


על המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מטרתה של הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים היא להכשיר את 
לסטודנטים  מציעים  אנחנו  ה-21.  המאה  של  לאתגרים  המשפטנים  של  הבא  הדור 
באוניברסיטאות  הוראה מהמעולים ביותר, אשר רכש את הכשרתו  ולסטודנטיות סגל 

הטובות בעולם, כולל הרווארד, סטנפורד, קולומביה, NYU, ברקלי, שיקגו ואוקספורד.
בצד מצוינות אקדמית, המרכז חרת על דגלו מיום הקמתו ערכי צדק חברתי. 

בהתאם, המרכז הקים חטיבת לימודים ייחודית, המתמקדת בלימודים ובעבודה מעשית 
עת  כתב  ומוציא  בינלאומיות,  חוקרים  סדנאות  מקיים  המרכז  האדם.  זכויות  בתחום 

בינלאומי המדורג בין עשרת כתבי העת המובילים בעולם בתחום זכויות האדם.
מעשית  בעבודה  מתנסים  הסטודנטים  בהן  ייחודיות,  קליניקות  תשע  פועלות  במרכז 
בתחום זכויות האדם. אחד ההישגים המרכזיים של הקליניקות שלנו הוא פסק דינו של 
בית המשפט העליון, שקיבל את עתירתנו נגד הפרטת בתי הסוהר. פסק הדין התקדימי 
זיכה את המרכז בפרסים ובהכרה הן בעולם המשפט הישראלי והן בקהילת זכויות האדם 

הבינלאומית.
החל משנת הלימודים תשע”ב, פועלת במרכז האקדמי תכנית מלגות יוקרתית, במסגרתה 
אנו מעודדים פעילים בתחום זכויות האדם לרכוש השכלה משפטית. התכנית כוללת מתן 
מלגות לימודים לפעילי זכויות אדם, מתן כלים תיאורטיים ומעשיים לפעילות משפטית 

ומעשית, וגיבושם כקבוצת מנהיגות מובילה )לפרטים - ראו עמוד 10(.

של  פניה  לשיפור  לפעול  ומבקשים  אדם,  לזכויות  מחויבים  אתם  אם 
על  רב  מידע  תמצאו  זו  בחוברת  איתנו.  מקומכם   - בישראל  החברה 
האפשרויות הפתוחות בפניכם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. אנו 

עומדים לרשותכם למידע נוסף.

חטיבת זכויות האדם
לפני כעשור פתח המרכז האקדמי חטיבת לימוד יחידה מסוגה בישראל, 
האדם.  זכויות  בתחום  להתמחות  למשפטים  לסטודנטים  המאפשרת 
החטיבה זוכה למוניטין ולהכרה הן בקרב קהילת זכויות האדם והן בקרב 

מקבלי ההחלטות בישראל.

מטרת החטיבה היא להכשיר משפטנים בידע ובמיומנויות הייחודים הקשורים להגנה על 

את  להכשיר  שואפת  התכנית  וקבוצתיות.  חברתיות  אזרחיות,   - הן  באשר  אדם  זכויות 

והן בארגונים הבלתי ממשלתיים  הן בשירות הציבורי  למילוי תפקידי מפתח,  משתתפיה 

)NGOs( הפועלים לקידום זכויות אדם, וזאת מתוך הכרה בצורך הגובר בעורכי/ות דין 
המחויבים/ות לנושא בחברה האזרחית הנרקמת כיום בישראל.

לטובת זאת מבקשת התוכנית להקנות למשתתפיה הכשרה מתקדמת בתחומי זכויות האדם, 

וזאת הן על ידי הקניית ידע תיאורטי עשיר שמועבר על ידי מיטב המומחים בנושא, והן 

והגברת רגישות המשתתפים בתוכנית להפרת זכויות האדם  כלים מעשיים  ידי מתן  על 

בקליניקות  השתתפות  על-ידי  בעיקר  מושגת  זו  מטרה  אלה.  בבעיות  הטיפול  ולייחוד 

ומסיירים במתקני  יוצאים לשטח,  בנוסף, סטודנטים של החטיבה  )להלן(.  לזכויות אדם 

כליאה, במקלטים לנשים מוכות, בערים מעורבות ועוד; משתתפים בכנסים בנושאי זכויות 

אדם, שמארגן המרכז האקדמי, ולוקחים חלק בפרויקטים מיוחדים שאנו מובילים בקרב 

אוכלוסיות משוללות זכויות באזורי מצוקה ברחבי הארץ.
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בוגרי החטיבה
אנו שמחים וגאים להציג בפניכם ארבעה מתוך עשרות בוגרי החטיבה, שהגשימו את 
חלומם - ואת ייעודה של החטיבה - והשתלבו בעשייה משפטית משמעותית בחברה 

הישראלית:

עו”ד כרמית שי 
סיימה בהצטיינות את לימודיה בחטיבת זכויות האדם במרכז 
האקדמי למשפט ולעסקים בשנת 2004. מאז סיום לימודיה, 
עו”ד שי משמשת כיועצת המשפטית וכמנהלת של עמותת 
בישראל,  הראשון  הארגון   - הזקנה”  בשירות  “המשפט 
המקדם את זכויותיהם של הזקנים בכלים משפטיים. במסגרת 
מחמת גיל  באפליה  ולוחמת  הגילנות,  לתופעת  מודעות  להעלאת  פועלת  שי  עו”ד  זו, 
במקומות עבודה, בין היתר באמצעות הגשת עתירות תקדימיות לבית המשפט העליון. 
עו”ד שי הייתה מלגאית בתכנית המשפטנים של הקרן החדשה לישראל. במסגרת זו, 
סיימה תואר שני ב - American University Washington College of Law, שם 

התמחתה בזכויות אדם במשפט הבין לאומי. 

