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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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מיכל אברהם

)LL.B( בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב. אל מ בוגרת תואר ראשון במשפטים  יכל אברהם היא 
לימודי המשפטים הגיעה דרך תוכנית "מצטייני פריפרייה" מטעם משרד החינוך. במהלך הלימודים 
האקדמיים הייתה מיכל חברת מערכת בכתב העת המשפטי "עיוני משפט", וכן שימשה כעוזרת מחקר של 
פרופ' איל בנבנישתי בתחום המשפט הבינלאומי ושל פרופ' שי לביא בתחום המשפט והביו-אתיקה. בנוסף 
לכך מיכל הייתה פעילה בקליניקה משפטית, במסגרת התוכנית לזכויות אדם מטעם הפקולטה למשפטים. 
לאור התעניינותה בתחום המשפט הבינלאומי, השתתפה מיכל בקורס במשפט בינלאומי פומבי באקדמיה 

למשפט בינלאומי בהאג, הולנד.

מיכל התמחתה במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה. כיום היא עובדת כעורכת דין במחלקת יעוץ וחקיקה 
במשרד המשפטים, ומתעסקת בתחום המשפט הציבורי וזכויות האדם. תפקיד זה כולל, בין היתר, סיוע ליועץ 
המשפטי לממשלה במתן חוות דעת משפטיות לממשלה על זרועותיה, וכן ליווי הליכי החקיקה של הצעות 

החוק הממשלתיות והפרטיות.
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"על אף ואולי דווקא בגלל הקושי להגיע לתיקון עולם, אני מאמינה כי על כל אחד מאיתנו מוטלת אחריות 

לפעול בדרכו לצורך יצירת שינוי )ולו קטן( בחברה שלנו, במטרה ליצור חברה מעט יותר טובה."
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שרונה אליהו חי 

רונה אליהו חי היא בוגרת תואר ראשון במשפטים )LL.B( ובפסיכולוגיה )B.A( מאוניברסיטת חיפה. ש
הוסמכה לעסוק בעריכת דין בשנת 2007. מאז הסמכתה ועד היום, שרונה עוסקת בעשייה המשפטית 
הענפה לקידום זכויות האדם והגנה עליהן בישראל. כיום היא עובדת כעורכת דין באגודה לזכויות האזרח 
בישראל, בתחום חופש הביטוי והמחאה ובמחלקת זכויות האדם בשטחים הכבושים. בעברה עבדה, בין היתר, 
במרכז תמורה, המרכז המשפטי למניעת אפליה, אשר נאבק למען אוכלוסיות מופלות בחברה הישראלית 
בשל מרכיבי זהות כגון מגדר, מיניות ואתניות. כן עבדה באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
ובטווח  ולנפגעי תקיפה מינית ושיפורם, להפחתת שיעור התופעה  זכויות לנפגעות  הפועל למען השגת 

הארוך למיגורה. 
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ואף מעבר  נרשמתי לתוכנית  "אני מרגישה שהלימודים בתוכנית תקנה השיגו את המטרות שלשמן 

לכך. ראשית, הם העמיקו את החשיבה האקדמית והפרקטית שלי גם יחד לגבי שאלות ודילמות העולות 

יוצא - הפרו והשביחו  בתחום, העשירו מאוד את ידיעותיי בתחום המשפט הבינלאומי והציבורי וכפועל 

את עבודתי כעורכת דין בתחום. בנוסף, הלימודים בתוכנית תקנה הם חוויה יוצאת דופן – החל מקבוצת 

ונשים שבחרו להקדיש את חייהם לתיקון  ומגובשת, שרובה ככולה מורכבת מאנשים  סטודנטים קטנה 

עולם, מרצים מעוררי השראה והערצה שהניחו את אבני הדרך לקידום זכויות האדם בישראל, וכלה בקורס 

נהוג  זכויות האדם" ב-European University Institute בפירנצה. לסיום,  קיץ מרתק בנושא "מקורות 

לומר שעבודה בתחום זכויות האדם היא ריצה למרחקים ארוכים שנועדה בעיקר לאופטימיים. אני מרגישה 

ש"תקנה" אכן חיזקה מאוד אצלי את הנחישות, האמונה והאופטימיות שלמרות שהדרך לא קלה ומלאת 

מהמורות, בסופו של דבר – נעשה ונצליח!" 
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הדס הולצשטיין תמיר

