הרשמה לקליניקות המשפטיות
לשנת הלימודים תשפ" ג 2023 - 2022 ,
הקליניקות המשפטיות מציעות לסטודנטים ולסטודנטיות למשפטים הזדמנות להתנסּות מעשית מקצועית ברמה
הגבוהה ביותר ,תוך שילוב עם עשייה חברתית ורפלקציה עיונית .ההשתתפות בקליניקה מהווה חוויה ייחודית של
עבודה אישית עם עורכי דין מקצועיים ועם אנשי הסגל האקדמי שבפקולטה ,ומזכה את הסטודנט/ית בקרדיט
אקדמי בהיקף של  8ש"ס .במהלך השנה תטפלו בתיקים משפטיים אמיתיים ותלמדו לבנות אסטרטגיה וטיעון
משפטיים עבור לקוחות ,אשר ברובם לא היו זוכים לייצוג משפטי נאות אלמלא הקליניקות.
האתגר בעבודה המעשית בקליניקה הוא גדול והתמורה גדולה אף היא :תרומה חברתית ,ניסיון מקצועי וחוויה
ייחודית שלא תשכחו .ניסיוננו מלמד כי הקליניקות שינו לסטודנטים רבים את החוויה הלימודית בפקולטה ,ולרבים
מהם הייתה זו חוויה מכוננת גם להמשך דרכם המקצועית.

לסרטון על הקליניקות המשפטיות לחצו כאן
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כיצד להירשם לקליניקות?

על מנת להירשם לקליניקות עליכם לבצע את השלבים הבאים:
 .1מלאו את הטופס המקוון במלואו.
 .2לטופס אתם מתבקשים לצרף קובץ פידיאף אחד שכולל את המסמכים הבאים:
(א) טקסט קצר בן עמוד אחד הכולל לפחות אחד מהרכיבים הבאים:
 הסבר מדוע את/ה מעוניין/ת להשתתף בקליניקה.
 תיאור סוגיה משפטית מסוימת אשר עניינה או הטרידה אותך ולו היה הדבר תלוי בידיך היית
שמח/ה לעסוק בה במסגרת הקליניקה.
(ב) קורות חיים.
(ג) גיליון ציונים .את גיליון הציונים יש לשאוב מהאתר  -מידע אישי לתלמידים :קורסים וציונים .יש
לוודא ששם הסטודנט.ית מופיע בגיליון (בד"כ בחלק התחתון של הדף)
יש להכין את המסמכים לפני התחלת מילוי הטופס! רק בקשות מלאות יקבלו מענה.

ההרשמה לקליניקות מתחילה מיד בסיום הכנס 9 ,למאי 2022
ונמשכת עד  25למאי  2022ב17:00-
לכל שאלה ,אנא פנו במיילTAclinic2023@gmail.com :
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הסבר קצר אודות שיטת העבודה בקליניקות ועל כל אחת מן הקליניקות ניתן למצוא
בדפים הבאים.
מידע נוסף אודות הקליניקות ניתן למצוא באתר הקליניקות ובדף הפייסבוק שלנו.

לידיעתכם


הלימודים בקליניקות הם לימודים שנתיים ,לכן רק תלמידי שנה ד' שיהיו תלמידים
מן המניין לאורך שני הסמסטרים בשנה הבאה רשאים להירשם.



בחלק מן הקליניקות עשוי להיערך ראיון אישי כחלק מהליך הקבלה.



לא ניתן להשתתף גם בקליניקה וגם ב"אוניברסיטה בעם".