עו”ד עדי ניב-יגודה 
זכויות האדם במרכז  לימודיו בחטיבת  סיים בהצטיינות את 
ועסקים בשנת 2006. בהמשך סיים עו”ד  האקדמי למשפט 
למשפטים  בפקולטה   )LL.M( מחקרי  שני  תואר  ניב-יגודה 
ציבורי.  במשפט  התמחות  עם  תל-אביב,  באוניברסיטת 
במסגרת לימודי המוסמך, ערך עו”ד ניב-יגודה מחקר ראשון 
מסוגו בישראל, שעניינו שיתוף קטינים בהליכים רפואיים הנוגעים להם. לאורך השנים, 
מתחום  משפטית  עשייה  ובין  ענפה,  אקדמית  פעילות  בין  ניב-יגודה  עו”ד  משלב 

המשפט הרפואי וזכויות אדם.
של  המשפטית  המחלקה  כראש  ניב-יגודה  עדי  עו”ד  כיהן   2011-2009 השנים  בין 

האגודה לשמירת זכויות הפרט בישראל, ופעל לקידום מאבקים חברתיים מרכזיים. 
כיום עו”ד עדי ניב-יגודה מרצה במספר מוסדות אקדמיים מובילים, לרבות בבית הספר 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב. הוא בעל משרד עורכי דין בתחום המשפט הרפואי, 
בישראל;  לתלמיד  בריאות  בשירותי  סיכונים  לניהול  היחידה  כראש  מכהן  ובמקביל 
כמנהל האקדמי של תוכנית המנהיגות ביחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל-

אביב, וכחבר עד מנהל באיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.

עו”ד נסרין עליאן 
האקדמי  במרכז  האדם  זכויות  בחטיבת  לימודיה  את  סיימה 
עליאן  עו”ד  לימודיה,  במסגרת   .2007 ועסקים בשנת  למשפט 
השתתפה בקליניקה לעריכת דין קהילתית, בה בחרה למקד את 
פעילותה באוכלוסיה ממנה הגיעה, ופתחה תחנה של הקליניקה 
בעיר העתיקה בירושלים. ההתנסות בתחנה, שכללה מתן סיוע  
לאוכלוסייה הערבית )בפיקוח עורכי הדין המנוסים של הקליניקה(, גרמה לה לעמוד על 
יכולת, החל בתרגום טפסים לערבית, עבור  החשיבות שבסיוע משפטי לאנשים מעוטי 

דרך כתיבת מכתבים, ועד הגשת בקשות לבתי משפט. 
דין,  לעריכת  הרישיון  את  שקיבלה  מאז  המחוזי.  המשפט  בבית  התמחתה  עליאן  עו”ד 
עובדת עו”ד עליאן באגודה לזכויות האזרח, בפרויקט שמטרתו להגן על זכויותיהם של 
התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית, ולשפר את היקפם ואת איכותם של השירותים 
עתירות  מגישה  עליאן  עו”ד  עבודתה,  במסגרת  להם.  הניתנים  והעירוניים  הממשלתיים 
עקרוניות, מחברת ניירות עמדה, משתתפת בישיבות של ועדות הכנסת השונות ובפגישות 
עם שרים, ונוטלת חלק בכנסים מקומיים ובינלאומיים. כיום, עו”ד עליאן מנהלת את פרויקט 
ירושלים המזרחית באגודה, וממשיכה להשתמש בכלי המשפטי על מנת לקדם נושאים 

הקרובים לליבה, למען שיפור מצב זכויות האדם בכלל, ובירושלים המזרחית בפרט.    

עו”ד נרי רמתי 
סיים את לימודיו בחטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט 
בקליניקה  השתתף  לימודיו,  במסגרת   .2008 בשנת  ולעסקים 
לעריכת דין קהילתית, ונבחר כאחד משלושת הדוברים הטובים 
שעורך  הומניטארי  במשפט  הארצית  השנתית  בתחרות  ביותר 
הצלב האדום. עם סיום הלימודים, התמחה אצל עו”ד גבי לסקי, 
במשרד המתמחה בהגנה על פעילי זכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים. עו”ד רמתי 
הוא כיום שותף במשרדה של עו”ד לסקי, וממשיך לייצג פעילי זכויות אדם ישראלים, 

פלסטינים ופעילים מחו”ל בבתי המשפט בישראל ובבתי המשפט הצבאיים. 
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הקליניקות לזכויות אדם 
במסגרתן הסטודנטים  קליניקות,  תשע  פועלות  האקדמי  במרכז 
מתנסים בעבודה מעשית בתחום זכויות אדם על כל גווניה. הסטודנטים 
בקליניקות מגישים מדי שנה עזרה לאלפי אנשים, שידם אינה משגת 
של  בדרך  מדיניות  לשינוי  במאבקים  ומשתתפים  דין,  עורכי  לשכור 
צמוד  בליווי  הכל   - חקיקה  הצעות  וגיבוש  לבג”ץ  עתירות  הגשת 

