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מרכז

נפתחה ההרשמה לסטודנטים/ות באוניברסיטת תל אביב 
לתכנית עמיתי אברט לצדק חברתי לשנת הלימודים 

האקדמית תשע"ח, 2017-2018

ארגון שתיל מזמין אתכם/ן להגיש מועמדות לתכנית עמיתי אברט לצדק חברתי 
וזכויות אדם לשנת תשע”ח.

תכנית אברט שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים/ות צעירים/ות אשר יפעלו 
למען חברה צודקת יותר. התכנית מעניקה לסטודנטים ולסטודנטיות הזדמנות לרכוש 
ומתקיימת  מקומיות  וברשויות  לא ממשלתיים  בארגונים  חברתית  בפעילות  ניסיון 

תודות לנדיבותם של הנרי )ז”ל( ואידית אברט.

באונ’ למשפטים  בפקולטה  שנתי  אקדמי  קורס  מלווה  ההתמחות  תכנית   את 
ועו”ד  בנימיני  ניר  עדי  עו”ד  ידי  על  ויינתן  בנושא זכויות אדם  תל אביב שיעסוק 
הישאם שבאיטה )בליווי אקדמי של פרופ’ נטע זיו ופרופ’ איסי רוזן צבי(. הקורס 

יתקיים בימי ראשון בשעות 14:00-16:00.

ואילך(  ב’  )משנה  ראשון  לתואר  אביב  תל  מאונ’  לסטודנטים/ות  מיועדת  התכנית 
ולתואר שני- מכל החוגים.

תכנית התמחות לצדק חברתי וזכויות אדם 

קול קורא לסטודנטים/ות
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מרכז

מסגרת התכנית:

תכנית ההתמחות בארגונים תחל ב-12/11/2017 ותסתיים ב-28/06/2018  

חברתי לשינוי  בארגון  בשבוע  התמחות  שעות  כ-8  להקדיש  העמיתים/ות  על   
)סה”כ - 200 שעות(

על העמיתים להשתתף בקורס אקדמי בנושא “זכויות אדם” )2 ש”ס(  

לומד/ת שבו  החוג  מראש/ת  אישור  בקבלת  מותנית  בקורס   *ההשתתפות 
 - בקורס  ולהכרה  לרישום  החוג  אישור  קבלת  החוג.  את  לרשום  הסטודנט/ית 

באחריות הסטודנט/ית.

באמצעות  שתיל  מטעם  התכנית  רכזת  ידי  על  במרוכז  תעשה  לקורס  ההרשמה   
טופס ההרשמה שבהמשך 

מפגשי   2 ועוד  השנה  בתחילת  אוריינטציה  במפגש  להשתתף  העמיתים/ות  על   
הכשרה של שתיל המלווים את ההתמחות )סה”כ כ-20 שעות(

*המפגשים מהווים חלק אינטגראלי מהתכנית וממחויבות העמיתים/ות הלוקחים/ות 
בה חלק וההשתתפות בהם היא חובה. התכנית שמה דגש על למידה חווייתית של 
סוגיות בוערות בתחום הצדק החברתי בישראל על ידי הרצאות, סיורים ודיונים, 

וכן באמצעות למידת עמיתים. 

הסטודנטים/ות המשתתפים/ות בתכנית יקבלו מלגה בסך 9000 ש”ח.  

אופן הגשת המועמדות: 

המופיעה  הארגונים  רשימת  מתוך  להתמחות  תרצה/י  בו  בארגון  לבחור  עליך   
בקישור למטה. לאחר מכן יש לבדוק כי הנך עונה לדרישות התפקיד.

במידה שכן, אנא מלא/י את טופס ההרשמה בקישור זה. לאחר שתמלא/י את הטופס 
 - וגם לרכזת התכנית מטעם שתיל למייל  גם לארגון המבוקש  אנא שלח/י אותו 

 .Everettmanager@shatil.nif.org.il

שימו לב - ניתן לפנות ליותר מארגון אחד. חשוב לציין בפניה לארגון כי המועמדות 
תוזמנ/י  מתאים,  ותמצא/י  במידה  חברתי.  לצדק  אברט  עמיתי  לתכנית  מוגשת 

לראיון על ידי הארגון. 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 3.9.2017  

*ההתמחות בארגון מותנית בכך שלא הייתה לסטודנט/ית מערכת יחסים מקצועית 
קודמת בארגון )התנדבות/עבודה(.