על הלימודים והעבודה המעשית בקליניקות
ההשתתפות בקליניקה כוללת שיעור עיוני אחד בשבוע (בן שעתיים) בהנחיית איש סגל אקדמי לאורך השנה כולה.
השיעור מתקיים במתכונת דמויית סמינר ,ולצידו מתקיים מסלול לעבודה מעשית בהנחיה אישית ע"י עורך דין
קלינאי .הנוכחות בכל השיעורים העיוניים היא חובה .בערוץ המעשי ,בהתאם לקליניקה שבה מדובר ,הסטודנטים
מקבלים לטיפולם תיקים של לקוחות ,כפי שיעשו בעתיד כשיהיו עורכי-דין .מכך נגזר ,שמדובר במחויבות מלאה של
הסטודנטים כלפי הלקוחות .הטיפול בתיק קודם לעיסוקים אחרים .לעתים נקבע בהתראה קצרה דיון בבית-משפט
או מפגש עם לקוח בתיק שבו מטפל סטודנט .הדבר מחייב את הסטודנט להתפנות לצורך אותו עניין .במקרים
אחרים נדרשת השקעה של שעות עבודה מרובות לצורך מחקר או הכנת מסמך משפטי בלוח זמנים קצר .מניסיוננו,
גם סטודנטים שלוח הזמנים שלהם עמוס (בעבודה ,בלימודי תואר נוסף או מכל סיבה אחרת) יכולים לעמוד
בהצלחה במטלות .ברם ,נדרשת מוטיבציה גבוהה ,מחויבות למטרה וגמישות מסוימת בלוח הזמנים של הסטודנט.
העבודה המעשית נעשית לרוב בזוגות אך הערכתה נעשית על בסיס אינדיבידואלי ,ובהתאם לכך יינתן ציון מעשי
אישי לכל סטודנט .ציון זה מהווה מרכיב משמעותי בציון הסופי בקליניקה (פרטים יימסרו ע"י כל קליניקה בנפרד,
בראשית שנת הלימודים) .בצד האחריות המוטלת על הסטודנט לטיפול בתיק ,וההשקעה הנדרשת כנגזרת מכך,
ניסיוננו מלמד שהעבודה המעשית השלובה בלימוד התיאורטי מהווה הזדמנות בלתי חוזרת לחוויה מספקת
ומעשירה מבחינה מקצועית ואישית .הקורס מזכה ,כאמור ,ב 8-ש"ס.
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בשנת הלימודים תשפ"ג יפעלו בפקולטה תשע קליניקות:

הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי-החיים:
דמייני שעומדים להקים סמוך לביתך אתר כרייה מזהם ומשרד הבריאות מתריע כי הקמת המכרה תגרום לתחלואה
קשה ולמוות .למרות זאת ,מחליט הגוף התכנוני הרלבנטי לאשר את הקמת המפעל .טענות ומחאות התושבים
ניגפות אל מול אינטרסים כלכליים .לחלופין ,דמיין פעיל למען הגנה על זכויות בעלי חיים ,המתעד ירי בלתי חוקי
בשקנאים .באחת מהפעמים ,היורים מתקיפים את הפעיל .למרבה הפליאה ,דווקא הפעיל הוא זה המעוכב על ידי
המשטרה בגין הסגת גבול ולאחר מכן מוצא נגדו צו הטרדה מאיימת.
סטודנטים הלוקחים חלק בקליניקה נחשפים למקרים מסוג זה על בסיס שוטף .מדובר בחלק ממגוון הנושאים בהם
מטפלת הקליניקה ,הכוללים גם :מיגור מפגעים סביבתיים-בריאותיים דוגמת זיהום האוויר במפרץ חיפה ושריפת
פסולת פיראטית; פעילויות בתחום המאבק בשינוי אקלים כדוגמת הפחתת צריכת בשר ותמיכות תקציביות
לתעשיות המזון מן החי; קידום תחבורה ציבורית מקיימת באמצעות סיוע לפונים בהגשת תביעות קטנות וקידום
חקיקה; ונקיטה בהליכים להרחבת ההגנה על בעלי החיים ושינוי מדיניות ,כגון ליווי תחקירים ,ביטול החזקת
תרנגולות בכלובים בתעשיית הביצים והכרה בזכויות מהותיות לביסוס המעמד המשפטי-מוסרי של בעלי החיים.
העבודה בקליניקה נוגעת בתחומי משפט רבים ומגוונים וביניהם :המשפט המינהלי ,המשפט החוקתי ,המשפט
האזרחי (כגון דיני נזיקין ,קניין ותובענות ייצוגיות) ,דיני תכנון ובניה ודיני הגנת בעלי חיים.
הסטודנטים והסטודנטיות מעורבים/ות בכל קשת הפעילויות הכרוכות בטיפול בתיק :מהשתתפות בפגישות
הכנה ,המשך בניתוח המשפטי ובכתיבת כתבי טענות; ביצוע מחקרים משפטיים וניתוחם בחוות-דעת ובניירות
עמדה; ניסוח הצעות חוק וליווי שלהן במסגרת ההליך הפרלמנטרי בכנסת ועוד.
המשפט הסביבתי ודיני הגנת בעלי החיים הם ענפים מתפתחים ומרתקים בעשייה המשפטית ,כמו גם במחקר
האקדמי .החלק העיוני בקליניקה כולל היכרות עם החשיבה הסביבתית העכשווית ויסודות בזכויות בעלי חיים ,תוך
בחינת ההקשרים הפוליטיים והחברתיים של סוגיות אלו ונקודות ההשקה ביניהן.
מנחה אקדמי :ד"ר ערן צין; מנחים קליניים :ד"ר עו"ד ערן צין ,עו"ד אמנון קרן
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הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה:
בסמסטר א' נ עסוק במבנה הפיצוי של ניצולי השואה בישראל ,אופן התפתחותו ,המקורות שלו והחלוקה לקבוצות
של ניצולי שואה בישראל .בעזרת ניתוח של פסקי דין נבחרים נתעמק באופן שבו המשפט מגיב למאבקים של ניצולי
שואה מקבוצות שונות ,נשלב בין עיון בהליכי חקיקה ופסיקה הדנים בממד החומרי של הפיצויים ,לבין הרחבת
היריעה מעבר לגבולות המשפט ,אל תפקידם הסימבולי של הפיצויים במסגרת פוליטיקת הזהויות בישראל.
בסמסטר ב' ,החלק העיוני של הקליניקה ירחיב את המסגרת התיאורטית אל עבר הממשקים שבין המשפט לזקנה,
תוך בחינה של תמות כגון זקנה ומשפחה ,זקנה ומעמד כלכלי ואזרחי ,ועוד .נעמוד על ההצדקות לקיומה של מסגרת
משפטית נפרדת של דיני זקנה ,ועל מאפיינים ייחודים לזקנה בישראל המחייבים מענים משפטיים יחודיים.
העשייה בקליניקה מגוונת וכוללת :ייצוג לקוחות בפני הרשויות ובערכאות השיפוטיות השונות בנושאים מגוונים –
כשרות משפטית ואפוטרופסות ,דיור ציבורי ,זכויות בביטוח הלאומי ,ביטוחים פרטיים ,עובדות סיעוד ועוד; כמו כן
הקליניקה מנהלת קווי יעוץ בנושאים כלליים ובנושא העסקת עובדים זרים בסיעוד ומקדמת פרויקטים נוספים.
עבודת הקליניקה מאופיינת במפגש קרוב עם זקנות וזקנים ,ביקורים בבתי הלקוחות וחשיפה לא/נשים בזקנה מכל
קצוות החברה הישראלית.
תנאי חובה:
מפגש הכנה יתקיים בתאריך  20באוקטובר .השתתפות היא תנאי לקבלה לקליניקה.