ובפיקוח הדוק של עורכי דין מצוינים ומנוסים של החטיבה.
אלה הקליניקות הפעילות במרכז:

הקליניקה לזכויות בחינוך 
ספר; ועוד. במקביל לסיוע הפרטני, הקליניקה שואפת ליצור שינוי חברתי. כלכלי או מוצא; ילדים עם מוגבלות, שלא קיבלו מענה לצורכיהם, שזכויותיהם נפגעו במערכת החינוך: ילדים שהופלו בשל דת, מצב - ובחינם. הקליניקה מגישה מדי שנה סיוע לעשרות ילדים והורים, הגוף הראשון בארץ, הפועל לקידום מערכת חינוך ציבורית, שוויונית עו”ד סאני כלב כניסה לבתי  מבחני  נגד  עתירה  הגישה  הקליניקה  היתר,  ההולכים בין  ההורים  למאבק בתשלומי  ארגונים  קואליציה של  מפרסמת הקימה  הערבית;  החברה  נגד  בחינוך  בהפליה  נאבקת  וגדלים; 

עלוני מידע להורים, ועוד.

הקליניקה לשוויון ולזכויות אדם 
עו”ד דבי שדה

זכויות  על  המגנה  ענפה,  חקיקה  יש  ישראל  במדינת 
בין  גדול  פער  שיש  אלא  אפליה.  על  ואוסרת  אדם 
החקיקה המתקדמת - לבין האכיפה הלקויה. הקליניקה 
בשל  שהופלו  לאנשים  חינם  משפטי  סיוע  מעניקה 
צבע עור, מין, לאום, דת, גיל, נטייה מינית או מוגבלות. 
יצגה אשה, שפוטרה מעבודתה  כך למשל, הקליניקה 
בשל מחלת הסרטן; אדם שלא התקבל ללימודים בשל 
להיכנס  לו  נתנו  בחור צעיר, שלא  מוגבלות בשמיעה; 
גלגלים,  בכסאות  אחיות  עורו;  צבע  בשל  למועדון 

שהגישה לקבר אביהן נחסמה, ועוד.
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הקליניקה לשינוי סביבתי-חברתי 
עו”ד ערן צין 

הטבע  על  להסתמך  נדרש  בעל-חיים,  ככל  האדם, 
לשם מחייתו. אולם מאז המהפכה התעשייתית, הניצול 
הישרדותנו  למטרת  ורק  אך  נעשה  אינו  הטבע  של 
היומיומית, אלא מהווה נדבך חיוני בתשתית הכלכלה 
על  עומדים  בקליניקה  סטודנטים  הקפיטליסטית. 
טיבו של הקשר הקיים בין סביבה לחברה, ומקדמים 
שינוי  יצירת   - שמטרתם  שונים,  משפטיים  תיקים 
סביבתי וחברתי. כך למשל הקליניקה מייצגת קבוצות 
מוחלשות במאבקן נגד מפגעים סביבתיים )קווי מתח 
גבוה, נתיבי תחבורה ראשיים, אתרי פסולת(, מקדמת 
)כגון סימון מוצרים שעברו הנדסה  חקיקה סביבתית 
גנטית( ומקיימת פעילות ציבורית ומשפטית בנושאים 

שונים )כגון “הפרטת” המשטרה(.

הקליניקה לעריכת דין קהילתית 
עו”ד דבי שדה

אנשים רבים זקוקים לסיוע משפטי בנושאים יום-יומיים; אלא שידם אינה משגת לשכור את 
שירותיו של עורך דין. העדר היכולת הכלכלית לשכור שירותים משפטיים  משפיע על יכולתו 
הציבור  ואימון  נפגעת,  החוק  בפני  לשוויון  הזכות  המשפטיות.  זכויותיו  את  לממש  אדם  של 
במערכת המשפט - מתדרדר והולך. סטודנטים, בפיקוח צמוד של עורכי דין, מסייעים לאלפי 
פונים בשנה, במגוון תחומי המשפט האזרחי, ובעיקר בנושאים המשמעותיים לאנשים החיים 
בעוני: הוצאה לפועל )חובות(, קצבאות הביטוח הלאומי, זכאות לדיור ציבורי, זכויות בעבודה 

ועוד. בשתי תחנות ייחודיות, הסטודנטים מעניקים סיוע משפטי לזקנים ולחסרי בית.
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הקליניקה לשינוי חברתי
עו”ד נטע דגן