דס הולצשטיין תמיר היא בוגרת תואר ראשון במשפטים )LL.B( בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת חיפה, ה
ובוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית )B.A( בהצטיינות. במהלך לימודיה, שימשה הדס כעוזרת הוראה 
ומתרגלת בקורסים מקורות המשפט הישראלי, מיומנויות משפט ומידע, משפט פלילי ומשפט ופמיניזם, וכן 
שימשה כעוזרת מחקר בתחום משפט ופמיניזם ודיני עבודה. כמו כן, בשנה האחרונה ללימודיה התנדבה 
הדס בארגון הל"ב, התנועה למלחמה בעוני בישראל )ע.ר( במתן סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות בתחום 
דיני עבודה. כחלק מלימודי התואר בעבודה סוציאלית, ביצעה הדס עבודה מעשית בלשכה לשירותים 
חברתיים כרמל בחיפה, במתן סיוע סוציאלי למשפחות מוחלשות, וכן עבדה במכינה האוניברסיטאית בחיפה 

במסגרתה ניהלה פרויקטים שמטרתם הנגשת ההשכלה הגבוהה.

עם סיום לימודיה, התמחתה הדס בפרקליטות האזרחית בת"א, ולאחר מבחני הלשכה חזרה לעבוד שם 
כעורכת דין. במסגרת עבודתה בפרקליטות טיפלה הדס בתביעות אזרחיות המוגשות נגד המדינה, והתמחתה 

בעתירות מינהליות ותיקי משפחה מורכבים בהם ייצגה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

לזכויות אנשים עם מוגבלות, במרכז לחינוך משפטי קליני  2016 עבדה הדס כמנחה בקליניקה  בשנת 
באוניברסיטה העברית, והחל מחודש מאי 2017 הדס מנחה את הקליניקה לתובענות ייצוגיות באוניברסיטת 

תל אביב. 

הדס נשואה לדניאל, מטפל בילדים באמצעות שיט וגלישה, ואמא לשתי בנות אהובות, גאיה ועלמה. 
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ברצוני להודות לכולכם על השתתפותכם 
בקורס על זכויות אזרחיות ומדיניות. מבחינת 
המורה, ההצלחה של קורס מסוג זה נבחנת 

לאור המחויבות של התלמידים לזכויות אדם, 
המידה שבה הדיונים בכיתה העשירו אותו/ה, 
והתחושה שלו/ה שהדיון הביקורתי בסוגיות 

מעוררות מחלוקת העשיר גם את "עולם זכויות 
האדם" של התלמידים. לפי קני מידה אלה 

השיעור היה הצלחה כבירה. בהצלחה לכולכם 
בהמשך הדרך.

פרופ' דוד קרצ'מר

טוב.  ולעשות  לאהוב  הוא  בחיים  שלי  "המוטו 

יותר, בו אנשים  הייתי רוצה לחיות בעולם צודק 

מצליחים לראות את צרכיו של האחר, ולא רק את 

צרכיהם שלהם. עולם בו יש תקווה לשינוי, וגורלם 

של אנשים לא ייחרץ ביום היוולדם. אני מאמינה 

בנשים ובאנשים, וביכולת שלהן/ם לעשות שינוי."
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גילי הרפז

)LL.B( בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב. במסגרת ג ילי הרפז היא בוגרת תואר ראשון במשפטים 
לימודיה השתתפה בקליניקה לזכויות אדם של התוכנית לחינוך משפטי קליני ובתוכנית עמיתי אברט 
לצדק חברתי. גילי הוסמכה לעסוק בעריכת דין בשנת 2006. עם תום לימודיה עבדה, התמחתה והתנדבה 
בשורה של ארגוני זכויות אדם ובהם "אדם, טבע ודין", "המוקד לפליטים ומהגרים" ו"רופאים לזכויות אדם". 

בשנת 2009 הצטרפה ל"יוזמת ז'נבה", ארגון שלום ישראלי-פלסטיני שמקדם פתרון מדיני לסכסוך, כמנהלת 
הפעילות הציבורית וחברת וועדת ההיגוי. במסגרת תפקידה הובילה גילי מהלכים ציבוריים והצעות מדיניות 
לקידום הסכם קבע בין ישראל לפלסטינים וניהלה תכניות ושיתופי פעולה בין גורמי ממשל וחברה אזרחית 
בישראל, ברשות הפלסטינית ובזירה הבינלאומית. בנוסף, יזמה וניהלה פרויקטים שונים שמטרתם שילוב 
נשים בתהליכים מדיניים וקידום שוויון מגדרי בשיח המדיני בישראל. בשנת 2017 החלה לעבוד בשגרירות 

הבריטית כיועצת פוליטית לזכויות אדם ותהליך השלום.

