשפטיות:

מאפשר לעסוק במגוון רחב של תחומי משפט ולהתנסות בהיבטים שונים של עשיה משפטית. הלימוד 
וזאת ע בכיתות קטנות במיוחד  נעשה  והנחיה הדוקה. מנחי/יות  בקליניקה  אישי  ליווי  ל מנת לאפשר 

 הקליניקות מובילות.ים בתחומן.ם ובעלי ניסיון רב שנים.  
 

לימודים אקדמיים זכויות -הקליניקות המשפטיות משלבות  עשייה משפטית המקדמת  עם  תיאורטיים 
אוכלוסיות  משפטי; מנגישה את המשפט ל-. מסגרת זו פועלת ליצירת שינוי חברתיוצדק חברתי  אדם

לעבודה בפרקטיקה    ות.יםימודרות ומוחלשות; מעניקה מיומנויות מקצועיות מעשיות ומכשירה סטודנט
המשפטית; מפתחת חשיבה ביקורתית ומורכבת בייצוג לקוח ובהבנת האינטרס הציבורי. מטרת החינוך  
הקליני היא להעניק לסטודנטיות.ים סט של כלים לזיהוי פגיעות בצדק חברתי ובזכויות אדם, לעמידה 

 יים לשם מימושן.  רוחבי של המצב המשפטי הק-איתנה על זכויות אלו ולפעולה לשינוי חברתי
 

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

 

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

 : התוכנית פתוחה בפני מי שסיים את חובותיו בשנה א'.דאוכלוסיית יע
 

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

 שם המרצה  שם הקורס  ס'מ 
קוד 
 קורס 

 נ"ז מתכונת 

 Law and Ethicsכתב העת  . 1
of Human Rights . 

גילה  פרופ'
 שטופלר

 שנתי,  5356
 קבלהמותנה בראיון 

4 

תכנית שכר מצווה בשיתוף  . 2
 לשכת עורכי הדין 

עו"ד קרן שמש 
 פרלמוטר

 הקורס יוצע בסמסטר א' 5676
ב' וקיץ. ניתן לקחת אותו   

פעם אחת. מדובר בקורס  
 שעות שבועיות 4מעשי של 

2 

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

2 

לשיווין ואיסור על הזכות  . 4
 אפליה

סמסטר א', ימי א' בין   9211 ד"ר יוסף ג'ברין 
 20:00-21:30השעות 

2 

 הזכות לחינוך . 5
 

 סמסטר ב', ימי א'  5290 ד"ר סאני כלב 
20:00-21:30 

2 

6 . ADR-  קורס באנגלית 
 קורס מרוכז באנגלית

 16:00-20:15 5669 עו"ד דניאל ויינר 
הקורס יתקיים  

 27,28,29/11/22בתאריכים:
 הנוכחות חובה  

2 



ד"ר ארז  פסיכולוגיה חברתית  . 7
 צברלינג

סמסטר א', ימי א' בין   20001
 16:20-18:40השעות 

3 

 הגנת הצרכן . 8
 

פרופ' אורי בן  
 אוליאל 

 סמסטר ב', ימי ד'   5422
18:45-20:15 

2 

פרופ' גילה  דת משפט ומדינה . 9
 שטופלר

 ימי ה'סמסטר ב',  5573
16:30-18:00 

2 

 'ה ימיסמסטר ב',  9212 פרופ' עידו פורת  בית המשפט בראי החברה . 10
18:30-20:00 

2 

11 . Comparative Judicial 
Review 

פרופ' עידו פורת  
אה יפרופ' אנדרו

 פין 

 קורס מרוכז באנגלית. 5707
יתפרסמו תאריכים  

 בהמשך. 