מן  מתאימים  אין  כי  התפיסה,  עומדת  זו  קליניקה  בבסיס 
הסטודנטים במרכז האקדמי לחולל שינוי חברתי: צעירים, 
משוחררים  עדיין  יצירתית,  ומחשבה  פתוח  ראש  בעלי 
הדין  מעורכי  רבים  סובלים  ממנו  המחשבתי  הקיבעון  מן 
הפריפריה,  מן  מגיעים  מהם  רבים   - ובנוסף  הוותיקים; 
אוכלוסיות  מתמודדות  עמן  הקשיים  את  היטב  מכירים 
זו. מדי  ומוטיבציה לשנות מציאות  ומלאי רצון  מוחלשות, 
שמטרתם  פרויקטים,  לקדם  בוחרים  הסטודנטים  שנה, 
ליצור שינוי אמיתי בחברה. כך למשל, סטודנטים בקליניקה 
זקנים;  של  זכויותיהם  את  שתעגן  מקיפה,  חקיקה  יזמו 
למידה;  לקויי  תלמידים  של  זכויותיהם  לקידום  פועלים 
עבירות  נפגעות  חוק, שתעגן זכאותן של  הצעת  מנסחים 
מין לשיקום, לפיצוי ולסיוע משפטי; מובילים קואליציה של 
ארגונים והורים, להכרה בזכויות משפחות שלהן ילדים עם 
צרכים מיוחדים; נלחמים בהצעת חוק ממשלתית להפרטת 

הליכי השיפוט )“בוררות חובה”(, ועוד.

TIME FOR CHANGE

הקליניקה לזכויות מהגרים
עו”ד יונתן ברמן

של  היבטיה  בכלל  עוסקת  מהגרים  לזכויות  הקליניקה 
ייצוג  ומתן  ציבורית  פעילות  ההגירה באמצעות  תופעת 
משפטי לקבוצות מהגרים שונות, דוגמת קרובי משפחה 
של זכאי חוק השבות, מהגרי עבודה, ילדים חסרי מעמד 
הסטודנטים עם  עובדים  הקליניקה  במסגרת  ופליטים. 
בכתיבת  חלק  ונוטלים  ישיר,  באופן  אלה  אוכלוסיות 
עתירות לבג“ץ ועתירות מינהליות. כמו כן, הסטודנטים 
ובכלל  מדיניות,  עיצוב  שעניינה  בפעילות  משתתפים 
בכנסת.  בישיבות  והשתתפות  עמדה  ניירות  כתיבת  זה 
ארגונים  מול  פעילות  גם  כוללת  בקליניקה  העבודה 
ארגוני  ומול  לפליטים  האו“ם  נציבות  כמו  בינלאומיים 
זכויות אדם בישראל, העוסקים בזכויותיהם של מהגרים.
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הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים
עו”ד עופר סיטבון

בעידן  המדינה.  רשויות  על  בעיקר  הוטלה  אדם  זכויות  על  להגן  החובה  לאחרונה,  עד 
הרב-לאומיים  אל עבר התאגידים  ארגוני זכויות האדם את מבטם  מפנים  הגלובליזציה, 
הקולות  גוברים  כך,  עקב  הגוברת.  והפוליטית  הכלכלית  עוצמתם  בשל  הגדולים, 
הקוראים להטיל על התאגידים אחריות לשמור לא רק על האינטרסים של בעלי המניות - 
אלא גם על אלה של מחזיקי העניין: העובדים, הספקים, הצרכנים, הקהילה ואף הסביבה. 

של  העשייה  אחר  פניות  חסר  באופן  העוקב  בישראל,  הראשון  הגוף  היא  הקליניקה 
התאגידים, מותח בקורת במקרים המתאימים, ומציע הצעות לשיפור. כך למשל סטודנטים 
בקליניקה עקבו אחר פרקטיקת תשלום המס של 25 חברות גדולות בישראל, מתוך תפיסה 
שתכנון מס אגרסיבי מנוגד לאחריות חברתית; הציעו מודל לקרן פנסיה, שמושתתת כולה 
על “השקעה אתית”; יזמו וניסחו הצעת חוק, שמחייבת חברות בורסאיות לדווח לא רק על 

ביצועיהן הפיננסיים, אלא גם על שיעורי ההעסקה של אוכלוסיות מוחלשות.
 

 הקליניקה לזכויות
אסירים ועצורים

עו”ד רחלה אראל
עצורים,  )אסירים,  החירות  משוללי  אוכלוסיית 
פליטים ומבקשי מקלט( סובלת מהדרה חברתית 
דוחות שפורסמו  פי  על  ארוכת שנים.  ומשפטית 
בישראל, כלואים סובלים מצפיפות קשה ומתנאי 
או  רפואי  טיפול  מקבלים  אינם  לקויים;  תברואה 
החולים  ובתי  המשפט  מובלים לבתי  ראוי;  נפשי 
וללא  לחוק  בניגוד   - באזיקים  כבולים  כשהם 
צורך; רובם כלואים בתאים ישנים, חלקם ללא אור 
יום וללא פתחי אוורור; באחרים, מקלחות הרחצה 

ממוקמות מעל בור עשיית הצרכים. 
הקליניקה לזכויות אסירים ועצורים פועלת לקידום 
זכויותיהם ותנאי מחייתם של בני קבוצה מוחלשת 
אסירים  של  פרטניות  בפניות  טיפול  על-ידי  זו, 
אכיפת  עם  בבד  בד  לעיל,  שתוארו  בנושאים 
בתחום  העוסקות  הרשויות  על  החוק  שלטון 
כליאת האסירים ושיקומם, על-ידי ניסוח עתירות 