גילי חיה בתל אביב עם בן זוגה ושני ילדיהם, ומקווה שהם יגדלו למציאות אחרת, מציאות שבה שלום היא 
לא מילה גסה וזכויות אדם הן מובנות מאליהן. 

 

בו. חייבים לעבוד  וזה לא מספיק להאמין  בו.  "זה לא מספיק לדבר על שלום. חייבים להאמין 

עבורו. דמיינו שכל האנשים חיים את חייהם בשלום. אני אולי חולמת, אבל איני היחידה". 

)אלאונור רוזוולט פוגשת את ג'ון לנון(
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היה זה עונג צרוף ללמד אתכם, עמיתות ועמיתי 
תוכנית "תקנה". השתתפתם במפגשי הסמינר המחקרי 

שבהנחייתי באופן תורם ואינטליגנטי הפגנתם/ן 
במסגרתם חשיבה ביקורתית, הבנה מעמיקה של 

הסוגיות שנדונו במפגשים, כמו גם יכולת ניתוח וכושר 
הבעה מרשימים, הן בכתב והן בעל-פה. כן התרשמתי 

מאישיותכם הנעימה ומהיחסים החבריים הקרובים 
ביניכם. אני סמוך ובטוח שכל אחד ואחת מכם/ן יצטיין 

ויתרום תרומה משמעותית בכל אשר יפנה, ומאחל לכם 
הצלחה רבה בהמשך דרככם.

פרופ' יובל מרין
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עידן חלילי

)BSW( ע סוציאלית  ועבודה   )LL.B( בלימודי משפטים  בהצטיינות  ראשון  תואר  בוגרת  היא  חלילי  ידן 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים )2014(. כיום היא עובדת סוציאלית בקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה 

באוניברסיטת בר אילן ובלשכת הרווחה בירושלים. 

ובוועדה לקידום מעמד האישה  עידן התמחתה בלשכה המשפטית של הכנסת, בוועדת החוקה, חוק ומשפט 
ולשוויון מגדרי. במהלך התואר הראשון עשתה את ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית במרכז קהילתי 
והתנדבה במסגרות  כן עידן עבדה  ולנפגעי תקיפה מינית. בשנים שלפני  ובמרכז הסיוע לנפגעות  לקשישים 
ובארגונים שונים, הן בהיבטים משפטיים והן בהיבטים טיפוליים וחברתיים, עם מגוון אוכלוסיות: נערות בסיכון, 

מהגרי עבודה ופליטים, נשים בזנות, נפגעות תקיפה מינית ואסירות משוחררות.

"כפי שלמדתי לראות, קיים פער עצום בין השפה והגישות הדומיננטיות הבאות לידי ביטוי במערכת המשפט לבין 

וכמי שקיבלה חלק מהכוח הזה,  ידע משפטי מהווה צבירה של כוח,  צרכיהם של אנשים שמגיעים משולי החברה. 

אני מרגישה מחויבות להשתמש בו למען צמצום פערי כוחות בחברה. אני מקווה לסייע ביצירתן של דרכים, פרטניות 

ומערכתיות, לגשר על אותו הפער, באמצעות עשייה משפטית וטיפולית פמיניסטית, שמרחיבה שותפות, שמצמצמת 

היררכיה ושאינה עיוורת לפערי כוחות, גם כשהם סמויים מן העין."
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נועה מיי עמרמי

ועה מיי עמרמי היא בוגרת תואר ראשון במשפטים של בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס במסלול נ
האקדמי, המכללה למנהל ובעלת תואר ראשון במוזיקה מקולג' ויקטוריה לאומנויות במלבורן, אוסטרליה.