הנחייה אקדמית :פרופ' ז'וזה ברונר; פרופ' דפנה הקר; מנחות קליניות :עו"ד ליעד סטרולוב ,עו"ד יעל הבסי-אהרוני
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הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי:
לסטודנטים המשתתפים בקליניקה תינתן הזדמנות להכיר את ההליך הפלילי מזווית הראיה של הסניגור ,הניצב
לימין החשוד ,הנאשם והאסיר מול מערכת אכיפת החוק במדינה ,תוך הצגה רחבה של הפרספקטיבה והאינטרסים
של כלל המשתתפים בהליך הפלילי .ההשתתפות בקליניקה מאפשרת לסטודנטים לבחון באופן בלתי אמצעי "איך
יכול אדם טוב להיות סניגור טוב" ולבחון את המרחק בין הייצוג של דמות הפושע בקולנוע ובטלוויזיה לבין
המציאות.
הסטודנטים ייקחו חלק בהכנת התיקים ,ייפגשו עם לקוחות ,יתלוו לפגישות מו''מ ויסייעו לעורכי הדין של
הקליניקה בייצוג בבתי המשפט .התיקים שבהם טיפלה הקליניקה במהלך השנים היו מגוונים :החל בתיקי רצח
מורכבים וכלה באדם שגנב קורקינט; ערעורים בבית המשפט העליון לצד תיקים עובדתיים המנוהלים בבית משפט
השלום .במהלך השנים הקליניקה אף הביאה לתקדימים משפטיים.
המפגשים בכיתה יוקדשו לבחינת נושאים פרקטיים ותאורטיים המתעוררים בהליך הפלילי ,ובהם דילמות מרכזיות
העולות במהלך ניהול ההליך .הקורס יכלול מרצים אורחים ,כולל :שופטים ,תובעים ,סניגורים ועוד.

מנחים אקדמיים :ד"ר שי ווזנר ועו"ד ד"ר אלקנה לייסט; מנחה קליני :עו"ד משה קשלס
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הקליניקה לזכויות פליטים:
הקליניקה פועלת לקידומה של מערכת מקלט הוגנת בישראל על-פי עקרונותיה של האמנה הבינלאומית בדבר
מעמדם של פליטים משנת  .1951עבודתה של הקליניקה נעשית הן במישור העקרוני של בחינה משפטית של מדיניות,
חקיקה ונהל ים (לעיתים על דרך של הגשת עתירות עקרוניות לבג"ץ) והן במישור הפרטני של ייצוג מבקשי מקלט
אינדיבידואלים בפני גופים מינהליים ,בתי דין ייעודיים ובתי המשפט .הקליניקה פועלת במגוון נושאים הכוללים
הגשת בקשות למעמד בישראל; שחרור ממשמורת (כליאה); נגישות לזכויות חברתיות ועוד.
הקליניקה מאפשרת לסטודנטים הזדמנות ייחודית להתנסות ביישום אמנה בינלאומית ביחס לחייהם ולזכויותיהם
של מבקשי מקלט בישראל וכן מזמנת מפגש עם המערכת הבירוקרטית שמופקדת על הטיפול במבקשי מקלט
בישראל .הדיון התיאורטי בכיתה מתמקד בפרשנות הדין הבינלאומי ובפרט – אמנת הפליטים ובמתח הטבוע בדיני
הגירה בין עקרון ריבונות המדינה לבין זכויות האדם של המהגרים ומבקשי המקלט .השיעורים עוסקים גם
בתפקידה של עורכ/ת הדין החברתי/ת בייצוג אחת האוכלוסיות המוחלשות ביותר כיום בחברה הישראלית.
במסגרת העבודה המעשית מראיינים הסטודנטים את הפונים ,מנתחים את הפניות לאור דרישות האמנה לזכויות
פליטים והמשפט החוקתי והמינהלי הישראלי ,ומכינים בקשות למקלט או ערעורים על דחייתן .לשם כך הם יעברו
הכשרה מעשית ,שתכלול בחינה של עילת המקלט ,התגברות על פערי שפה ותרבות וניתוח התנאים במדינות המוצא
של הפליטים .דיונים בנוגע לדילמות אתיות ולשאלות טקטיות ואסטרטגיות בניהול התיק המשפטי מתקיימים עם
המנחות הקליניות של הקליניקה באופן שוטף.