וקידום חקיקה.
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הקליניקה לאינטרס הציבור בשוק ההון
עו”ד עמירם גיל

הקליניקה היא הגוף הראשון מסוגו בישראל שפועל ליישום כללי משפט החברות לטובת 
הציבור. במסגרת זו, הקליניקה מקדמת הסדרה ואכיפה של דיני התאגידים ודיני ניירות 
הערך לשם הגנה על אינטרס המשקיעים, הנושים, העובדים והציבור הרחב. בין הנושאים 
בהם עוסקת הקליניקה: החלת נורמות ראויות על בעלי שליטה בחברות ציבוריות;  בקרה 
מעורבותם  הגברת  עניין;  בעלי  עסקאות  משרה לגבי  ונושאי  דירקטורים  החלטות  על 
של משקיעים מוסדיים בשוק ההון; קידום חקיקה לצמצום הריכוזיות במשק; והגנה על 

עובדים ומשקיעים בעת חלוקת דיבידנד חריגה, המפחיתה משמעותית מהון החברה.

למידע נוסף על הקליניקות ראו:
http://www.clb.ac.il/law/humanrights/clinics.htm

מובילים שינוי - המאבק בהפרטת בתי הסוהר
החוק,  נגד  תקדימית  עתירה  ועסקים  למשפט  האקדמי  במרכז  הקליניקות  הגישו   2005 בשנת 
שהתיר העברה מלאה של סמכויות לניהול בית הסוהר - לידיים פרטיות. הקליניקות פנו לארגונים 
שונים, על מנת שיצטרפו לעתירה - אך איש לא ראה בהפרטה בעיה חוקתית או פגיעה בזכויות 
אדם. כארבע שנים מאוחר יותר, קיבל בית המשפט העליון את עתירתנו, ביטל את החוק, וקבע 

כי העברתן של סמכויות הכליאה לידי תאגיד פרטי מהווה פגיעה קשה בזכויות האסיר ובכבודו.
חטיבת זכויות האדם זכתה בפרס גורני היוקרתי, המוענק מדי שנה על-ידי העמותה למשפט ציבורי 
בישראל, על שינוי חברתי משמעותי זה. במשאל שערך כתב העת “דה-מרקר”, בחרו עשרות 

עורכי דין בולטים בישראל בפסק דין זה כפסק הדין המשמעותי ביותר שהתקבל בשנת 2009.

כתבי עת ופרסומים
Law and Ethics of human Rights

כתב העת נמנה על עשרת כתבי העת הבינלאומיים המובילים בעולם בתחום זכויות האדם. 
סטודנטים של חטיבת זכויות האדם שותפים לעריכתם של המאמרים המתקבלים לפרסום.

פורטל זכויות אדם
פרויקט ייחודי וחדשני של חטיבת זכויות האדם. הפורטל הוא אתר אינטרנט, בו יכול ציבור 
המשפטנים, תלמידי המשפטים והקהל הרחב לקבל את כל המידע המשפטי העדכני הנוגע 
לזכויות אדם בישראל. סטודנטים במרכז משמשים כחברי מערכת הפורטל, ונוטלים חלק 
http://www.humanrights.org.il :פעיל ביצירת תכניו, בעיצובו וביצירתו.  קישור לפורטל

סדנאות חוקרים בינלאומיות
מזה שבע שנים מקיימת חטיבת זכויות האדם סדנאות חוקרים בינלאומיות, בהשתתפות החוקרים 
החשובים ביותר בישראל ובעולם בתחום זכויות האדם. הסדנאות התמקדו בשאלות יסוד בתחום 
זכויות האדם בישראל ובעולם, ובהן: רב תרבותיות ואיסור הפליה; דמוגרפיה וזכויות האדם; זכויות 
עובדים בעידן הגלובליזציה; זכויות, איזון ומידתיות; כוח פרטי וזכויות האדם; זכויות האדם והדדיות. 
סדנאות החוקרים הבינלאומיות של חטיבת זכויות האדם הן האירוע האינטלקטואלי החשוב ביותר 

בארץ בתחום זכויות האדם, וזכו למוניטין אקדמי וליוקרה רבה בחוגים אקדמיים בעולם.

קורסים בחטיבה
החטיבה מציעה ללומדים תכנית עשירה ומגוונת בנושאי זכויות אדם. תוכלו למצוא בחטיבה קורסים 
וסמינרים  קורסים  עובדים(,  התארגנויות  ועל  חקיקה  הליכי  על  )כקורסים  גוון מעשי  בעלי  וסמינרים 
קורסים  - בצד  בעוני, מהגרים, אסירים, מעוכבות גט  החיים  )אנשים  מוחלשות  העוסקים בקבוצות 
פמיניסטיים(, וכן קורסים וסמינרים המתמקדים בזכויות אדם )זכויות בחינוך, בדיור, צדק סביבתי ועוד(.
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המרצים בחטיבה
הקורסים והסמינרים של החטיבה מועברים על-ידי אנשי סגל של המכללה, כמו גם מרצים 
מן החוץ, בעלי ניסיון אקדמי עשיר בצד ניסיון מעשי בארגוני זכויות אדם ובכנסת, וביניהם:

פרופ’ משה כהן-אליה, דיקן בית הספר למשפטים
מרצה למשפט חוקתי. תחומי המחקר שלו הם תיאוריה חוקתית, עילת 
כתב  של  המייסד  העורך  הוא  כהן-אליה  האדם.  וזכויות  המידתיות 
העת Law and Ethics of Human Rights ושימש כעמית פקולטטי 
במרכז לאתיקה באוניברסיטת הרווארד. פרופ’ כהן-אליה עבד כעורך 
מלגאי  והיה   ,)1999  -  1994( בישראל  האזרח  לזכויות  באגודה  דין 

בתכנית המשפטנים של הקרן החדשה לישראל. 

