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 _____________________________________________________________________________ 

 משפטיות  קליניקות

 _____________________________________________________________________________ 

 Legal Aid Clinic                                                                  לנזקקים משפטי לסיוע הקליניקה

 ועו"ד רנא מטאנס   עפרון יעל  ר"ד

 תקציר הקורס

ג' הזדמנות   שנה  לתלמידי  להעניק  לפרקטיקה המשפטית. מטרתה  עוסקת בחשיפת הסטודנטים  זו  קליניקה 

החומרים   את  מעשית  בעין  הקליניקה  לבחון  מהווה  בנוסף,  לימודיהם.  במהלך  למדו  אותם  התיאורטיים 

הזדמנות לתלמידים לתרום לאוכלוסייה קשת היום בצפון וליהנות מהניסיון המקצועי הנצבר במהלך חוויית  

ניתן הסיוע המשפטי למעוטי היכולת.   ובפרט בתחומים בהם  הנתינה. הקליניקה מתמקדת במשפט האזרחי, 

ישובצו התלמידים להתנסות אצל עורכי הדין העובדים עם הסיוע המשפטי הממלכתי, ואגב    במסגרת הקליניקה

על התנהגות   להקפיד  יש  לעבודה המעשית.  להיחשף  וכללי האתיקה,  במגבלות החוק  בידיהם,  יתאפשר  זאת 

האתיקה  כי על אף שכללי    ,נאותה מול עורכי הדין, עובדי משרדם וכמובן שגם מול קהל הפונים לסיוע. יצוין

תלמ על  חלים  אינם  הדין  עורכי  לשכת  של  מהמקצועית  הרחקה  אחריה  תגרור  הפרתם  מהקורס  ידים,  ידית 

 ונקיטת הליכים משמעתיים במסגרת המכללה. 

 _____________________________________________________________________________ 

 The Clinic on the Rights of Defendants and Suspectsונאשמים   חשודים לזכויות הקליניקה

 ועו"ד רימונה שלג  פרופ' מוחמד ותד

 תקציר הקורס

 קברניטיה של הנדיבה ובעזרתם, הצפון במחוז הציבורית הסנגוריה עם פעולה בשיתוף מתקיימת הקליניקה 

, בפסיקה נדון הקליניקה במסגרת . מעשית ועבודה תיאורטיים שיעורים של  שילוב תכלול הקליניקה . ועובדיה

 לחובותיו , ונאשמים עצורים של לזכויותיהם, הפלילי ההליך לניהול הנוגעות מקצועית וספרות חקיקה

 יתארחו  הקליניקה במסגרת. זו עבודתו במסגרת נתקל הוא בהן השונות ולדילמות, סניגור של המקצועיות

, בנוסף. פרטיים דין-ועורכי ציבוריים סנגורים , פרקליטים, שופטים כגון , הפלילי המשפט בתחום מומחים 

, בידיהם יתאפשר זאת ואגב, הצפון ממחוז, ציבוריים סנגורים אל יוצמדו בקליניקה המשתתפים הסטודנטים

 קריאת  לרבות, המשפט בטרקליני  המתנהלים , ממש פליליים  לתיקים  להיחשף , האתיקה וכללי החוק במגבלת

 . וניתוחו לימודו, בו עיון, חקירה חומר

 _____________________________________________________________________________ 

 Consumer Protection Clinic                           הקליניקה להגנת הצרכן

 ועו"ד אמיר כבישי  שילד אלעד ר"ד
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 תקציר הקורס

עוסקת בחשיפת   זו  ג' הזדמנות  קליניקה  שנה  לתלמידי  להעניק  לפרקטיקה המשפטית. מטרתה  הסטודנטים 

הקליניקה   מהווה  בנוסף,  לימודיהם.  במהלך  למדו  שאותם  התיאורטיים  החומרים  את  מעשית  בעין  לבחון 

הזדמנות לתלמידים לתרום לאוכלוסייה קשת היום בצפון וליהנות מהניסיון המקצועי הנצבר במהלך חוויית  

יניקה מתמקדת בדיני צרכנות, ותעסוק בפרט בפעילויות חינוך והסברה למודעות צרכנית בקהלי  הנתינה. הקל 

יעד שונים. לאחר הכשרה מתאימה, ישתלבו המשתתפים במסגרת הקליניקה כמרצים מטעם ארגוני צרכנות  

תה מול עורכי  יה הענפה של ארגונים אלו. יש להקפיד על התנהגות נאו ימובילים, ובתוך כך ייחשפו ויתרמו לעש

יצוין המידע.  ולהנגשת  לסיוע  הפונים  קהל  מול  שגם  וכמובן  הארגונים  האתיקה    ,הדין,  שכללי  אף  על  כי 

דית מהקליניקה  דים, הפרתם תגרור אחריה הרחקה מיהמקצועית של לשכת עורכי הדין אינם חלים על תלמי

 ונקיטת הליכים משמעתיים במכללה. 

