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דברי הימים א׳
"תקנה" מחזור א' )2014 – 2015(





נשמח להשתתפותכם בטקס
 )LL.M( הענקת התואר השני במשפטים
לבוגרות ובוגרי המחזור הראשון של תוכנית "תקנה" 

יום חמישי
29 ספטמבר 2016 

"וילה דלאל", רחוב כל ישראל חברים 5, נווה צדק, תל-אביב

18:45
מאירים פנים: יין ישמח לבב אנוש 

19:30
צליל פותח

דיבור:  עליכם  |  על זכויות אדם  |  שלכם 
קלף )תעודה( מנצח

צליל סיום



מתחילים
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חסרי תקנה אהובים, 

"תקנה" היא תחנה באודיסיאה של כל אחת ואחד מכם. על סיפור מסע שהוא גם מסע בזמן וגם משאת 
נפש, על מסע הרחק מן הבית על מנת לשוב אליו, על שיבה הדורשת דמיון ואומץ לב, על מסע הגילוי 

העצמי, כתב קוואפיס )בתרגום של יורם בורונובסקי( את השורות הבאות בשיר "איתקה"

ִּכי ֵּתֵצא ַּבֶּדֶרְך ֶאל ִאיָתָקה 
ְׁשַאל ִּכי ֶּתֱאַרְך ַּדְרְּכָך ְמאֹד

ְמֵלָאה ְּבַהְרַּפְתָקאֹות, ְמֵלָאה ְּבַדַעת.
...

ְׁשַאל ִּכי ֶּתֱאַרְך ַּדְרְּכָך ְמֹאד.
ִּכי ִּבְבָקִרים ַרִּבים ֶׁשל ַקִיץ ִּתָּכֵנס

ְּבֶחְדָוה, ִּבְפִליָאה ַרָּבה ָּכל ָּכְך
ֶאל ְנֵמִלים ֶׁשֹּלא ָרִאיָת ֵמעֹוָלם.

...
ָכל ַהְּזַמן ֲחֹׁשב ַעל ִאיָתָקה 
ִּכי ִיעּוְדָך הּוא ְלַהִּגיַע ָׁשָּמה.

ַאְך ַאל ְלָך ְלָהִחיׁש ֶאת ַמָּסֲעָך
מּוָטב ֶׁשִּיָּמֵׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות.
ֶׁשַּתִּגיַע ֶאל ָהִאי ֶׁשְּלָך ָזֵקן

ָרַכְׁשָּת ַּבֶּדֶרְך. ָעִׁשיר ְּבָכל ַמה ּׁשֶ
...

ִאיָתָקה ֶהֱעִניָקה ְלָך ַמָּסע ָיֶפה
ִאְלָמֵלא ִהיא ֹלא ָהִייָת ְּכָלל יֹוֵצא ַלֶּדֶרְך.

יֹוֵתר ִמֶּזה ִהיא ֹלא ּתּוַכל ָלֵתת.
...

ְוַכֲאֶׁשר ָּתׁשּוב, ְוַאָּתה ָחָכם, ַרב-ִנָּסיֹון,
ּתּוַכל ָאז ְלָהִבין ַמה ֵהן ִאיָתקֹות ֵאֶּלה.

אני מאחלת לכן ולכם מסע שיש בו חדווה ופליאה, מרגישה מבורכת ש"תקנה" הייתה אחד הנמלים 
במסע שלכם, ומקווה שתראו גם בה נמל-בית. 

שלכם בתנועה של געגוע,
ארנה 
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לירן בן שושן

ם סיום לימודיו התיכוניים למד לירן בישיבה הגבוהה "עטרת ירושלים" במשך שנתיים בהן עיצב את ע
אישיותו, בנה את עולם ערכיו והכין עצמו לשירות הצבאי. בהמשך, התגייס ליחידת אגוז שבה נבחר 
וכן שימש בתפקיד סמל צוות. לאחר שירותו הצבאי החל את לימודיו  להיות מצטיין בקורס הטירונות 
האקדמיים בתכנית המצטיינים לתואר המשולב במשפטים וחשבונאות במסלול האקדמי המכללה למינהל. 
במהלך לימודי התואר הראשון לקח לירן חלק בפרויקטים מגוונים, ובכללם, סטודנט למען סטודנט, מועדון 
דיבייט, קורס גישור וכיתת אומן של המכון למדיניות העם היהודי במטרה להעשיר את מרחב ידיעותיו ולנצל 
את יכולותיו על מנת לתרום לקהילה. עם סיום לימודי התואר הראשון במשפטים, הצטרף ללימודי התואר 

השני במשפטים במסגרת "תקנה".