מנחה קליני :עו"ד ד"ר יובל לבנת; מנחות קליניות :עו"ד ענת בן-דור ,עו"ד אירה רוזינה
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הקליניקה לזכויות אדם:
הקליניקה עוסקת במגוון רחב של תחומים הקשורים בהגנה על זכויות האדם בישראל תוך התמקדות בזכויות של
קבוצות מיעוט ,בהן המיעוט הערבי ,הקהילה הלהט"בית ,א/נשים בעוני ,א/נשים עם מוגבלויות ועוד .הקליניקה
מייצגת הן פרטים והן ארגונים לא-ממשלתיים ,שבשמם מוגשות עתירות ציבוריות ומתמחה בייצוג בערכאות
אזרחיות ומנהליות.
הסטודנטים המשתלבים בעבודת הקליניקה מעורבים בבחירת התיקים ואף ניתנת להם הזדמנות ייחודית להציע
תיקים מטעמם .כמו כן הם שותפים לטיפול בתיק בכל שלביו והיבטיו ,החל במפגש עם הלקוחות וכלה בגיבוש כתבי
הטענות ,העתירות והטיעונים שבע"פ אשר מוצגים בבתי המשפט.
הדיון התיאורטי בכיתה יעסוק בהיבטים שונים של זכויות האדם .כך ,למשל ,נדון ביחס בין זכויות אדם אזרחיות
לזכויות אדם חברתיות ,בדרך הפעולה של עורך דין המעוניין לקדם מטרות חברתיות ()cause lawyering
ובדילמות המתעוררות בפעילות מסוג זה .בכיתה גם נדון בתיקים שבהם מטפלים הסטודנטים ,ונארח ,כמרצים
אורחים ,פעילים מרכזיים בקידום זכויות האדם בישראל.

מנחה אקדמי :פרופ' רונן אברהם; הנחייה קלינית :עו"ד דבי טל שדה ועו"ד נוספ.ת – יוחלט בהמשך
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הקליניקה לזכויות עובדים:
שינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי בעשורים האחרונים הובילו לירידה ניכרת בשיעור העובדים המאורגנים
ולפגיעה במעמדם ובתנאי ההעסקה של עובדים רבים בישראל .הקליניקה פועלת לחיזוק המעמד של עובדים
מוחלשים בשוק העבודה הישראלי ולקידום העסקה הוגנת וחופש ההתארגנות; כל זאת באמצעות ליטיגציה ,ליווי
התארגנויות עובדים ,פרויקטים קהילתיים וגיבוש הצעות לשינויי מדיניות ושינויי חקיקה.
ההשתתפות בקליניקה מעניקה לסטודנטים אפשרות להתנסות במגוון רחב של תחומי פעילות ועשייה ,משפטיים
וחברתיים ,תוך שימת דגש על מיומנויות משפטיות פרקטיות הנדרשות מעורכ.ת הדין :עריכת מחקר משפטי ,הכנת
כתבי בית דין ,הכנת דיונים וליווי עורכי דין בבתי המשפט ,סיוע משפטי לקבוצות חלוציות של התארגנות עובדים,
ניהול מו"מ ,טיעון בעל-פה ,מחקר וגיבוש של הצעות לשינויי מדיניות ושינוי חקיקה ,שיתוף פעולה עם ארגונים
שונים מן החברה האזרחית וליווי משפטי של עמותות חברתיות בתחומים הקשורים לדיני העבודה .הסטודנטים
ייחשפו לקשיים המאפיינים עובדים ועובדות ככלל ,ובפרט אלה הנמנים על קבוצות חלשות בשוק העבודה הישראלי,
ביניהן נשים ,עובדים מבוגרים ,ערבים ,בני העדה האתיופית ,בעלי מוגבלויות ,מהגרי עבודה וזרים או עובדים
המועסקים בשיטות העסקה מורכבות או פוגעניות.
בנוסף ,הקליניקה פועלת בשיתוף פעולה עם קבוצת המחקר ) ,TraffLab (ERCבהובלת פרופ' הילה שמיר ,ובשיתוף
פעולה עם חוקרים מובילים בתחום ,בארץ ובעולם ,ועם ארגוני חברה אזרחית ,לפיתוח והתנסות בגישות חדשניות
למאבק בסחר בבני אדם באמצעות העצמת עובדים מוחלשים ושיפור תנאי עבודתם.
בצד ההתנסות הקלינית מתקימת פגישה שבועית עם המנחה האקדמית בה נדונות סוגיות משפטיות ,פוליטיות
וסוציולוגיות העולות מן המקרים בהם עוסקים הסטודנטים .דיונים אלו ,וכמוהם העבודה הקלינית ,עוסקים גם
בתפקידם של עורכי הדין בהנעת שינוי חברתי ,תוך ניתוח הדילמות האתיות והאסטרטגיות של עריכת הדין בתחומי
הפעילות של הקליניקה.
דרישת קדם :השתתפות בקורס בדיני עבודה .ניתן ללמוד במקביל לסמסטר הראשון של הקליניקה.