נועה עבדה כעורכת דין במשרד עריכת דין מיכאל ספרד, המתמחה במשפט בינלאומי הומניטארי, משפט 
זכויות האדם ומשפט מינהלי וחוקתי. כחלק מהצוות המשפטי של ארגון "יש דין- מתנדבים למען זכויות 
אדם", נועה ניהלה את "פרויקט אכיפת החוק" שעוסק באכיפת החוק על אזרחים ישראליים שביצעו פשעים 
על רקע אידיאולוגי נגד תושבים פלסטינים בשטחים הכבושים. בנוסף, נועה לקחה חלק בייצוגם של מספר 
ארגוני זכויות אדם נוספים כגון "הקרן למגיני זכויות אדם" וכן בייצוג לקוחות פרטיים בתיקי זכויות אדם 

העוסקים בהריסות בתים וחופש התנועה. 

בהמשך, נועה עבדה במשרד עורכות דין סמדר בן-נתן ומיכל פומרנץ, שם לקחה חלק בייצוג מבקשים בתיקי 
איחוד משפחות ומעמד בישראל, בעתירות נגד הריסת בתים וכן בתביעות אזרחיות של מבקשי מקלט בגין 

כליאת שווא במתקן חולות.

בין עוולה לבין עתירה נועה הוציאה שני אלבומים עם שירים פרי עטה. בימים אלה נועה מתגוררת בניו-יורק, 
עוסקת במוזיקה ולומדת את רזי מקצוע האימהות.
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"אני חיה מתוך אמונה עמוקה בסולידריות עם כל אוכלוסייה מדוכאת באשר היא. לא ניתן בעיני להפריד בין דיכוי 

לבין דיכוי, שכן כולם נובעים מתפיסת עולם אחת של ניצול וכוח. לכן חשוב בעיני לפעול בכל החזיתות ולהיאבק מול 

כל צורה של דיכוי בעוצמה שווה, בין אם מדובר בזכויות של מיעוטים, נשים, פלסטינים, בעלי חיים או מבקשי מקלט. 

כשם שלא ניתן להפריד בין המאבקים השונים, כך, חלה על כל הנשים שבידן הכוח או היכולת לחולל שינוי חובה 

מוסרית לעשות כן." 



20

אפרת פודם

פרת פודם היא בוגרת תואר ראשון במשפטים ומדעי המדינה מאוניברסיטת בר-אילן. במהלך לימודי א
התואר הראשון, אפרת לקחה חלק בקליניקה לסיוע משפטי, ועבדה כעוזרת של מנהלת הקליניקה 
לשיווין זכויות של אנשים בעלי מוגבלויות, עו"ד קארין אלהרר )כיום, ח"כ(. במקביל שמשה אפרת כדוברת 

אגודת הסטודנטים באוניברסיטה, ולקחה חלק במחאת הסטודנטים. 

דיני עבודה,  אפרת ל"התמחתה בפרקליטות האזרחית של מחוז תל אביב, שם עסקה במגוון תחומים: 
נזיקין ומשפט מינהלי. עם תום ההתמחות, החלה לעבוד ב"מרכז תמורה- המרכז המשפטי הקליני לקידום 
שוויון", אותו היא מנהלת כיום. מרכז תמורה הוא עמותה המקדמת שוויון עבור אוכלוסיות מוחלשות בחברה 
הישראלית, כדוג' מזרחים, ערבים, יוצאי אתיופיה וכן נשים. האסטרטגיה המרכזית של המרכז היא שימוש 
ויצירתיים במשפט האזרחי, לצד הנגשת הידע המשפטי לקהילות השונות.  בכלים משפטיים חדשנים 
במסגרת העבודה במרכז תמורה, אפרת משמשת כיועצת המשפטית של המטה למאבק בגזענות בישראל 

וחברה בוועד המנהל שלו. 
במרוצת השנים, מרכז תמורה הפך לקליניקה במסגרת "מרכז משנה" בבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, 
המסלול האקדמי, המכללה למנהל, אפרת נמנית על הסגל הקליני של המכללה ומשמשת כמנחה הקלינית 
של "הקליניקה לקידום שוויון באמצעות דיני הנזיקין". בקליניקה מתנסים הסטודנטים בעבודה משפטית 
הנעשית במרכז תמורה ומובילים פרויקטים חברתיים חדשניים, כדוגמת הנגשת זכויות בדיור הציבורי, מניעת 

אלימות כלכלית כנגד נשים והגנה על חופש המחאה.