בבחירות לכנסת ה-19 לקח לירן חלק פעיל במטה של שר הכלכלה דאז, נפתלי בנט, ומונה להיות יושב ראש 
מטה הצעירים של מפלגת 'הבית היהודי'. בבחירות המקומיות לשנת 2014 שימש כראש מטה הבחירות של 
מועמד לראשות המועצה ביישוב מגוריו וכיום הוא מכהן כחבר ועדת הכספים ביישוב. בנוסף לכל אלה, עבד 
במהלך השנתיים האחרונות בארגון “מעגלים" כמדריך חברתי של תלמידי כיתה יב במטרה להכינם לחיים 
שאחרי הבגרויות בכלל ולשירות הצבאי בפרט, תוך שימת דגש על אורח חיים משמעותי מבחינה חברתית. 
לאחר סיום לימודיו התמחה לירן במחלקה המשפטית של רשות המיסים )הנהלה( ועתיד להתחיל את 

.Ernst&Young ההתמחות בראיית חשבון בפירמת
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זכויות האדם נחשפתי לראשונה במסגרת השתתפות בשנת הלימודים האחרונה לתואר הראשון,  "לתחום 

בקבוצת המחקר בנושא 'ריבונות נזילה' בחסות הקתדרה לזכויות אדם על שם אמיל זולא. בתקופה זו נחשפתי 

לרוחב ולעומק האין סופי של תחום זה. גילית כי בכל עניין בחיים שלנו, ציבורי או פרטי, מימד מסוים של 

תחום זה מופיע לפעמים באופן ישיר וברור ולפעמים בצורה עקיפה וסמויה. ראיתי איך תפישות העולם שלנו, 

עולם הערכים שלנו והדעות שלנו מקיימים יחסי גומלין עם תחום זה. לבסוף, ראיתי איך במשך כל חיי פעלתי 

והשפעתי בתחום זה ללא הבנה עמוקה בעניין. גיליתי כי תחום זה קרוב לליבי ומעסיק אותי באופנים שונים. 

אני מאמין כי על כל אחד ואחת מוטלת האחריות לפעול לשיפור פניה של החברה בה אנו חיים. ההשתתפות 

הייתי חשוף אליו בעבר. במהלך התכנית  זכויות אדם שלא  לי עולם חדש של שיח  בתכנית תקנה פתחה 

התערערו אצלי כל מיני הנחות יסוד שחייתי על פיהן ונאלצתי לבחון את דרכי פעם נוספת. רכשתי כלים וידע 

רבים בהם אני משתמש, ואשתמש כל חיי, לפעול לטובת החברה בה אני חי ולהגנה על זכויותיהם של אלו 

אשר אינם יכולים לעשות זאת בעצמם. הכרתי אנשים מדהימים, חכמים ורגישים אשר שיח זכויות האדם הוא 

נר לרגליהם. אין לי ספק כי ההשתתפות בתכנית השפיעה עלי רבות והפכה אותי לאדם יותר טוב."
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לירון דוד 

כיום כמזכירת עמותת אנוש – העמותה הישראלית לבריאות הנפש, ע דוד עובדת  לירון  )ועו״ס(  ו״ד 
אחראית על תחום המדיניות והחקיקה בעמותה ופועלת לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל. 

 )BSW( סוציאלית  ולעבודה   )LL.B( התכנית המשולבת למשפטים  )בהצטיינות(  בוגרת  היא  לירון 
באוניברסיטה העברית בירושלים )2010(, ובוגרת )בהצטיינות יתרה( תואר שני )LL.M( במשפטים בבית 
הספר למשפטים במסלול האקדמי, המכללה למינהל, בו למדה כעמיתת הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל 
2016 השתתפה, במסגרת הקתדרה  )2015(. בשנת  זולא במסגרת המחזור הראשון של תכנית "תקנה" 
לזכויות אדם, בסדנת הכתיבה "עת לעבוד ועט לכתוב", סדנה המיועדת להעשיר את הכתיבה העיונית של 

עורכי דין הפועלים בזירה החברתית. 

)ייעוץ( במשרד המשפטים לאחר התמחות  ייעוץ וחקיקה  קודם לתפקידה הנוכחי, עבדה לירון במחלקת 
בבית המשפט העליון. במהלך לימודיה שימשה לירון כעזרת הוראה ומחקר, לקחה חלק בקליניקת הסיוע 
לנשים נפגעות אלימות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, התנדבה בדירת מחסה לנערות בסיכון 
של עמותת ״עלם״ בירושלים והוכשרה כעובדת סוציאלית בהוסטל לשיקום האסיר בירושלים, ובעמותת 

״רעות״ הפועלת לשילובם וקידומם של נפגעי נפש בקהילה. 

בנוסף, פרסמה לירון שני מאמרים העוסקים בסוגיית הסעדים החברתיים בישראל ובאפשרות להגיש סיוע 
רגיש-תרבות לנשים נפגעות אלימות, וכן זכתה במספר פרסים על מצוינות אקדמית וחברתית. 