לרשימת הארגונים לחצו כאן

בברכה,
 יעל פורת, רכזת תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי, שתיל

 Everettmanager@shatil.nif.org.il

https://www.shatil.org.il/sites/default/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%202017-18_0.pdf
https://www.shatil.org.il/sites/default/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%202017-18_0.pdf
https://www.shatil.org.il/sites/default/files/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97%20%28002%29_0.pdf
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 הפקולטה למשפטים, אונ' תל אביב
 זתשע"

 זכויות אדם
 עו"ד הישאם שבאיטה, עו"ד עדי ניר בנימיני

 קורס שנתי

 סילבוס

 

 :על הקורס

יתמקד בכלים המשפטיים  להגנה הקורס יסקור סוגיות שונות של עולם זכויות האדם בהקשר הישראלי.  הקורס 

בשיעור נבחן את הקשר . ת שמתעוררות כתוצאה מכךעל זכויות האדם, תוך ניתוח היתרונות, המגבלות והדילמו

-הביןהקשר ההיסטורי, התרבותי, המקומי וההשפעה שיש לישום ישיש בין השיח האוניברסלי של זכויות האדם ל

בקורס נבחן את השינויים והמגמות שעוברת החברה .  ישראלאדם בהחברתי והפוליטי על שיח זכויות הלאומי, 

 לעיתים בישראל בשנים האחרונות תוך ניתוח המצב הייחודי של ההקשר הישראלי, בו שיח זכויות אדם מתנהל

שונות ובכך יוצר רבדים שונים שבמקרים רבים אין ביניהם חפיפה  האוכלוסייבאופן נפרד ביחס לקבוצות 

ערבים, קו ירוק לעומת שטחים וכיוב'(. אף שהאוכלוסיות השונות במדינת ישראל עושות שימוש  )יהודים לעומת

תכוף בשיח זכויות אדם, המעגלים השונים שנוצרים מאתגרים את האופי האוניברסלי של זכויות אדם ואף 

די( לפי סוג מפרקים את קורפוס זכויות אדם לתת קבוצות של כללים המוחלים באופן שונה )ולעתים אף בלע

  .ומיקומה ההאוכלוסיי

בתחום זכויות האדם עם דיונים במקרי מבחן קונקרטיים תיאורטיים טקסטים של הקורס ישלב קריאה 

  הרלבנטיים לארגוני חברה אזרחית בישראל.

 

 

 

 ___________השיעורים בקורס יתקיימו ב

 

 

 דרכי יצירת קשר: 

 

 42חדר עו"ד עדי ניר בנימיני: 

 

 43חדר יטה אהישאם שבעו"ד 

 

 

 תכנית המפגשים

  לזכויות אדםמבוא  :(30.10) 1שבוע 

Universal Declaration of Human Rights 

 (2000תשס"א ) -החברה והמשפט בישראל: בין שיח זכויות לשיח זהות, מחקרי משפט טז ,אבי שגיא

 זכויות אדם במשפט הבינ"ל  (13.11) 2 שבוע
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 מעשי משפט א'. ,  לאומית לזכויות האדם–עריכת דין עלעלייתה של חסן ג'ברין, 

 אמנה בינ"ל בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות

 אמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

 

 מבט עכשווי -סקירת ארגוני זכויות האדם בארץ (27.11) 3שבוע 

 , עמ' אזרחית בישראל"אורי בן אליעזר "פוליטיקה וזהות בעמותות החדשות: האם מתהווה חברה 

, 1ניב גורדון, "זכויות אדם ומרחב חברתי: כוחה של האגודה לזכויות אדם בישראל," סוציולוגיה ישראלית, ז, 
2005 :23-44. 

 . 19נטע זיו, עריכת דין לשינוי חברתי בישראל: מבט לעתיד לאחר שני עשורי פעילות, מעשי משפט א, רשות: 

 

 נגשותזכויות מת :(11.12) 4שבוע 

 על השימוע בעניינה של גברת ג'" כישורי הישרדות רטוריים ונעלי יום ראשון: הערות"הכפפה,  לוסי א' ווייט
 (.2009) 119 ב מעשי משפט

 28.8.2013, ", עיתון "הארץגם פונדקאות היא סחר באיבריםעינת רמון, 

 19.3.2013אייל גרוס, אקטיביזם שמרני על חשבון עובדות הסיעוד, עיתון "הארץ" 

 , מעשי משפט א'בדרך לתיקון חברתי דילמת ייצוג אוכלוסיות מודרותרשות: יובל אלבשן, 

 

 

 של זכויות האדם במשפט הישראלי המקורות: (1.1) 5שבוע 

 1953בע"מ נ' שר הפנים, פד"י ז,  קול העם 73/53בג"ץ 

 110-73תיאור המציאות את נבואה שמגשימה את עצמה, עמ'  -המהפכה החוקתיתרות גביזון, 

 , פסק דינה של השופטת דורנר1995(, 4נ' שר הבטחון פ"ד מט) אליס מילר 4541/94בג"ץ 

 נ' הכנסת )תקציר פסק הדין מאתר הרשות השופטת(אדם  7146/12בג"ץ 

 

 

 זכויות המיעוט הערבי בארץ :(15.1) 6שבוע 

הסבירות של "מדיניות ההפליה הסבירה" של פרקליטות המדינה. בתוך: -(. הערות על אי2004, חסן )ג'בארין
 -אביב: הוצאת רמות-. תל397 - 387, עמ' העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראלמאור, ענת )עורכת(. 