 _______________________________ ______________________________________________ 

 Enforcing Obligation and Insolvency Clinicפירעון    וחדלות חיובים לאכיפת הקליניקה

 ועו"ד אמיר כבישי  אסרף  דניאלה ר"ד

 תקציר הקורס

ג'   שנה  לתלמידי  להעניק  לפרקטיקה המשפטית. מטרתה  עוסקת בחשיפת הסטודנטים  זו  הזדמנות  קליניקה 

הקליניקה   מהווה  בנוסף,  לימודיהם.  במהלך  למדו  אותם  התיאורטיים  החומרים  את  מעשית  בעין  לבחון 

הזדמנות לתלמידים לתרום ולסייע לאוכלוסייה ולחברות אשר נכנסו להליכי חדלות פירעון וליהנות מהניסיון  

ביחידים ובחברות אשר מצויים    הקליניקה מתמקדת  המקצועי הנצבר במהלך הטיפול המשפטי וחוויית הנתינה.

בקשיים כלכליים, קשיים העשויים להוביל להליכי הוצאה לפועל או חדלות פירעון, הליכים הכוללים אספקטים  

מגוונים ואשר עלולים להשפיע על מגוון "שחקנים משתתפים" כגון בעלי מניות, נושאי משרה, עובדים, ספקים,  

יעשה על רקע הרפורמה במערכת ההוצאה לפועל אשר בשנים האחרונות  בנקים, לקוחות ועוד. לימוד הנושאים י 

הפכה לרשות מנהלית נפרדת שמטרתה גביית חובות מקצועי ואיכותי. כן ילמדו הנושאים על רקע הקודיפיקציה  

אשר צפוי להיכנס לתוקף החל מחודש    2018-אשר באה לידי ביטוי בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע''ח

מעשית במערכות האכיפה והגבייה המפוזרות    להתנסות  סטודנטיםבמסגרת הקליניקה ישובצו ה  . 2019ספטמבר  

ברחבי הארץ בפריסה ארצית, מקריית שמונה ועד אילת, בהתאם לנוחיות הסטודנט ובכפוף לצורכי המערכת.  

הליכי בנקיטת  או  בפתיחה  לחייבים  סיוע  היתר,  בין  הכוללת,  שטח  עבודת  יבצעו  השתתפות  הסטודנטים  ם, 

בשטח   הקיימות  לבעיות  הסטודנטים  חשיפת  פרקטיות,  הדרכות  קבלת  לפועל,  בהוצאה  רשמים  של  בדיונים 

ידרשו   הסטודנטים  וכו'.  למעשה  רכזי  הלכה  מול  המתנדבים,  הדין  עורכי  מול  נאותה  התנהגות  על  להקפיד 

יקה המקצועית של לשכת עורכי הדין  כי על אף שכללי האת   ,המרכזים וכמובן שגם מול קהל הפונים לסיוע. יצוין

ידית מהקורס ונקיטת הליכים משמעתיים במסגרת  ידים, הפרתם תגרור אחריה הרחקה מאינם חלים על תלמ

 לתשומת לב הסטודנטים:  המכללה.

 במשך  פחות ל  ,תשובצו אליו  ההתנסות במקום  להתייצב, בקורס להשתתפותכם כבסיס , יביםמחו  הנכם .1

 להוראות התנסותכם במהלך  להישמע  עליכם  .קורסב הכיתה  מפגשי  לשעות מעבר, בשבוע שעות שלוש

 . שמתעוררת חריגה בעיה  כל על דימי באופן הקליני למנחה ולדווח, עליכם הממונים
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 היומן על. התנסותכם במהלך חוויתם אשר החוויות את בקצרה לתעד עליכם בו, לימודי יומן לנהל עליכם .2