מנחה אקדמית :פרופ' הילה שמיר; מנחה קלינית :עו"ד עידית צימרמן
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הקליניקה לתובענות ייצוגיות:
הקליניקה מאפשרת לסטודנטים/ות הזדמנות לחוות את עולם הייצוג המשפטי בתביעות מורכבות וכן להיחשף לכלי
משפטי חשוב  -התובענה הייצוגית ,שבבסיסו עומדת יוזמה פרטית ושאיפה לפעול למען האינטרס הציבורי.
לקליניקה לתובענות ייצוגיות שלוש מטרות :האחת ,מטרה חברתית והיא הגברת אכיפת הדין בישראל בתחומי
המשפט האזרחי והרתעה מפני הפרתו .הקליניקה מפקחת על הליכים ייצוגיים ומגישה התנגדויות להסדרי פשרה
בבתי משפט ,כאשר יש חשש לפגיעה באינטרס הציבורי .בנוסף ,הקליניקה מגישה תובענות ייצוגיות בנושאים
חברתיים בעלי חשיבות ציבורית מיוחדת .מכיוון שבתובענה ייצוגית אחת מיוצגות זכויותיהם של רבים ,לפעילות
הקליניקה השפעה מצטברת רחבת היקף המיטיבה באופן מהותי עם פרטים רבים בחברה.
המטרה השנייה היא חינוכית ,חשיפת הסטודנטים והסטודנטיות לקשיים הקיימים באכיפת הדין ולתובענה
הייצוגית ככלי המסייע לפתור קשיים אלו .המטרה השלישית של הקליניקה הינה אקדמית-מחקרית והיא ליישם
את התובנות התאורטיות הקיימות בתחום תובענות ייצוגיות ,בחיי המעשה.
העבודה בקליניקה נעשית בצוותים ,כאשר כל צוות מטפל במספר תיקי ליטיגציה ,תיקים בהם הגישה הקליניקה
בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,התנגדות להסדר פשרה או עמדה עקרונית לבית המשפט ,וכן בפרויקטים לשינוי
חקיקה ומדיניות .את העבודה הקלינית מלווים מפגשים הנערכים אחת לשבוע-שבועיים .חלק מהמפגשים הינם
מפגשי אורח ,אליהם מגיעים משפטנים ומשפטניות מובילים בתחום התובענות הייצוגיות בישראל.
תנאי חובה:
( )1הקבלה לקליניקה מותנית בראיון אישי .הראיונות יתקיימו בשבוע האחרון של סמסטר ב' ,בתאריכים 6-9
ליוני.
( )2חובת השתתפות בשלושה ימי הכשרה שיתקיימו במהלך השבוע שלפני תחילת סמסטר א' ,בתאריכים 19 ,18
ו 20-באוקטובר.

