הזמנה לתלמידים מצטיינים להשתתף
בסדנת זכויות האדם
סמסטר א’ תשע”ה
הסדנה מיועדת לתלמידים מצטיינים
ולתלמידים טובים מאוד המעוניינים
להעמיק את הבנתם בסוגיות בוערות של
זכויות אדם העומדות על סדר היום הציבורי,
לפתח את החשיבה הביקורתית ואת יכולת
הכתיבה וההצגה המשפטית שלהם.

מנחת הסדנה :ד”ר גילה שטופלר
שאלות הנוגעות לזכויות האדם אינן יורדות
מסדר היום הציבורי בארץ ובעולם .שיח זכויות
האדם בישראל נוגע ישירות למגוון רחב של
סוגיות בוערות ובהן המחאה החברתית ,גיוס
בחורי ישיבות ,מעמד אזרחי ישראל הערבים,
הדרת נשים וזכויות נשים ,זכויות פליטים ומהגרי
עבודה ,זכויות האדם בשטחים ,זכויות עובדים,
חופש הביטוי וההפגנה וכו’.
בסדנה יתארחו אנשי אקדמיה ועורכי דין בולטים
בתחום זכויות האדם וידונו עם משתתפי הסדנה
במאמרים אקדמיים מפרי עטם או בתיקים
משפטיים פורצי דרך בהם הם מטפלים ,המעלים
סוגיות מרכזיות עכשוויות בזכויות האדם .לפני
כל שיעור ובו מפגש עם אורח/ת ,ייערך שיעור
הכנה למפגש שיוקדש לדיון פנימי במאמר/תיק
שיוצג על ידי האורח/ת ,בין השאר על ידי דיון
בניירות התגובה של הסטודנטים והצגה בעל
פה של חלק מניירות התגובה.

הסדנה מהווה הזדמנות חשובה לסטודנטים המעוניינים
ללמוד כיצד לכתוב חוות דעת על מאמרים אקדמיים ועל
מסמכים משפטיים וכן כיצד להציגה בפני קהל .כתיבת חוות
דעת והצגתה הם כישורים חיוניים בכל עבודה משפטית
ובלימודי תואר שני.
הסדנה מעניקה לסטודנטים הזדמנות ייחודית לפתח את
החשיבה הביקורתית ואת יכולת הכתיבה וההצגה המשפטית
שלהם ,ובכלל זה את יכולות הניתוח הביקורתי ,הניסוח,
וההבחנה בין עיקר לטפל.
תנאי קדם :ציון  85לפחות בדיני חוקה וממוצע ציונים כולל
של  80לפחות .תלמידים שאינם עומדים בדרישת הסף
ומבקשים להשתתף בסדנה יפנו לרכזת קורסי הבחירה
ויזומנו לראיון קבלה.
מטלות הסדנה :התלמידים יידרשו לקרוא את המאמרים/
כתבי בי-דין שיימסרו על ידי אורחי הסדנה ,להגיש שלושה או
ארבעה ניירות תגובה למאמרים/כתבי בי-דין אלה (בהיקף של
 1200מילים כל אחד) ,וכן להציג בפני התלמידים בסדנה ניתוח
ביקורתי של אחד המאמרים/כתבי בי-דין בהתאם לנייר אותו
הגישו .בקורס אין בחינה .הציון יינתן על סמך ניירות התגובה
וההצגה בעל פה .הנוכחות בכל מפגשי הסדנה חובה.
מועד הסדנה :סמסטר א’ ימי חמישי 17:30 - 16:00
* מספר המקומות בקורס מוגבל.
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