. אקדמית כתיבה מחייב ואינו חופשית בשפה הוא ביומן התיעוד. ההתנסות ולמועדי למקום גם להתייחס

 האחרון ליום ועד  הראשונה  ההתנסות לאחר: הקורס במהלך  פעמים  שלוש האקדמית למנחה יוגש היומן

 יתכן , להסכמתכם בכפוף כי יצוין. הקורס אתר באמצעות, אלקטרונית היא  ההגשה. סמסטר בכל

 והנכם במידה למרצה להודיע יש, לפיכך. אקדמי למחקר כבסיס ישמשו למרצה המוגשים שהטקסטים

 . הקורס מדרישות אחת זו  ואין לכך  להסכים חובה כל אין  כי לב שימו. בטקסט זה שימוש יעשה כי מוכנים

. מראש שיפורסמו בתאריכים, בכיתה לימודיים מפגשים הקורס במהלך  יתקיימו , השבועית לפעילות  בנוסף .3

 לפגישות  מוזמנים הנכם, בכיתה מפגשים יתקיימו לא בהם בשבועות. חובה היא אלו במפגשים ההשתתפות

 ביוזמת  או ה/ התלמיד ביוזמת תיקבע הפגישה. הקלינית המנחה עם או האקדמית המנחה עם אישיות יעוץ

 .יםהמנח 

 . פתוחים לפועל הוצאה תיקי כנגדם שאין לוודא צריכים בקליניקה  להשתתף שמעוניינים סטודנטים .4

 . סודיות שמירת ועל מקובלים התנהגות  כללי  על לחתום ידרשו הסטודנטים .5

 _____________________________________________________________________________ 

 Education and Law Clinic                                                                  קליניקת חינוך ומשפט

 ועו"ד רימונה שלג  ד״ר ליאת פרנקו

 תקציר הקורס

מתקיימת בשיתוף פעולה עם הסנגוריה הציבורית במחוז צפון. הקליניקה תכלול שילוב של שיעורים    הקליניקה 

נדון   הקליניקה  במסגרת   . מעשית  ועבודה  ובתיאורטיים  מכוונת  כפגיעה  המוגדרת  מקוונת  חוזרת  אלימות 

דיגיטליים באמצעים  האינטרנט    -הנעשית  ברשת  ושיתוף  הפצה  פרסום,  כלי  אתרי  -כל  רשתות  דוא"ל,  ם, 

הכוללת:  מקוונת  לפגיעה  כפלאטפורמה  לשמש  עשויים  רשת  ויומני  רשת  משחקי  דיון,  קבוצות  חברתיות, 

  , לעג  והחרמה,  נידוי  אישי,  מידע  הפצת  שולל,  הולכת  התחזות,  השמצה,  שמועות,  הפצת  הפחדה,  הטרדה, 

בנוסף   וסחיטה.  איומים  עבירה  תע  הקליניקההרחקה,  כעוברי  בקטינים  הקשורים    ותדוןסוק  יסוד  במושגי 

. הקליניקה אף  נוערלמשפט  הנקיים סיור בבית    ככל שיתאפשר,  שמתמודדת עם קטינים.  למסגרת המשפטית  

, אגב זאת הסטודנטים  משפטיים- בכלים הרלוונטיים להתמודדות עם אלימות רשת, המשפטיים והלבר  תתמקד

יחשפו לפחות לתיק פלילי אחד ממש, המתנהל או התנהל בטרקליני המשפט, לרבות חומר חקירה, עיון בו,  

הגנה של סנגור,    תהסטודנטים יחשפו לחומרי חקירה, שיטות עבודה ולטקטיקו  במסגרת זו ועתלימודו וניתוחו.   

סטודנטים לקליניקה, יתבקשו הם לחתום על טופס  . לאחר קבלת המצופה מהם  לשמירה על סודיות מוחלטת

סודיות.  על  והקלינית(    שמירה  האקדמית  המנחה  )בליווי  הרצאות  יעבירו  הסטודנטים  השני,  בסמסטר 

הדיגטלי,   ברשת במרחב  עם אלימות  כלים להתמודדות  להם  להקנות  וינסו  בפריפריה  בבתי ספר  לתלמידים 

 מסגרת השעות המעשיות של הסטודנטים בקליניקה.  הרצאות אלה יתקיימו מעבר לשעות הכיתה וב

 דיני עונשין.דרישות קדם: 