מנחה אקדמי :ד"ר שי נ .לביא; מנחה קלינית :עו"ד נועה מלצר
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קליניקת הכנסת:
הקליניקה מיועדת ליצור היכרות מבפנים עם תהליכי החקיקה והעבודה בכנסת :איך נולד חוק ואיך הוא עובר? איך
מקדמים אותו ואיך בולמים קידום שלו? איך עובדות הוועדות? מהם הכלים העומדים לרשות חבר/ת הכנסת? מהו
כוחה ומהן מגבלותיה של ביקורת פרלמנטרית? איך עובדות ועדות הכנסת ואיך הן משפיעות?
בשיעורים העיוניים ,נלמד את מנגנוני העבודה בכנסת וננתח מהלכים פרלמנטריים ,ובכללם מהלכים שייעשו במהלך
העבודה המעשית של הסטודנטים.
העבודה המעשית של המשתתפים בקליניקה תהיה בלשכה של חבר/ת כנסת .לשם כך יידרשו הסטודנטים להגיע
(באופן עצמאי) לכנסת ליום אחד בשבוע (ככל הנראה ביום שלישי) ,וזאת בנוסף לשיעור העיוני שייערך בפקולטה.
במקביל לעבודת ההתמחות בכנסת יכינו הסטודנטים תיקים של תכניות עבודה פרלמנטריות וחקיקה בהנחיית צוות
הקליניקה.
תנאי חובה:
( )1הקבלה לקליניקה מותנית בראיון אישי .הראיונות יתקיימו בשבוע האחרון של סמסטר ב' ,בתאריכים  6ליוני
ו 9-ליוני.
( )2לפני תחילת השנה תתקיימנה שתי פגישות הכנה בזום בתאריכים  28לאוגוסט ו 19-לאוקטובר.

מנחה אקדמי :עו"ד ד"ר דב חנין (ח"כ לשעבר)
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קליניקה לפרטיות:
מעקב אחרי עובדים ,הפצת צילומים אינטימיים ברשת ,מצלמות "אבטחה" בכל מקום ,זיהוי ביומטרי ,איסוף מידע
בכל אתר ,איכוני השב"כ ,שימוש ברוגלה במשטרה ,מערכת "עין הנץ" ,דליפות מידע משירביט ואטרף ,איסוף מידע
אינסופי ברשת – מול חוק מיושן בישראל ,וחקיקה חדשה בעולם .הפרטיות שלנו נמצאת בעין הציבורית .טכנולוגיות
חדשות ,צורכי חירום וקידום החדשנות מאתגרים את הפרטיות .הפרטיות פועלת בכמה מישורים :בין אזרח
למדינה ,בין צרכנים לתאגידים ובכלל זה תאגידי מידע גלובליים שפועלים ברשת ,ובין אדם לזולת – ובכלל זה,
התקשורת ,מעסיקים ,ואנשים אחרים .הזכות לפרטיות עדיין לא התבססה דיה בדין הישראלי ,והקליניקה כאן כדי
לעזור.
ההתנסות הקלינית תכלול טיפול בתיקים פרטניים ,הצטרפות להליכים קיימים ,ומעורבות בהליכי חקיקה וגיבוש
מדיניות ציבורית .הסטודנטים.יות ישתתפו בבחירת התיקים תוך מתן עדיפות לתיקים שמייצרים אימפקט רחב על
החברה ולתיקים של אוכלוסיות מוחלשות .הסטודנטים יטלו חלק בכל שלבי החיים של ההליך ,ייפגשו עם לקוחות,
יסייעו בגיבוש כתבי טענות וטיעונים לבית המשפט וכיוצ"ב; הסטודנטים יהיו מעורבים בכתיבת ניירות עמדה
לתזכירי חוק ,הצעות חוק ,והצעות מדיניות בתחומים שונים שמשפיעים על הפרטיות.
בצד ההתנסות הקלינית יתקיים מפגש שבועי עם המנחה האקדמי ,בו נכיר את המסגרת המשפטית והתיאורטית של
הפרטיות ,במישור שבין אדם לזולת ,בין צרכנים לתאגידי מידע ,ובין אזרחים למדינה.
תנאי חובה:
( )1הקבלה לקליניקה מותנית בראיון אישי .הראיונות יתקיימו בשבוע האחרון של סמסטר ב' ,בתאריכים 6-9
ליוני.
( )2בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים ייערכו מפגשים מרוכזים ללימוד הנושא בתאריכים  19 ,18ו20-
לאוקטובר .השתתפות היא תנאי לקבלה לקליניקה.

מנחה אקדמי :פרופ' מיכאל בירנהק; מנחה קליני.ת :יוחלט בהמשך
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