לירון חברה בקואליציות ובפורומים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות ועסקה בשנתיים האחרונות בפיתוח 
תחום החקיקה והמדיניות בעמותת אנוש. 
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בין כלל חלקי החברה )הממשלה,  ויצירתי  ורוצה לחיות בחברה בה מתקיים שיח פורה  "אני מאמינה 

המגזר השלישי והפרטי( בפרט בסוגיות של צדק חברתי. עדשת עולם התוכן החברתי-קהילתי יחד עם 

קידום מדיניות וסנגור, היא הדרך בה בחרתי לקדם סוגיות חברתיות בישראל. מורכבות החיבור בין משפט 

לעבודה סוציאלית, מסייעת לי לראות את צדדיו השונים של המשפט ככלי לשינוי חברתי - את הכוח 

וההשפעה שיש למערכת המשפט על חייהם של פרטים וקבוצות כמו גם הבנה של מגבלותיו של עולם 

זה ושיח הזכויות המתנהל בו. אני מאמינה כי באמצעות שילוב יצירתי בין כלים ומתודולוגיות השאובים 

משני עולמות התוכן ניתן, ואפשר, לקדם התייחסויות מורכבות ומקיפות לסוגיות שונות בחברה הישראלית 

ולשפר את פניה." 
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ההוראה במסגרת תקנה הייתה 
עבורי חוויה מתקנת. זאת הפעם 

הראשונה בקריירה ארוכה שבה זכיתי 
להכיר וללמד קבוצה של נשים וגברים 
המעוניינים כולם בזכויות אדם ומוכנים 
להסתכל על העולם מסביבנו בעיניים 

ביקורתיות. למדתי המון מכל אחד ואחת 
מכם. תודה לכולכם.

פרופ' דוד קרצ'מר
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מיכל זיו

זיו היא בוגרת )בהצטיינות( של תואר שני במשפטים כעמיתת תכנית "תקנה" במסגרת ע ו"ד מיכל 
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא ובעלת תואר ראשון במשפטים מביה"ס למשפטים ע"ש חיים 
שטריקס, המכללה למינהל, ותואר ראשון קודם ביחסים בינלאומיים ושפה וספרות צרפתית מהאוניברסיטה 

העברית.

דו-לאומי  והנחתה קבוצת סטודנטים בפרויקט מנהיגות  ריכזה  לימודיה באוניברסיטה העברית  בשנות 
שמטרתו הייתה לעודד שיח בין סטודנטים יהודים וערבים, ולספק להם כלים תאורטיים ומעשיים לקידום 
פעילויות חברתיות עתידיות. במקביל לכך, התנדבה במחלקה החינוכית של מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה 
ובכלל. בהמשך, התנדבה בעמותת  ובסחר בנשים בישראל  והייתה פעילה בקידום המאבק בזנות  מינית 
ARDC לקידום פליטים אפריקאים בפרויקט המסייע למבקשי מקלט בהגשת בקשותיהם לרשויות המדינה. 
במהלך לימודיה לתואר הראשון במשפטים, ריכזה את מערך המתנדבות והמתנדבים של עמותת א.ס.ף 

המסייעת לפליטים בישראל.

דין  וכיום, עובדת כעורכת  ושות'  במקביל ללימודיה בתכנית "תקנה" התמחתה במשרד עו"ד גבי לסקי 
במשרד של עו"ד שלומי זכריה העוסק בהגנה על זכויות אדם.

"המאבק לשינוי חברתי שאני שותפה לו הוא ארוך ומתיש והרבה פעמים מרגיש כמו חרבו הקטנה של דון קישוט 

מול טחנות הרוח – מנגנון חזק, עמיד ויציב שלא ניתן להפילו. ברגעים כאלו אני שואבת השראה מהמאבקים הגדולים 

בהיסטוריה שנראו חסרי סיכוי אך שינו את פני החברה. הם הרוח מתחת לכנפיי; כתפי הענקים מתחת לרגליי. עם 

זאת, אני מאמינה שהבחירה לקחת חלק במאבק אינה תלויה בשאלת סיכויי ההצלחה שלו. לפעול היא הבחירה 

האפשרית היחידה כשהאלטרנטיבה – לא לפעול – היא בלתי מתקבלת על הדעת."
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אורי זכי
ובין פעילות  פוליטית  בין פעילות  אורי מסלול ששילב  כקצין בצה"ל החל  לאחר שסיים את שירותו 
וסיום הכיבוש הצבאי בשטחים. אורי הוא בעל תואר ראשון במשפטים  ישראלי-פלסטיני  למען שלום 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במשפטים כעמית המחזור הראשון של תכנית "תקנה".. 

אורי שמש כיועץ שר המשפטים יוסי ביילין, והמשיך לעבוד איתו גם מחוץ לממשלה. כיום הוא פעיל ויועץ 
לארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית. הוא הקים וניהל את משרד ארגון זכויות האדם בצלם בארה"ב. מאוחר 
 .Human Rights Watch יותר שימש כיועץ לקידום מדיניות בישראל של ארגון זכויות האדם הבינלאומי

הוא חבר בהנהלת האגודה לזכויות האזרח בישראל. הוא יזם והיה ממייסדיו של כנס ירוחם לצדק חלוקתי.
זכי הוא נשיא ועידת מפלגת מר״צ.