במקביל לעבודתה המשפטית הפרקטית, אפרת מלמדת באקדמיה זה מספר שנים, בתחילה שימשה עוזרת 
הוראה באוניברסיטה העברית, וכיום היא משמשת כראש צוות ההוראה של הקורס "תורת המשפט" בבית 

הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למינהל.
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"ַׁשֲחִקי, ַׁשֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות,
זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָׁשח.

ַׂשֲחִקי ִּכי ָבָאָדם ַאֲאִמין,
ִּכי עֹוֶדִּני ַמֲאִמין ָּבְך."

בתקנה  האקדמי  והמסע  המשפטית  "עבודתי 
לימדו אותי, כי גם לחלום ולשאוף זו זכות. המשפט 
ככלי לשינוי חברתי והגנה על זכויות אדם- נועד 
בין היתר לאפשר לבני אדם לחלום ולשאוף לעתיד 
טוב יותר, ובכוחו של האדם והמשפטן להפיץ טוב 

ולשנות את המציאות." 
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ליל פטישי

יל פטישי היא בוגרת תואר ראשון במשפטים ובעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ל
במהלך הלימודים התמקדתי במשפט בינלאומי, משפט העבודה, סוגיות של משפט ורווחה וצדק מעברי. 
השתתפתי בקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות, שם עסקתי בזכות לשוויון של גברים המעורבים בזנות 
ובסוגיות הנגשה לשונית של שירותים מנהליים בירושלים המזרחית. במסגרת לימודי עבודה סוציאלית 
קהילתית עשיתי את ההכשרה המעשית שלי בכפר שרפאת בירושלים המזרחית, ושנה לאחר מכן בארגון 

"כוח לעובדים" בירושלים.

דין  וכיום אני עורכת  לימודי התואר הראשון התמחיתי בסנגוריה הציבורית במחוז הדרום  לאחר סיום 
פלילית. בתקופת הלימודים לתואר הראשון עבדתי באגודה לזכויות האזרח בישראל, במסגרת פרויקט 
המשפט ההומניטארי הבינלאומי שמפעילה מחלקת השטחים הכבושים באגודה. לפני כן עבדתי כמדריכת 
נוער בהוסטל בירושלים אשר מספק קורת גג לנוער שעזב את בית הוריו או הוצא ממנו בצו בית משפט. 
בנוסף, עבדתי כמורה למתמטיקה ולהיסטוריה בבית ספר תיכון לנוער שנשר ממערכת החינוך הפורמאלית, 
ובחטיבת ביניים בירושלים. במהלך שנות התיכון ובשנים שלאחר מכן התנדבתי והדרכתי במסגרות חינוך 

בלתי פורמאלי שונות, ביניהן מועדונית, מרכז נוער וגן לילדי מהגרי עבודה.
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"בעולם בו אני רוצה לחיות ההפרדה בין בני האדם נמסה מאליה. זהו עולם שבו נלמד לאהוב את ההבדלים התרבותיים 

זכאים ליחס שווה, להזדמנות רחבה ככל האפשר, להגינות  ולהבין שעל אף השוני כל בני האדם  בינינו  והאחרים 

זו, אלה לסבלותיהם של  ולחמלה. זהו עולם שבו כמעט שלא נזדקק למשפט, משום שנהיה ערים זה לצרכיה של 

אחרים, וכולנו נרצה בזכויות האדם. עד שכל זה יקרה, אמשיך לפעול בסיזיפיות הראויה כדי להגשים את משאלתי." 
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מיכל פסובסקי

)LL.B( מבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, מ יכל פסובסקי היא בוגרת תואר ראשון במשפטים 
המסלול האקדמי, המכללה למנהל.

מיכל עובדת במשרד עריכת דין "מיכאל ספרד", ועוסקת בעיקר בייעוץ המשפטי לארגון זכויות האדם "יש 
זכויות האדם של האוכלוסייה הפלסטינית הנמצאת תחת כיבוש ישראלי, לארגון  דין" הפועל להגנה על 
"שוברים שתיקה", ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות מחיילים וחיילות אשר שירתו בשטחים 
"קומט-מי" העוסקת בפתרונות טכנולוגיים לשירותם  וכן לעמותת  ואילך,  מפרוץ האינתיפאדה השנייה 

ולרווחתם של השכבות המוחלשות הסובלות ממחסור בשירותי החיים הבסיסיים.
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"אני מאמינה במשפט ככלי לשינוי חברתי 

של  כוחו  החברה.  כשלה  שבו  במקום 

במרחב  פועל  שהוא  מכך  נובע  זה  כלי 

דמוקרטי, כך שגם אם חלקים נרחבים של 

החברה כבר לא מכירים בו כלגיטימי הוא 

נתמך על ידי מנגנוני אכיפה."