פרופ’ יוסי דהאן, ראש חטיבת זכויות האדם
המחקר  תחומי  אדם.  וזכויות  וחברה  משפט  עבודה,  בדיני  מרצה 
שלו הם תיאוריות של צדק חברתי, תיאוריות של צדק גלובלי וזכויות 
הספר  מחבר  בחינוך.  הזדמנויות  ושוויון  לחינוך  הזכות  עובדים,  
“תיאוריות של צדק חברתי”. עמית מחקר במרכז לחקר צדק חברתי 
באוניברסיטת אוקספורד, ממייסדי ויושב ראש מרכז אדוה, ממייסדי 

ועורכי אתר “העוקץ”.

ד”ר גילה שטופלר
המרכזיים שלה  המחקר  תחומי  אדם.  ולזכויות  חוקתי  למשפט  מרצה 
רב  ומדינה,  דת  יחסי  השוואתי,  חוקתי  משפט  חוקתי,  משפט  הם 
 NYU מאוניברסיטת  דוקטורט  בעלת  היא  נשים.  וזכויות  תרבותיות 
 Columbia Journal כגון  מובילים,  עת  בכתבי  התפרסמו  ומחקריה 

 Duke Journal of Gender Law and- ו of Transnational Law
האזרח  לזכויות  באגודה  דין  כעורכת  עבדה  שטופלר  ד”ר   .Policy
)1997 - 2000(, והייתה מלגאית בתכנית המשפטנים של הקרן החדשה 

לישראל, וכן בתכנית ה - Global Public Service Law של NYU. ד”ר 
שטופלר מכהנת כחברת הנהלה באגודה לזכויות האזרח משנת 2009, 

וכיושבת ראש משותפת של הנהלת האגודה משנת 2010. 

ד”ר עידו פורת
מרצה למשפט חוקתי. תחומי המחקר העיקריים שלו הם תיאוריה של 
ופילוסופיה של המשפט.  חוקתי השוואתי,  החוקתי, משפט  המשפט 
 .San Diego באוניברסיטת  אורח  מרצה  פעמים  מספר  שימש 
בעל  והקולנוע.  הספרות  בראי  ומשפט  מקצועית,  אתיקה  גם  מלמד 
היתר  בין  התפרסמו  מאמריו   .Stanford דוקטורט מאוניברסיטת 
 International Constitutional Law, American העת  בכתבי 

.Cardozo Law Review- ו Journal of Comparative Law

ד”ר טלי אמיר
מתמחה  עבודה.  ודיני  בינלאומי  משפט  בתחומים  ומרצה  חוקרת 
ופרסומיה בארץ ובכתבי עת ובחו”ל  והגירת עבודה,  פליטות  בנושא 
לזכויות  האגודה  בהנהלת  חברה  ובעולם.  בישראל  בהגירה  עוסקים 
משמשת  אמיר  ד”ר  אפריקאים.  פליטים  לקידום  והמרכז  האזרח 
עמיתת פולונסקי במכון ון ליר בירושלים, שם היא חוקרת זכויות ילדים 

וזכויות פליטים.

ד”ר אבישלום וסטרייך
המשפט.  של  ובפילוסופיה  משפחה  בדיני  עברי,  במשפט  מרצה 
לדמוקרטיה  הישראלי  במכון  מחקר  עמית  הוא  וסטרייך  ד”ר 
מחקר  ועמית  והיהדות,  אדם  זכויות  בנושא  מחקר  פרויקט  במסגרת 
ב - Agunah Research Unit שבאוניברסיטת מנצ’סטר בבריטניה. 
מחקריו עוסקים בדיני הנזיקין במשפט העברי ובסוגיית מעוכבות הגט: 

בפן ההלכתי, בפן האזרחי ובניתוח ביקורתי של המפגש ביניהם. 

עו”ד נטע דגן, מנהלת הקליניקות
אדם  לזכויות  המרכז   - “בזכות  בארגון  המשפטית  כיועצת  שימשה 
של אנשים עם מוגבלויות”. במסגרת זו יזמה וקידמה חקיקה, הובילה 
עתירות תקדימיות והשתתפה בדיונים באו”מ לקידום אמנה בינלאומית 
לזכויות אנשים עם מוגבלות. הייתה בצוות המייסד ובהנהלה בעמותת 
המייעצת  הוועדה  ראש  כיושבת  כיום  משמשת  מעכי”.   - “איתך 

לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
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מלגאי זכויות האדם
היתר,  בין  מלגות.  לקבלת  אפשרויות  מספר  עומדות  האקדמי  המרכז  תלמידי  לרשות 
מלגות של קרב אייסף - קרן המעודדת מעורבות חברתית, מנהיגות ומצוינות אקדמית; 

מלגות של פרויקט פר”ח ומלגות על בסיס מצב סוציו-אקונומי.