 _____________________________________________________________________________ 

 Therapeutic Jurisprudence Law Clinic                                                משפט טיפוליקליניקת 
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 סנג׳רו ועוה״ד זוהר אקרמן -פרופ׳ רינת קיטאי

 תקציר הקורס

". דאגה  של  אתיקה " מתוך ופועלים טיפולית שיקומית  תפיסה מתוך  הוקמו  בישראל הקהילתיים המשפט בתי

 הם . הרסניים התנהגות  דפוסי של לשינוי להביא אלא הנאשם את להעניש איננה אלה  משפט בתי של מטרתם

 לבעיה רק לא התייחסות מחייבת לשיקום הדרך שלפיה הוליסטית תפיסה מתוך בנאשם  לטיפול דרך מתווים

 ובמקום  בבית  תפקודו כדוגמת הנאשם של הבעיות למכלול גם אלא האישום כתב הוגש שבשלה הספציפית

, סניגורים, תובעים, שופטים הקהילתיים המשפט בבתי, רגיל פלילי בהליך האדברסרי להליך בניגוד.  עבודה

 סטודנטים  .הנאשם של לשיקומו  טיפולית תכנית בגיבוש בצוותא עובדים  נוספים רווחה ועובדי מבחן קציני

 הסניגוריה  לעבודת או הגליל בנוף הממוקם הצפון במחוז הקהילתי המשפט בית של לעבודתו יסייעו בקליניקה

 הביטוח כדוגמת גורמים מול זכויותיהם יבמיצו  לנאשמים לעזור יידרשו הסטודנטים. חיפה במחוז הציבורית

 המשפט  במערכת חדשני בפרויקט  חלק לקחת מאפשרת העבודה. שיקומם בתהליך הנאשמים את וילוו הלאומי

 . המערכות מול זכויותיהם במיצוי, היתר בין, הפלילי ההליך עם המתמודדים נאשמים ללוות הזדמנות ומייצרת

 _____________________________________________________________________________ 

 Public Ombudsman Clinic                                           תלונות הציבורנציבות קליניקת  

 מג׳די עטילה  ד״ר בעז סגל ועוה״ד 

 תקציר הקורס

 המשפטית  לפרקטיקה ים/ הסטודנטיות בחשיפת עוסקת המדינה מבקר במשרד הציבור תלונות נציבות קליניקת

 את  מעשית בעין לבחון הזדמנות ים/לתלמידות להעניק הקליניקה מטרת. הציבור תלונות נציבות עבודת של

 בלשון  תלונות לנסח ים/ הסטודנטיות את ללמד. ם/ לימודיהן במהלך למדו שאותם התיאורטיים החומרים

 הקליניקה  מטרת , ועוד זאת. התלונה מן  העולות  המשפטיות העילות  את  ולזהות לטפל עיקר בין להבחין , בהירה

 בטיפול  לנציבות ולסייע הציבור תלונות נציבות של לקיומה הצפון אוכלוסיית בקרב  המודעות את להעלות

 ת/קליני  כמנחה ישמש/ת המדינה מבקר במשרד הציבור תלונות נציבות מטעם ה/נציג, לפיכך. בתלונות אפקטיבי

   .האקדמי המנחה של לצידו , הקליניקה של ים/לסטודנטיות 

 עוסקת  שבהם התחומים דוגמת  לנושאים ביחס ת/הקליני המנחה ידי על תינתן ים/לסטודנטיות  שוטפת הדרכה

 השלבים  זאת  ובכלל) הציבור תלונות  מתבררות שבו האופן  וכן המדינה מבקר במשרד הציבור תלונות  נציבות 

 (.ב"וכיוצ האפשריים הסעדים, התלונה בבירור  השונים 

 יאתרו, מגוונים ובתחומים  בנושאים קהל  יקבלו , הצפון באזור זכויות מיצוי במרכזי ישובצו  ים/הסטודנטיות 

[, משולב נוסח] 1958-ח"התשי, המדינה מבקר  בחוק השביעי בפרק המנויים  בתנאים עומדות אשר התלונות את

 יקבלו  ים/הסטודנטיות , כן  כמו. הציבור תלונות בנציבות לבירור אותן ויעבירו הפונים בשם התלונות את ינסחו

 . הזכויות במימוש המתקשות לאוכלוסיות אותה ולהנגיש  וסמכויותיה הנציבות על מידע להפיץ ם/עצמן  על

 