 .אביב-אוניברסיטת תל

 .226 -223, עמ' 16(. דרך החזרה.  תיאוריה וביקורת 2000זרייק, ראיף )

עיוני משפט  ,: חלל ללא מקומות זמן ללא המשכיותיהודית, המדינה הדמוקרטית מול המדינה הפלדמןאביגדור 
 . 717( 3יט )

 800( 2פד לב) בורקאן נ' החברה לפיתוח מזרח ירושלים 114/78בג"צ 

 

 הרצאת אורח נטע פטריק -זכויות בשטחים:(29.1) 7שבוע 

ואח' נגד הממונה על מתן היתרים בשטחים שנתפסו לצרכים צבאיים  קאסם – 5165/15ץ ”כתב העתירה בבג
  .49-55, 26-34)מצ"ב(, הטיעון המשפטי, עמ'  ואח'

Kretzmer, David (2012). The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the 
Occupied Territories. State University New York Press, New York, 2002, pp. 19-29. 
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 :קריאת רשות

דין -ניתוח משפטי של דו״ח הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון )ועדת לוי(, יש -חסר תקדים 
(2014): http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-Hebrew/Yesh%20Din%20-

%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-%20WEB-16_6.pd 

 

 חופשת סמסטר

 

 מיעוט ערבי /(: אפליה בקרקע ובדיור19.3) 8שבוע 

 1950-חוק נכסי נפקדים התש"י

 2011–(, התשע"א8חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות )מס' 

 סבח ואח' נ' הכנסת ואח' 2311/11בג"צ 

ראלי. תיאוריה וביקורת (. על עוצמה ואדמה: משטר המקרקעין היש2000יפתחאל, אורן ואלכסנדר )סנדי( קדר )
 .100 - 67, עמ' 16

 1998( 3, דונם פה דונם שם: מינהל מקרקעי ישראל בצבת האינטרסים, עיוני משפט כא)ארז -דפנה ברק

  4102נובמבר  , 35מבזקי הארות פסיקה נטע זיו, הניחו לועדות הקבלה )בקרוב עשרים שנה לקעדאן(, 

 

 זכויות חברתיות כלכליות :(2.4) 9שבוע 

 945משפט וממשל ז תשס"ה, , עוני, צמצום פערים ושוויון׃ המקרה של הזכות למיםנטע זיו, 

רבין, יורם ויובל שני )עורכים(. זכויות כלכליות, דפנה ברק ארז, פמיניזם חברתי וזכויות חברתיות של נשים, 
 אביב.-תלאוניברסיטת  -. תל אביב: הוצאת רמות67 -25חברתיות ותרבותיות בישראל, עמ' 

מגמות ותהליכי הפרטה בשירותים החברתיים בישראל, מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות 
 . 2015ליר, -פוקס, נעמיקה ציון, מכון ון-נור, אמיר פז-בין הציבורי לפרטי, עורכים: יצחק גל

חברתיות לממד החברתי של זכויות מזכויות   :זכויות חברתיות־כלכליות בשיח החוקתי החדשגיא מונדלק, 
 האדם

 מרצה אורח -זכויות להט"ב: (430.) 11שבוע 

, מעשי לפוליטיקה קווירית (לאומיות) והומו ()נורמטיביות בין הומו :הפוליטיקה של זכויות להט"באייל גרוס, 
 101משפט ה, 

 הבית הפתוח נ' עיריית ירושלים ואח' 10903/04בג"צ 

 זכויות בעלי חיים, זכויות אדם?: (14.5) 12שבוע 

 149מעשי משפט ז', יוסי וולפסון, שנת החזיר, 

( 6)זפ"ד נ, "נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים נ' היועץ המשפטי לממשלה 9232/01 בג"ץ
212 

 

 מרוכז  יום -21.5

 

 הצגת פרויקטים על ידי סטודנטים( 28.5) 13שבוע 

 

 הצגת פרויקטים על ידי סטודנטים: (11.6) 41שבוע 

http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-Hebrew/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-%20WEB-16_6.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-Hebrew/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-%20WEB-16_6.pdf
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 הצגת פרויקטים על ידי סטודנטים(: 25.6) 15שבוע 

 

 מטלת הסיכום:

 דקות(.  15שתוצג בכיתה )מצגת 

 הצגה ותיאור של פרויקט עליו עבדו במסגרת המלגה/ הצגה של פרויקט בו עוסק הארגון בו התנדבו .1

מקורות כולל באמצעות גישות תיאורטיות ) המשגת הפרויקט או דילמות/ סוגיות שעלו במהלך הפרויקט .2
 ביבליוגרפים(

 מילה(.  3000שמפרט את המצגת )עד הגשה נייר כתוב  .3

 

 

 