עמיתות ועמיתים יקרים,
 כמה התואר הזה של עמיתות ועמיתים מתאים לכם, 
כיוון שבזכותכם קיימנו בקבוצת החשיבה שלנו שיח 
פתוח, פורה, מקשיב ומעשיר, שנגע בכמה מהסוגיות 

החשובות והרגישות ביותר בתחום זכויות האדם.
 בהצלחה בהמשך הדרך ואני מקווה שבכלים 

שרכשתם במהלך התואר תוכלו להעלות תרומה 
לקידום זכויות האדם.

עו"ד דן יקיר
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טל שטיינר

)2011(. ט )LL.B( מהאוניברסיטה העברית בירושלים  ל שטיינר היא בוגרת תואר ראשון במשפטים 
ותחום המגדר במשפט.  והומניטארי,  בינלאומי  זכויות האדם, משפט  בלימודיה, התמקדה בתחומי 
במקביל, עסקה בהקמת והפעלת עמדת סיוע משפטי בבית הדין הרבני בירושלים, במסגרת "מרכז ברירה", 

והתנדבה במסגרות שונות המסייעות לנשים נפגעות אלימות. 

לאחר התמחות בפרקליטות הפלילית של מחוז מרכז, עבדה טל כעו"ד במוקד להגנת הפרט, ארגון בלתי 
ממשלתי המגן על זכויות האדם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. לאחר מכן עבדה במשרד עו"ד 
תומר ורשה, שם ייצגה מבקשי מקלט ומהגרים בהליכים להסדרת מעמדם בישראל. טל כיום עובדת בנציבות 

זכויות האדם של האו"ם בג'נבה.
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״הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, 

ולא אתה בן חורין לבטל ממנה״

מסכת אבות, פרק ב, משנה טז

כאשר פגשתי בכם לראשונה, נבחרת המחזור השני של עמיתי "תקנה", הרגשתי שאני עדה ליצירת מסורת 
של הוראת זכויות האדם בבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס. אם המחזור הראשון טומן בחובו תקווה ומביא עימו 
הבטחה, המחזור השני הוא כבר בבחינת "עוד לבנה בחומה". אבל הואיל ובזכויות אדם מדובר, והואיל וחומות לרוב 

מבדילות, מבודדות ומפלגות אז חשבתי עליכם יותר כעוד "אבן דרך" בשביל זכויות האדם שאנו מפלסים. אבל ככל 
שהעמקתי להכיר אתכם, גיליתי שאתם לא רק חוליה בשרשרת. הותרתם בי חותם שלא ישכח כקבוצה בעלת משקל 

סגולי ייחודי וכסטודנטים אינדיבידואליים אשר לכל אחד התרומה המקורית שלו. ההוראה, השיחות, השאלות והתשובות, 
האינטראקציה, הדגשים, העניין, החקרנות והסקרנות, המקוריות, והנחישות למינוף תחום זכויות האדם היו מנת חלקנו 

בסמינר. ההתרגשות בכניסה לסמינר אתכם, הציפייה להפריה ההדדית והסינרגיה הייתה מנת חלקי כל יום שלישי 
בשעות הערב המאוחרות, והכל תוך שמלווה אותי הידיעה שהרעיונות שפיתחנו בסמינר יגלשו באמצעותכם לעולם 

המציאות שמעבר להיכל השן. אני שמחה בכל אחת ואחד מכן, מאחלת לכולכן הצלחה רבה בכל אשר תפנו ומאמינה 
ביכולתכם להמשיך להרחיב ולהעמיק את שביל זכויות האדם בדרכים החדשות בהם תבחרו לילך.

פרופ' איריס קנאור



28

דניאל שנהר

ניאל שנהר סיים תואר בוגר במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים )2004( ד
ותוכנית מיוחדת לתואר שני ביחסים בינלאומיים ממכון ברצלונה ללימודים בינלאומיים )2007(. 