2 

סמסטר ב', ימי א' בין   5698 ד"ר יוסף ג'ברין  הליכים פרלמנטרים  . 12
 18:00-19:30השעות 

2 

 -ד"ר קרני שגל משא ומתן . 13
 פפרקורן 

מי ד' בין  סמסטר קיץ, י 5701
 18:00-19:30השעות 

2 

 -ד"ר קרני שגל בינה מלאכותית ומשפט . 14
 פפרקורן 

סמסטר קיץ, ימי ד' בין   5702
 20:00-21:30השעות 

2 

ד"ר רותם  פלילי, הגירה ואזרחותמשפט  . 15
 רוזנברג רובינס

 סמסטר קיץ, ימי ו'  9623
12:15-14:00 

2 

סמסטר קיץ, ימי ד' בין   5699 תמיר גילי ד"ר  מיצוי זכויות  . 16
 16:00-17:30השעות 

2 

 זקנה ומשפט . 17
 

 ימי ה', קיץסמסטר  40061 ד"ר אייל כהן
11:30-14:20 

3 

היבטים  המשפט הפלילי:  . 18
 חברתיים ופוליטיים 

ד"ר אירית 
 בלאס 

סמסטר קיץ, יום ה' בין   9622
 17:45-21:15השעות 

4 

 
 
 
 

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

 שם המרצה  שם הקליניקה  מס'
קוד 
 קורס 

 נ"ז מתכונת 

קליניקה לעריכת דין   . 1
 קהילתית 

  

עו"ד מירי  
 ברנשטיין

5196 
 

 ' 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 

 מרים סטרנג גב'
 

 ' דיום   ,שנתי 5667
18:30-17:00 

מותנה בראיון קבלה 
 השתתפות בקורס וב
 "דיני הגירה"    

6 

 ' דשנתי, יום  5641 ופר סיטבון 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! 



ולא יותר מקורס מעשי אחד בשנת לימוד   נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר  12-* לא ניתן ללמוד יותר מ

 תינתן עדיפות ברישום לסטודנטים שטרם למדו קורס מעשי.  .מסוימת 

 * 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 

 מוסר ועסקים  . 1
 

ד"ר רונית דוניץ  
 קידר 

 

 שנתי  7350
 , יום א'סמסטר א'

17:30-16:00 

6 

 , יום ד' סמסטר ב'
22:00-20:30 

הזכות לפרטיות בעידן   . 2
 הדיגיטלי 

 שנתי  7351 ד"ר סאני כלב 
 סמסטר א'+ב', יום א'

18:00-19:30 

6 

מפשעי מלחמה ועד סייבר   . 3
מתקדמות  התקפי: סוגיות 

 במשפט בינלאומי

 שנתי  7357 ד"ר תמר מגידו 
סמסטר א', יום ה' בין  

 18:30-20:00השעות 

6 

סמסטר ב', יום ד' בין  
 20:30-22:00השעות 

פרופ' שלי   דיני ירושה . 4
 לוי  -קרייצר

 שנתי  7244
סמסטר א', יום ה' בין  

 20:30-22:00השעות 
 

6 

סמסטר ב', יום ב' בין  
 20:00-21:30השעות 

 שנתי  7363 ד"ר יוסף ג'ברין  זכויות אדם בישראל . 5
סמסטר א', יום א' בין  

 18:00-19:30השעות 
 

6 

' בין  אסמסטר ב', יום 
 20:00-21:30השעות 

יחסי הורים וילדים בראי דיני  . 6
   חוזים

פרופ' יחזקאל 
 מרגלית

 שנתי  7366
סמסטר א', יום א' בין  

 18:00-19:30השעות 
 

6 

סמסטר ב', יום ב' בין  
 20:00-21:30השעות 

 

 :הערות

 רוט תכני הקורסים והסמינריונים, ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינריונים.     ילפ .1

הקורסים והקליניקות פתוחים לכלל התלמידים אולם תינתן עדיפות לתלמידי חטיבת זכויות   .2

 אדם.

לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת. המערכת כפופה  .3

 המערכת הממוחשבת גוברת.

 