מאז שנת הלימודים תשע”ב, מעניק המרכז האקדמי עד 10 מלגות ייעודיות 
הנחה  מקנה  המלגה  האדם.  זכויות  לתחום  מוכחת  מחויבות  בעלי  לאנשים 
בה  ייעודית,  תכנית  וכוללת   ,)₪  10,000 )עד  הלימוד  בשכר  משמעותית 

מביאים הסטודנטים לידי ביטוי את הניסיון שצברו.
בשנת  א’  שנה  תלמידי  להיות  המתעתדים  אדם,  זכויות  לפעילי  רק  מיועדת  המלגה 

הלימודים תשע”ג.
בשנת הלימודים תשע”ב, שבעה סטודנטים, מתחומי ידע שונים, ובעלי עשייה מגוונת 
ומרתקת, זכו להשתתף בפרויקט המלגות. אנו גאים להציג אותם, ואת רשמיהם מהמרכז 

האקדמי ומפרויקט המלגות:

רבקה גילעד
פמיניסטית מזרחית, פעילה חברתית. חברת הנהלה בתנועת אחותי 
פועלת  ומזרחיות.  להטבא”ק  תחום  רכזת  בישראל.  נשים  למען   -
עם ולמען אוכלוסיות מוחלשות בישראל. מאמינה בכוחן של מילים 
קבוצות  של  קולותיהן  ולנראות  אחר  שיח  ליצירת  ופועלת  לשנות 

מודרות בחברה. 
לנגד  עמדו  אדם,  זכויות  כמלגאית  משפטים  ללימודי  “בהצטרפותי 

עיניי 2 מטרות מרכזיות:
1. להכניס למערכת המשפטית בישראל שיח הומניסטי, ביקורתי ולא הגמוני.

2. לפעול לעיגון זכויותיהן המשפטיות של אוכלוסיות מוחלשות בחברה.
ולתלמידים  לתלמידות  הן  שמחויב  מרחב  מצאתי  ולעסקים  למשפט  האקדמי  במרכז 
למשפט  האקדמי  המרכז  כי  סבורה  אני  אדם.  זכויות  לערכי  והן  האקטיביסטיות/ים, 

ולעסקים הוא המרחב האקדמי הבטוח ביותר לאקטיביסטיות/ים בישראל.”

קיילה זכר 
בעלת רקע המשלב בין תחום המשפט וההגירה לבין תחום מדיניות 
ההגירה. התחילה את דרכה בארגון לפליטים ולמהגרים בינלאומיים 
ופליטים  הגירה  בנושאי  במדיניות  כמתמחה   ,)HIAS( בוושינגטון 
התמקדה  בעבודתה  אמריקה.  ובדרום  התיכון  במזרח  באפריקה, 
השרויות  במדינות  לחימה  כאמצעי  המגדרית  האלימות  במחקר 
במצב מלחמה. עם חזרתה ארצה, הצטרפה לארגון עצו”ם - המטה 
למאבק בסחר בנשים, ושמשה כרכזת פרויקטים. קיילה עבדה גם במרכז לקידום פליטים 

אפריקאים בדרום תל אביב, כמנהלת מחלקת החינוך לפליטים מאפריקה.

מארון נסאר
את נישואיי הקתולים לזכויות אדם ביצעתי בשנת 2003 באגודה לזכויות 
תחום  הפך  מאז  הציבור.  בפניות  בטיפול  עסקתי  עת  בחיפה,  האזרח 
זכויות האדם לדרך חיים בשבילי. את שיא הפעילות לעשייה בתחום אני 
חווה בימים אלה, בהיותי המייסד והיזם להקמת העמותה לקידום צעירים 
להקים  שואף  אני  בעמותה,  ראשון  ראשי  כפרויקט  בישראל.  ערבים 
קליניקה לזכויות הצעירים הערבים בישראל, בשיתוף עם המרכז האקדמי למשפט ועסקים, 
והיזמות  ההשראה  שערי  את  אדם  לזכויות  המלגאים  תוכנית  במסגרת  בפנינו  פותח  אשר 
למצות ולהגשים חלומות ושאיפות מקצועיות אשר לפני כן היו בגדר רעיון. תוכנית המלגאים 
החדירה לי תוסף אמביציה ודחיפה גדולה להביא רעיונות לשינוי חברתי לכדי מימוש בפועל. 
האקדמי  מאמין שהמרכז  אני  מכל,  יותר  אליכם  מדברות  אדם  שזכויות  חושבים  אתם  אם 

למשפט ולעסקים, שבו סגל מרצי המשפטים הטובים בארץ, הוא הכתובת הנכונה עבורכם.