 

“כמי שעוסק שנים לא מעטות בפרקטיקה של קידום זכויות אדם בישראל ובעולם, העניקה לי תכנית "תקנה" את 

ההזדמנות להתעמק בתיאוריה במבט כולל, שלפעמים אובד תוך העיסוק המעשי היום-יומי בנושא. שמחתי לקבל 

כלים אלה מהמרצות והמרצים המובילים בתחומם. הלמידה בתכנית תקנה היא חוויה מעשירה ואישית, ומאפשרת 

הזדמנות לדיון פורה. המפגש עם העמיתות והעמיתים האחרים, שהגיעו ממגוון רחב של רקעים מקצועיים ואישיים, אך 

עם תשוקה דומה לנושא, היה מרתק. כיום, כבוגר תכנית תקנה, אני מרגיש שאני בא עם מטען שלם לעבודה הקשורה 

בזכויות אדם, הכוללת גם הכשרה והעשרה משפטית ואינטלקטואלית משמעותית.״
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כשהסתיימו ימי ראיונות הקבלה למחזור 
הראשון של תוכנית 'תקנה' ידעתי שיוצאת לדרך 

קבוצה של סטודנטיות וסטודנטים שאין כדוגמתה 
באקדמיה הישראלית. תאוות הידע והרצון לתיקון 

עולם נשפכו מכם כמים העולים על גדותיהם ורעננו 
גם את אלה מבינינו שעייפו ממאבקים. נהניתי 
ואהבתי את המעורבות הרבה שלכם בסמינר 

המחקרי ואני מקווה שפירותיו ילוו אתכם. 

ד"ר עידו באום, סגן הדקאן
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לפי הפילוסוף הסיני מנציוס ״חברות היא מוח אחד המשותף לשני גופים״ ומהמפגש 
הראשון עימכם הרגשתי שמובטח כי חברות נפלאה תירקם בינינו. 

הסמינריון בדיני זכויות האדם במשפט הבינלאומי ובמשפט האירופי, אליו הגעתם רעננים 
ונחושים למרות השעה המאוחרת בשלהי ימי שלישי בה הוא שובץ, היה מארג מדוייק של קריאת 

טקסטים מושכלת, ניסוח רעיונות מקוריים, דיונים מפרים תוך אינטראקציה מאתגרת ביניכם 
וכתיבה מוקפדת. מדי שבוע השיחות עימכם עוררו בי כיווני מחשבה חדשים. מדי שבוע שמחתי 

שהזדמן לי לחוות חוויה הוראה נפלאה שכזו עימכם. מדי שבוע נמלאתי גאווה על שזכיתי 
להיטיב להכירכם. לאורך כל השנה ליוותה אותי ידיעה אופטימית שהמחזור הראשון של "תקנה" 
הצליח לגבש קבוצה של סטודנטים מעולים אשר חזקה עליהם שישתמשו בכלים שבידיהם כדי 

להפוך את החברה בה אנו חיים לצודקת יותר, מוסרית יותר וערכית יותר. 
אני מאחלת לכם הצלחה רבה בכל אשר תפנו, תקנו את העולם והשפיעו עליו מטובכם. 

פרופ' איריס קנאור
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מיכל לופט
עו"ד מיכל לופט הינה בעלת תואר שני במשפטים )בהצטיינות יתרה( אותו למדה כעמיתת תכנית "תקנה" במסלול 
ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה   )LL.B( במשפטים )האקדמי, המכללה למינהל, ותואר ראשון )בהצטיינות
העברית בירושלים. במסגרת לימודיה מצאה עניין מיוחד במשפט בינלאומי ודיני זכויות אדם והשתתפה במספר 
תחרויות סטודנטים בתחום, ביניהן התחרות הארצית במשפט בינלאומי הומניטארי ע"ש ז'אן פיקטה, שאורגנה 
ע"י הצלב האדום ועמותת עלמ"ה. מיכל הייתה מצטיינת דקאן שנתיים ברציפות )בשנים תש"ע ותשע"א( וזכתה 

בפרס הפקולטה למשפטים ע"ש טבי מילר בגין הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית, לשנת תשע"א.

במהלך לימודי התואר הראשון, שימשה מיכל כעוזרת מחקר של פרופ' גיא הרפז מהאוניברסיטה העברית, החוקר 
היבטים שונים בדיני כיבוש, זכויות אדם ומשפט בינלאומי הומניטארי וכן עבדה כמתרגלת בקורס המבוא למשפט 
בינלאומי בחוג ליחסים בינלאומיים. את ההתמחות עשתה מיכל באגף היועץ המשפטי של משרד החוץ, במחלקת 
משפט בינלאומי, שם הוסיפה לעבוד למשך תקופה קצרה לאחר סיום בחינות הלשכה והסמכתה כעורכת דין, ביוני 
2013. בהמשך, עבדה מיכל כעורכת דין במשרדו של עו"ד שלמה לקר המתמחה בזכויות אדם, משפט בינלאומי 
ומשפט מנהלי. כיום עובדת מיכל כעורכת דין בעמותת "גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע", העוסקת בהגנה 

על חופש התנועה של התושבים הפלסטינים ותושבי רצועת עזה בפרט.

