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 עקרונות  –סטודנטים מועדון /תא

 תיאור מטרה ו

  הסטודנטים של הפורום הישראלי למשפט וחירות   תא מסמך זה מבקש להתוות ולהציג את עקרונות   .1

 . התא ואת רוח פעילות )להלן: הפורום(

פעולה   .2 ותלמידות משפטים המבקשים לשתף  וולונטרית של תלמידי  תא הסטודנטים הוא התארגנות 

ידי סטודנטיםבקידום   על  מופעל  עולם משפטית שמרנית. התא   ועבור סטודנטים   למשפטים  תפיסת 

 .מוסד לימודילמשפטים הלומדים באותו 

 שונות

"תאי" סטודנטים כוללים כל התארגנות סטודנטיאלית דומה בכל כינוי אחר, לרבות  -המונחים "תא" ו .3

 "מועדון", "ועד", "חוג" וכיוצא בזה.

 .יחד ולחודלשני המינים  כפנייהלאחד המינים תתפרש  פנייהכל  .4

 מסמך זה אינו מהווה מסמך משפטי בעל תוקף מחייב. .5

 הישראלי למשפט וחירות זיקה לפורום

  , אינו כפוף לפורוםו  עצמאי  התא פועל בשיתוף פעולה מלא עם הפורום הישראלי למשפט וחירות. התא .6

 וייעוץ.  , תמיכהאך רואה בפורום מקור עיקרי להכוונה

 עקרונות התא

חירויות פרט,    ,התא יקדם תפיסת עולם משפטית הדוגלת בעקרונות של ריסון שיפוטי, הפרדת רשויות .7

 ושלטון מוגבל. 

 תפקיד השופט לומר מהו הדין המצוי, ולא מהו הדין הרצוי. ריסון שיפוטי:  .7.1

הכללים; הרשות הרשות המחוקקת קובעת כללים; הרשות המבצעת מיישמת את  הפרדת רשויות:   .7.2

 השופטת מיישבת מחלוקות במסגרת הכללים. 

הליך הוגן במשפט פלילי, חופש התנועה, חופש הביטוי,   –יסודות החברה החופשית  חירויות הפרט:   .7.3

 הזכות לקניין, פרטיות, חופש העיסוק והחוזים, חופש הדת והמצפון. 

 זרחים ולשמרה.תפקידה העיקרי של המדינה הוא לאפשר את חירות האשלטון מוגבל:  .7.4

 הימנעות מנקיטת עמדה 

בדומה לפורום הישראלי למשפט וחירות, התא אינו נוקט עמדה רשמית בסוגיות קונקרטיות שעל סדר  .8

כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת  התא יבהיר וידגיש כי  ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים.  היום,  

למען הסר ספק, אין מניעה שחברי התא וכל אורח   הינה של מביע העמדה או הדעה בלבד.   התאפעילות 

 בפעילות התא יביעו דעתם ויציגו עמדתם בכל עניין, לרבות במסגרת פעילות התא.

 חברות בתא 

רשאים להצטרף לתא כחבר/ת תא.    החפצים בכך  כל תלמיד או תלמידת משפטים במוסד הלימודים .9

 כתנאי להצטרפותו.   ת התא רשאי לערוך שיחת היכרות עם תלמיד המבקש להצטרף כחבר תאצוות הובל

מותנית   .10 תהא  לתא  כחברההצטרפות  המבקש  באתר    בהרשמת  וחירות  למשפט  הישראלי  הפורום 

 הפורום. 

התא, הינם בהתנדבות מלאה ואינם   החברות בתא, וכן מילוי כל תפקיד וכל סיוע הניתן במסגרת פעילות .11

 מזכים בתגמול באשר הוא.
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 פעילות התא 

  תוך גיוון השיח המשפטי הקיים. ,עניינימעמיק, משכיל ושהוא מכבד, התא חורת על דגלו דיון משפטי  .12

ת עבור חברי התא ועבור ציבור תלמידי המשפטים במוסד לימודים. פעילות זו  יוהתא יקיים מגוון פעילו .13

 ול )בין היתר(: יכולה לכל

אירועי ב  אירועי פאנל.ו  , הרצאות(ַמֲעָמתאירועים פומביים פתוחים לציבור, לרבות אירועי דיבייט ) .13.1

 התא ישתתפו דמויות משפטיות בולטות ומובילות. 

העשרה פנימיים לחברי תא בלבד, לרבות מפגשי דיון ושיח, שיחות אינטימיות עם דמויות   מפגשי .13.2

 משפטיות, סדנאות קריירה במגזרים ותחומים שונים, ועוד. 

 גיבוש ובילוי חברתי לחברי התא בלבד.  מפגשי .13.3

בין .14 דיבייט  אירועי  תהיה  התא  של  דגל  משפטיים  זוג  פעילות  בסוגיה   מומחים  סדור  באופן  הדנים 

 משפטית.

בעלות ממד משפטי  תּובסוגיות מדיני , וכןבעלי זיקה משפטית מובהקתפעילות התא תתמקד בנושאים  .15

 ני הקשור לעקרונות התא.פעילות זו תשאף לעסוק בסוגיה המעלה היבט משפטי שמר . בולט

 הנידונה. באירועי התא ישתתף תמיד לפחות דובר אחד המציג טיעון משפטי שמרני בקשר לסוגיה  .16

בין   .17 וחירות  למשפט  הישראלי  הפורום  של  ההעשרה  פעילות  את  ולפרסם  להפיץ  ישתדלו  התא  חברי 

 תלמידי מוסד הלימודים.

 חברי התא ינהגו במסגרת פעילות התא באופן מכבד והגון, תוך שמירה על כללי נימוס ואדיבות. .18

 מלווי סגל 

ליווי  .19 וימנה "מלווי סגל" לשם  נבחרים מתוך סגל מוסד הלימודים,  פעולה עם חברי סגל  התא ישתף 

 ייעוץ לחברי התא ולצוות הובלת התא.מתן פעילות התא ולשם 

 שיתוף פעולה הדדי 

לפעול   .20 שמתאפשר,  ככל  ישאף,  המוגדריםמנגנוניה  במסגרתהתא  לב  ם  הלימודים  פעילות  שם  מוסד 

 .  , ובשיתוף פעולה עם הפקולטה / בית הספר למשפטיםסטודנטיאלית

 התא ישאף לקיים פעילות משותפת מעת לעת עם ארגונים סטודנטיאליים אחרים במוסד הלימודים. .21

 התא לא יפעל בניגוד לכללים ולהנחיות של המוסד הלימודי, ולא יפעל בניגוד לכל דין.  .22
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