 
יהודי )כיום המרכז הרפורמי לדת  את טרום ההתמחות וההתמחות בעריכת דין עשה במרכז לפלורליזם 
ומדינה(. לאחר סיום לימודי התואר השני בברצלונה עבד כמלגאי במשך שנה אחת במרכז המחקר והמידע 
2008 עובד דניאל כעורך  לנושאים בינלאומיים בברצלונה, בנושא מדיניות ההגירה האירופית. מאז שנת 
דין במוקד להגנת הפרט, עמותה הפועלת לשמירה על זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. 
במסגרת עבודתו עוסק בליטיגציה ובמחקר משפטי בתחום של תושבות ומעמד בירושלים המזרחית, וכן של 
זכויות הכלואים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא בישראל, הן מהפן של המשפט הישראלי, הן מהפן של 

המשפט הבינלאומי.
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"השמירה על זכויות האדם של כל אדם באשר הוא אדם היא, להשקפתי, עילת קיומה של כל קהילייה פוליטית בכלל, 

ושל המשטר במדינה דמוקרטית, בפרט. זהו אתגר המונח לפתחן של כל רשויות השלטון, ולמערכת המשפט ישנו 

תפקיד מהותי בביצור ההגנה על זכויות האדם. כעורך דין אני רואה זאת כשליחות להביא בפני הרשות השופטת את 

סוגיית ההגנה על זכויות האדם של פלסטינים בשטחים, תוך עיגון הנושא במשפט הבינלאומי, כדרך לחיזוק מעמדן 

של אותן זכויות במשפט הישראלי והעלאת קרנו של המשפט הבינלאומי במערכת המשפט במדינה. שאיפתי היא 

שמדינת ישראל תחתור להפוך את זכויות האדם לאחד מעמודי התווך של קיומה והווייתה. בימים אלה, שעה שזכויות 

האדם נתונות למתקפות בלתי פוסקות מצד גורמים פופוליסטיים למיניהם, חיזוקה של התודעה הדמוקרטית והמשך 

ביסוסו של משטר זכויות האדם הם בבחינת צו השעה. אין כמו תוכנית "תקנה", שאני גאה להימנות בין בוגריה, כדי 

להוות מצע פורה לצמיחתם של פעילים ופעילות שיעסקו במלאכה זו, שאין חשובה ממנה"
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ליאור שפינדל

יאור שפינדל הוא בוגר תואר ראשון במשפטים ויחסים בין לאומיים מהאוניברסיטה העברית )2014(. ל
במהלך לימודיו באוניברסיטה התנדב בפרויקט "ברירה" במסגרתו סייע במתן שירות בעמדת סיוע 
וכן השתתף בקליניקה משפטית לייצוג אוכלוסיות מוחלשות  משפטי בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים 
בנבחרת הפקולטה  ליאור השתתף  בירושלים.  לעולי אתיופיה  במוקד הקליטה  סיוע משפטי  והעניק 
למשפטים בתחרות משפט בינלאומי הומניטרי בחסות הצלב האדום ושימש כחבר צוות העורכים של כתב 

העת Israel Law Review העוסק במשב"ל ובזכויות אדם.

במקביל ללימודים האקדמיים עבד ליאור כאנליסט בחברת מודיעין עסקי וכן במטה הסייבר במשרד רוה"מ. 
לאחר התמחות במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה עבד במשרד עו"ד פישר, בכר, חן ושות' בתחום 

הליטיגציה המסחרית וכן כעוזר מחקר בחוג ליחסים בין לאומיים באוניברסיטה העברית. 

Fair Planet, במהלכו עסק בהדרכה חקלאית באתיופיה  ליאור השתתף בפרויקט הומניטארי של ארגון 
בתוכנית שמטרתה הנגשת חקלאות מתקדמת לחקלאים קטנים באפריקה. בימים אלה ליאור הוא צוער 

בקורס הצוערים של משרד הכלכלה והתעשייה.
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"לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד 

נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל 

עולם  קיים  כאילו  עליו  נפש אחת, מעלים  המקיים 

ה'(. האחריות לתמיכה  ד',  )מסכת סנהדרין,  מלא" 

והגנה על החלשים בחברה מוטלת על כתפי כל אחד 

ואחת ואין אנו רשאים להתעלם מהעוולות החברתיות 

יחד עם שיח, הכרה  וצדק,  הסובבות אותנו. משפט 

ופתיחות מחשבתית הם צעד ראשון  וכבוד לאחר 

לבניית חברת המופת אליה אנו שואפים"
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