ובראשונה העם  לבין שכנותיה, בראש  ישראל  ובין  ולתרום לשינוי חברתי בישראל פנימה  ״אני שואפת להשפיע 

הפלסטיני. אני מאמינה שבזכות קידום השיח והמודעות בישראל לדיני זכויות האדם והמשפט הבינלאומי ניתן לבצע 

שינויים חברתיים, גם אם אלה איטיים ובתחילה לא נראים לעין. אני מקווה כי בשנים הקרובות נזכה לראות יותר ויותר 

ציות כלפי המשפט הבינלאומי מצד ישראל, וכן מימוש של חובותיה הבינלאומיות, בעיקר בתחום זכויות האדם. אני 

סבורה שמימוש זה צריך להיעשות מתוך ההבנה שמחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל משקפות נורמות מוסריות 

בסיסיות ואוניברסאליות, אשר צריכות להיות נר לרגליה של כל מדינה דמוקרטית.״
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עמוס לאור
עו"ד עמוס לאור הוא בוגר תואר שני במשפטים )בהצטיינות( כעמית תכנית ״תקנה״ במסלול האקדמי 

המכללה למינהל, ובעל תואר ראשון במשפטים ופילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

במהלך לימודיו לתואר הראשון, עמוס ריכז את פרויקט ״עומדים בשער״ אשר נועד להגן על זכויותיהם 
של עובדי קבלן במוסדות חינוך בירושלים; עבד במשרדו של עו״ד יוסי חביליו, היועץ המשפטי לשעבר של 
עיריית ירושלים, על עתירות עקרוניות בנושאים מוניציפאליים; והשתתף בקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות 

בהנחיית עו״ד נטע פטריק בפרויקטים שעסקו בקידום זכויות להט״ב ובקידום זכיותיהן של עובדות סיעוד. 

בהמשך התמחה עמוס באגודה לזכויות האזרח. במסגרת ההתמחות עבד עם עורכי הדין של האגודה על 
קידום זכויות האדם בשטחים הכבושים כגון הזכות לנגישות למים וזכויות קטינים בהליך הפלילי, וכן עבד על 

קידום זכויות אזרחיות ופוליטיות בתוך ישראל, כגון חופש ההפגנה והמחאה וזכויות אסירים. 

עמוס מבקש להמשיך לפעול בעתיד למען קידום זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים במסגרת ארגוני 
החברה האזרחית בישראל.
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הוראת מחזור א' של תלמידי "תקנה" 
היתה מיוחדת בכך שנצרפו בה מחויבותכם 

העמוקה לפעולה בשדה החברתי, עם פתיחות 
ועומק אינטלקטואלי. נכונותכם להיכנס לדיון 

כן ורב מימדים, להטיל ספק במוסכמות ולבחון 
גם את הנחות היסוד של השיח, תרמו לשיח 

אינטנסיבי ומאתגר שנותר חקוק היטב בזכרוני 
והציב רף גבוה של ציפיות מקבוצות תלמידים 

בעתיד.

עו"ד אבינעם כהן
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ראודה מורקוס
עו"ד ראודה מורקוס היא בעלת תואר ראשון )LL.B( במשפטים מביה"ס למשפטים במכללת כרמל, ותואר 
שני )LL.M( אותו למדה כעמיתת הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא במסגרת המחזור הראשון של 
תכנית "תקנה". לראודה רקע אקדמי קודם בספרות עברית ובלשנות כללית והיא שולטת בשלושת השפות 

ערבית, עברית ואנגלית. 

ראודה היא פעילה פוליטית ומשוררת מכפר יאסיף, כפר פלסטיני בצפון הגליל. המחויבות שלה לקידום 
שוויון וזכויות אדם באה לידי ביטוי גם באקטיביזם החברתי שלה, בעיקר בקידום זכויות מיעוט, נשים וקווירים. 
הייתה ממקימות וממנהיגות של כמה יוזמות וארגונים, חברת הנהלה של כמה ארגונים ומשתתפת בפעיליות 
רבות בארץ ובחו״ל. כך, למשל, מאז 1993 היא פעילה פמיניסטית בארגוני נשים, ותנועות נגד כיבוש. בשנת 
2003, ייסדה, יחד עם 8 נשים, את אסוואת, קבוצה חלוצית של נשים לסביות פלסטיניות, קבוצה הפועלת 
למתן לגיטימציה וביטוי של המיניות של הקבוצה דרך תוכניות הסברה, חינוך, העצמה ודוברות. ראודה ניהלה 
את אסוואת מ-2004 ועד סוף 2008. משנת 2008 היא מארגנת ומנהיגה פלטפורמה לאקטביסטים מהמזרח 
2009, יחד עם קבוצת פעילים, ייסדה התארגנות לתרום לבנייתה של רשת  התיכון וצפון אפריקה. בשנת 
Mantiqitna, פלטפורמה דינמית, שנוצרה על ידי ובתמיכתם של יחידים וקבוצות פעילים ופעילות לזכויות 

מגדר ומיניות, ומהווה מרחב לתמיכה הדדית ולצמיחה אישית של פעילים למען צדק חברתי. 
 