מוריה פרידמן שריר
בוגרת תואר ראשון באנתרופולוגיה יישומית ומגדר במכללה האקדמית 
עמק יזרעאל.  במשך שנתיים הייתה מרצה של ארגון “אמנסטי” בנושאי 
זכויות אדם, בקרב תלמידים ומבוגרים. התנדבה בארגון מסיל”ה באיתור 
ורישום נערים פליטים מאפריקה שהגיעו לתל- אביב, על-מנת למצוא 
עבורם מסגרת לימודית. הייתה פעילה בארגון מחסום-watch ומתנדבת 
בארגון חוש”ן של הקהילה הלהט”ב. השתתפה בקבוצות דיאלוג יהודיות 
“גישה” - ארגון זכויות  כיום עובדת כמנהלת משרד בארגון  - ערביות, בין היתר בגרמניה. 

אדם, שמטרתו להגן על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, במיוחד תושבי רצועת עזה. 

נועם פרייס
והמזרח  האסלאם  ובלימודי  בינלאומיים  ביחסים  ראשון  תואר  בוגרת 
בארגון  שנים  כארבע  בירושלים. עבדה  העברית  באוניברסיטה  התיכון 
לו  בשטחים, ששם  האדם  לזכויות  הישראלי  המידע  מרכז   - “בצלם” 
תיעודן  באמצעות  בשטחים  האדם  זכויות  בהפרות  למטרה להיאבק 

והבאתן לידיעת הציבור הרחב וקובעי המדיניות.

“בחרתי בלימודי משפטים במרכז האקדמי מתוך רצון להרחיב את אופקיי 
כלים שיסייעו לי  ובשאיפה לרכוש  בפרט,  האדם  זכויות  בכלל, ובנושא  המשפטי  בתחום 
של  המלגאים מאפשר הרחבה  בעתיד. פרויקט  זה  לתחום  הנוגעות  סוגיות  להמשיך לקדם 
העיסוק בזכויות האדם מעבר לשיעורים הפרונטאליים, והיכרות עם סטודנטים בעלי עניין 

משותף.”
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אמנון קרן
כחמש שנים  עובד  אדם.  בני  לרבות  חיים,  בעלי  לזכויות  פעיל  פמיניסט, 
בעיקר  המתמחה  משרד  לסקי,  גבי  עו“ד  של  משפטי במשרדה  כעוזר 
חלק  לוקח  הכבושים.  ובשטחים  בישראל  אדם  זכויות  פעילי  על  בהגנה 
הליכים  במסגרת  אדם  זכויות  ומגני  פוליטיים  לפעילים  משפטי  בסיוע 
פלילים בבתי המשפט הצבאיים ובבתי המשפט בישראל, ומספק תמיכה 
מסייע  ההפרדה.  חומת  נגד  העממי  במאבק  אמת” לעצורים  “בזמן  וליווי 

בכתיבת עתירות בתחומים של משפט מנהלי וחוקתי.

“אני רואה קשר הדוק בין צורות הניצול והדיכוי בהתגלמויותיהן השונות, ומאמין שהמפתח לשינוי 
והפוליטית כאחת. התחלתי  - ברמה האישית  טמון בחיבור ובסולידריות בין המאבקים לשחרור 
בפעילות לשינוי חברתי וסביבתי מגיל צעיר, ובין היתר הייתי ממקימי קבוצת “אוכל במקום פצצות” 
בירושלים, וממייסדי עמותת ‘שב”י’ לשחרור בעלי-חיים. כיום אני פעיל בקבוצת “אנרכיסטים נגד 

הגדר” ובאגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים. 
הובילו  זו,  והקליניקות השונות הפועלות בחטיבה  התייצבות המרכז האקדמי לצד זכויות האדם, 
נוספת  זווית  לי  מעניקים  שהלימודים  לגלות,  שמחתי  ללימודים.  מועדף  כמקום  בו  אותי לבחור 
להבנת תהליכים פוליטיים משמעותיים, בהם הייתה לי הזכות לקחת חלק בשטח, יחד עם רבים 
וטובים. פרויקט המלגות מאפשר לי להעמיק את הידע שלי בתוך סביבה מעצימה, ולרכוש כלים 

אותם אני מיישם במסגרת פעילותי החברתית.”

מיטל רוסו 
בת 30 מתל אביב יפו. פעילה למען זכויות אדם ואישה. מתנדבת בעמותת 
א.ס.ף לסיוע למבקשי/ות מקלט. עובדת מזה שנה במשרד עו”ד לוסטיגמן 
ובלנק בירושלים כעוזרת משפטית. רואה באקטיביזם דרך חיים. מאמינה 
דורסני,  בקפיטליזם  בנישול,  בכיבוש,  שמאבקים  ובכך  גורל  בשותפות 
בגזענות בשוביניזם ומאבקים חברתיים אחרים, תמיד שזורים אלה באלה. 

בגוון  לצבוע  נכונה  דרך  שזו  שהבנתי  לאחר  משפטים  ללמוד  “החלטתי 
נוסף את המאבקים למען חירות, שוויון וצדק חברתי. בעבודתי המשפטית, עוסקת כיום בעיקר 
בהגנה על זכויות תושבי/ות ירושלים המזרחית וזכויות מהגרים/ות. לומדת המון מחבריי וחברותיי 

המלגאים/ות, וגאה להיות חלק מקבוצה קטנה זו.”

אם גם אתם פעילים בתחום זכויות האדם, ובין היתר - 
מתנדבים או עובדים באחד הארגונים המוכרים בתחום, 
.03-6000888 לטלפון  אלינו,  לפנות  מוזמנים  אתם 
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