קווירית.  והערביות "לצאת מהארון" כאישה לסבית  ראודה הייתה הראשונה מבין הנשים הפלסטיניות 
האומץ והנכונות לחלוק את ה"עצמי" היה חשוב לה כאמצעי להפגנת תמיכה והעצמה לכל הנשים הלסביות 
הפלסטיניות. גם דרך עבודתה באסוואת וMantQitna, באה לידי ביטוי במיקום השיח של הומוסקסואליות, 

 .Felipa de Souza לסביות או קוויריות על סדר היום החברתי-הפלסטיני. בשנת 2007 זכתה בפרס
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באחד השיעורים הראשונים שלנו, חלקתי 
איתכם כמה מחשבות אודות הקשר שבין 

הפרקטיקה להוראה, ועל האופן שבו הוראה של 
תחום העיסוק שלך מרגישה כמעט כמו חשבון 

נפש. אכן, עצירה לצורך רפלקסיה אינה עניין 
טריוויאלי בפרקטיקה היומיומית של עריכת דין 

לקידום זכויות מהגרים, וברוטינה מקצועית שבה 
החלטות מורכבות מתקבלות במהירות, ללא 

שהות להרהר. 

השיעורים שלנו, והשיחה שניהלנו במסגרתם, 
היוו עבורי פריזמה מרתקת להתבונן בעדה 

בתחום, ובתוך כך גם בדרכי המקצועית. העיניים 
הרעננות שלכם העשירו והעמיקו את המבט 

שלי על דיני ההגירה. תודה על שהייתם שותפות 
ושותפים כה נעימים, סקרנים ומחכימים לשיחה. 

מאחלת לכם רוב הצלחה, סיפוק ושמחה בהמשך 
דרככם/ן המקצועית, ובכלל.

עו"ד חני בן-ישראל

כחוויה  בעיניה  נתפס  מיעוט  היות 
מעצימה: "להיות מיעוט מאפשר לך להיות 
את  לראות  היכולת  חלק מהרוב מבחינת 
עולם  ומלואו,  עולם  זו שווה  יכולת  האחר. 

ששווה להיאבק למען כינונו."
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בת-חן משינסקי אבן
עו"ד משינסקי אבן היא בוגרת )בהצטיינות( תואר ראשון במשפטים )LL.B( מבית הספר למשפטים על 
שם חיים שטריקס במסלול האקדמי, המכללה למינהל. במהלך התואר לקחה חלק פעיל בשתי קליניקות 
נשים.  לזכויות  וסמינר קליני של הקליניקה  - הלכה למעשה  משפטיות, קליניקת עבודת הפרקליטות 

ההשתתפות בקליניקות אלה פתחה בפניה את הנתיב לעולם העשייה החברתית.

בת חן עבדה כעו"ד בעמותת טבקה – משפט וצדק ליוצאי 
וליווי משפטי בנושאים  אתיופיה, עבודה שכללה מתן סיוע 
מגוונים, כגון טיפול בתיקי אפליה ברבדים שונים, תביעות 
לשון הרע בגין התבטאויות גזעניות, התמודדות מול רשויות 
בוועדות  פעילה  להשתתפות  בנוסף  זאת  ועוד.  הרווחה 
הכנסת השונות לצורך הבעת עמדה ושינוי חקיקה ומדיניות. 
קודם לכן התנדבתה בפרויקט "עד"י" – של עמותת על"ם 
שם עסקה בהנגשת זכויות, תוך הענקת סיוע משפטי וליווי 
שוטף לנערות המוגדרות כנערות בסיכון. וכן בשדולת הנשים 
ייעוץ משפטי ראשוני לנשים שהופלו  - שם עסקה במתן 
הטרדה  בגין  לפניות  מענה  מתן  מין/הורות/לידה,  בשל 
מינית במקום העבודה וביצוע של מחקרים משפטיים ביחס 
לסוגיות ספציפיות הנוגעות לתחומי העיסוק של השדולה. 
לימודיה לתואר השני כעמיתת המחזור הראשון  במהלך 
של תכנית "תקנה", סיימה את עבודתה בעמותת ״טבקה״ 
בזכויות  גם עסקה רבות  כך  ליונתן. בתוך  והפכה לאימא 
פמיניסטית  סוגיה  לדידה  המהווה  נושא  ובלידה,  בהריון 

מובהקת. 
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"אני מאמינה שכל אדם זכאי לממש את עצמו בצורה הטובה ביותר, לכל אחת ואחד מאיתנו מגיעה נקודת 

פתיחה שווה. בין אם מדובר באישה, עולה, או אדם בעל מוגבלות. ברור כי זהו אינו המצב הקיים בפועל, אך 

אני שואפת לפעול על מנת לקדם את השוויון בכל דרך אפשרית. פעילותי משתרעת על מגוון זירות - בזירה 

המשפטית, למשל באמצעות הגשת השגות ותביעות כלפי גופים ובעלי תפקידים הנוהגים בגזענות. בזירת 

קידום המדיניות, באמצעות השתתפות בוועדות הכנסת והשמעת קולה של האוכלוסיה המוחלשת, תוך קידום 

חקיקה אשר מטרתה להביא לחברה שוויונית וסובלנית יותר. ובזירה החברתית, תוך הנגשת זכויות וחינוך בתוך 

הקהילה, באמצעות העברת הרצאות ל"סוכני זכויות" בקהילה וכן דרך כל פונה אשר בעניינו אני מטפלת.״
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אור סדן
)בהצטיינות( תואר שני  ובוגר   )LL.B( )בהצטיינות( תואר ראשון במשפטים  בוגר  הוא  אור סדן  עו"ד 
במשפטים )LL.M( כעמית המחזור הראשון של תכנית "תקנה", שניהם במסלול האקדמי המכללה למינהל. 
לאחר סיום לימודי התואר הראשון התמחה בלשכתו של סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, 
השופט ישעיהו שנלר, ועבודתו שם התרכזה בתיקים הקשורים לדיני המשפחה ותחומים אזרחיים נוספים, 
בעת שישב השופט שנלר כראש הרכב ערעורים אזרחיים. אור עובד כיום כיועצה המשפטי של התנועה 
לחופש המידע. במקביל הוא גם משמש כעוזר הוראה ומחקר בתחום דיני המשפחה, כמתרגל בקורס סדר 
הדין האזרחי, ופעיל במסגרות שונות בבית הספר למשפטים במכללה. בנוסף, מאז שנת 2011 אור משמש 
ירושלים". קבוצה בבעלות  ועדת הביקורת של עמותת האוהדים "הפועל קטמון  ויו"ר  בהתנדבות כחבר 

אוהדים, המקדמת ערכים של סובלנות ומלחמה בגזענות.

אור גדל בירושלים, התחנך בבית הספר האינטגרטיבי "גבעת גונן", ובתנועת הנוער "השומר הצעיר" בקן 
הממוקם בסמוך לבית הספר בשכונת הקטמונים. במהלך שירותו הצבאי כמפקד טנק, קיבל אור את אות 

נשיא המדינה על מצוינות צבאית.

במהלך התואר הראשון, אור לקח חלק במספר פרויקטים, וביניהם, תכנית מצוינים חו"ל, כתב העת "המשפט" 
וקבוצת מחקר מטעם הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, שבחנה את מעמדם המשפטי של מגני זכויות 
האדם בישראל )בליווי פרופ' ארנה בן-נפתלי ועו"ד מיכאל ספרד(. אור שימש גם כמנהלה האדמיניסטרטיבי 
של הקתדרה לזכויות אדם מיום היווסדה ב-2012, במשך כשלוש שנים, ובמסגרת זו שמש גם כחבר מערכת 

כתב העת ״׳המשפט׳ ברשת: זכויות אדם". 
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״תכנית תקנה אפשרה לי להעמיק את הידע בזכויות אדם, בתחומים 

שעניינו אותי מאז ומעולם. הלמידה לצד סטודנטיות וסטודנטים מצוינים, 

ומרצים מהטובים  וזאת תחת מרצות  שזכויות אדם נמצאים בנפשם, 

בתחומם, היוו כר פורה להעמקת החשיבה וההבנה של התחום, ולרקמת 

קשרי חברות עמוקים. אני מאמין שעם הכלים שצברתי אוכל לפעול 

חיים, באופן שתורם לשיפור  ובעצם כדרך  בהמשך דרכי המקצועית 

היושבים  כלל  זכויות  על  לשמירה  כך  ובתוך  בישראל,  הדמוקרטיה 

במדינה ובשטחים הנשלטים על ידה.״
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רוני קרני
ותואר שני )בהצטיינות( כעמיתת תכנית "תקנה" במסגרת הקתדרה  בוגרת תואר ראשון )בהצטיינות( 
זולא, במסלול האקדמי, המכללה למינהל. כיום, עומלת על סיום התזה בנושא  לזכויות אדם ע"ש אמיל 
ביוש )שיימינג( של קורבנות פשעי מין ברשתות החברתיות. ובמקביל, עובדת עם נערות להט"ביות בסיכון 

ומתנדבת בחוש"ן )חינוך ושינוי(, ארגון ההסברה של הקהילה הגאה.

בעבר עסקה רוני בייצוג קורבנות עבירות מין בערכאות אזרחיות ומול ביטוח לאומי. במסגרת עבודתה תחת 
חסותה של עו"ד רוני אלוני סודובניק תרמה ליצירת תקדים בהכרה בקורבנות אונס על רקע לאומני כנפגעות 

פעולות איבה.

היא שואפת לכתוב דוקטורט ולעסוק בעשיה חברתית, משפטית ושאינה משפטית.

״אני מאמינה שאם אתם אינכם חלק 

מהפתרון אזי אתם חלק מהבעיה.״
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היכולת להיות בעמדת השפעה 
נמצאת למעשה בידי כל מי שלומדת 
משפטים, ועמדה זו מתחזקת לנוכח 

העמקת הידע בתואר שני. מסגרת 
"תקנה" מחוייבת לרעיון זה לא רק 

כסיסמה שחוקה, אלא כעיקרון מוביל, 
ונראה שכל אחד ואחת מכן מגלמת 

אותה. שיעורנו המשותף בנושא מאבקן 
של קבוצות מיעוט לשוויון אפשר לי 

ליהנות מעומק הניסיון והידע שהבאתן 
לכיתתנו, ואני תקווה ואמונה שישרתכן 
בהמשך, בכל מסלול מקצועי בו תבחרו.

ברכות חמות להמשך דרך צלחה. 

פרופ' יפעת ביטון
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עידו תמרי
)בהצטיינות(  והבין-תחומיים במדעי הרוח  ובתכנית הלימודים הכלליים  בוגר תואר ראשון במשפטים 
מאוניברסיטת תל אביב )2009(. ובעל תואר שני במשפטים )בהצטיינות( כעמית תכנית "תקנה" במסגרת 
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא. כמו כן, הוא בוגר קורס העיתונאיים של גלי-צה"ל, שם גם עשה את 

שירותו הצבאי. 

לאחר סיום לימודיו התמחה ועבד עידו כעורך דין במשרד עו"ד מיכאל ספרד המתמחה במשפט חוקתי, 
משפט מנהלי ומשפט בינלאומי. במסגרת עבודתו, ניהל שני פרויקטים של ארגון "יש דין": האחד, "מצ"ח" 
שעניינו העצמת הליכי אכיפת החוק כנגד אנשי כוחות הביטחון המבצעים עבירות במהלך שירותם כנגד 
פלסטינים בשטחים הכבושים; והשני, "אכיפת החוק", שעניינו העצמת הליכי אכיפת חוק כנגד אזרחים 
ישראלים המבצעים עבירות על בסיס אידיאולוגי כנגד פלסטינים בשטחים הכבושים. בנוסף, היה שותף 
לייצוג מספר ארגוני שלום וזכויות אדם נוספים, ביניהם "שוברים שתיקה", וכן ייצוג לקוחות פרטיים בנושאי 
10 ומשמש  זכויות אדם כגון: חופש מצפון, חופש תנועה, וחופש ביטוי. כיום עובד עידו כעיתונאי בערוץ 
כעורך של תכנית התחקירים "המקור". בעבר היה עורך התכנית "חמש עם רפי רשף" וכן ערך מספר תכניות 

אקטואליה בגל"צ בהגשת אילנה דיין ורינו צרור. 

״לאה גולדברג כתבה ׳למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה׳, ואכן הלימודים בתכנית תקנה לימדו אותי על הקושי 

והמורכבות להאמין בעולם בו זכויות האדם מקבלות את מעמדן הראוי, גם כאן בארץ וגם מחוצה לה. החלום שלי עם 

סיום הלימודים הוא להצליח בחלקת האלוהים הקטנה שלי, בחברה שבה אני חי לנסות ולחשוף עוולות ואולי לתקן 

במשהו את הדרוש תיקון.״
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 היה תענוג להיפגש איתכם, המחזור 
החלוצי הראשון של תכנית "תקנה" – 

חבורה תוססת, מגוונת, מחוייבת ומפרה 
מחשבתית. אני מאחל לכולנו שתשכילו 

להשתמש בידע, בכלים ובמחשבה 
שרכשתם כדי לעשות את הטוב והישר 

למען חברה צודקת יותר.

עו"ד דן יקיר
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בחדר אחד התכנס כל שבוע מנעד 
של ניסיון חיים, ראיות עולם ופרספקטיבות 
עמוקות שאפשרו דיון מרתק, רחב אופקים 

ועדיין מחודד על שאלות שבהן אני מתחבט 
זה שנים. בכסות של הוראה זכיתי לסמסטר 

במחיצת קבוצה עשירה שהתלוותה אלי 
למסע הלבטים המקצועיים שלי. זה היה 

מבחינתי שיא של חווית הוראה שהיא 
למידה. למה נדמה לי שעוד נפגש?

עו"ד מיכאל ספרד
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