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 אונ' תל אביב  – מועדון משפט וחירות על

הינו מועדון סטודנטים הפועל לקידום תפיסת עולם משפטית  אוניברסיטת תל אביב  במועדון משפט וחירות  

 .פרט, ריסון שיפוטי, הפרדת רשויות ושלטון מוגבלהחירויות   :עקרונות  הארבעב הדוגלת 

 מוזמן/ת להצטרף!  המזדהה עם עקרונות אלו למשפטים סטודנט או סטודנטית

בעלי    , ושהםשברצונם להרחיב אופקים  סקרניםהמועדון הוא בית חם אידאולוגי לסטודנטים וסטודנטיות  

וגבולותיו.   בית המשפט  לגבי תפקיד  ובמיוחד  שלנו,  היסוד  לעקרונות  בסוגיות הקשורות  דומה  לב  נטיית 

 במה לשיח משפטי מגוון, מעמיק, משכיל ומכבד.  מהווההמועדון , במקבל

 המועדון פעיל בפקולטה למשפטים, על ידי תלמידי משפטים ועבור תלמידי משפטים. 

 עיקריים:    מישוריםפעילות המועדון מתחלקת לשלושה 

פומביים  אירועי • של  ם  הדגל  פעילות  בתוכם  הרחב,  ולקהל  הסטודנטים  ציבור  לכלל  הפתוחים 

ומעמיקים  דיבייט אירועי    –המועדון   עקרוניים    מקצועיים  משפטיים ובנושאים  מומחים    בין 

 מובילים בתחומם.

לחברי  פנימית פעילות   • ובמסגרתן    ות/ אקסקלוסיבית   )!( בלבד  מצומצמיםהמועדון    מפגשים 

 עם דמויות משפטיות מובילות.  ואינטימיים

חברתיים • המתמקדים    מפגשים  הפנאי  ובשעות  הקהילה  חבריבבניית  בין  ההוואי    ות/ בטיפוח 

 המועדון. 

 בין אירועי העבר שקיים המועדון )בנוסף למפגשים מצומצמים לחברי מועדון בלבד(:

לבין המשנה לפרקליט  רו  'פרופ' בועז סנג  בין   "פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטותבנושא "  דיבייט  •

 עו"ד מומי למברגר המדינה 

 ד"ר עמיר פוקס לבין פרופ' יואב דותן  " ביןעילת הסבירות במשפט המינהלידיבייט בנושא " •

 " מאת פרופ' גידי ספיר הכנסת 'ץ שפיר נ" בעקבות בג –הגבלת הסמכות המכוננת הרצאה בנושא " •

פרופ' אסף חמדני,  הינם: הנוכחיים המועדון נהנה מליווי וייעוץ מטעם חברי סגל בפקולטה. מלווי המועדון 

 פרופ' תמי מייזלס. 

 המפורטים כאן:   הסטודנטים המועדון פועל בהתאם לעקרונות מועדוני

Principles.pdf-Chapters-content/uploads/2021/07/Forum-https://lawforum.org.il/wp   

 

 המובילות:   בפקולטות למשפטיםמקבילים  מועדוניםלמועדון קיימים 

 האוניברסיטה העברית:   – מועדון משפט וחירות

https://www.facebook.com/LawForumHebU/  

https://www.facebook.com/LawForumTAU
https://www.youtube.com/watch?v=Dx7MyObr4_A&ab_channel=%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=eHXX8BYuvUs&ab_channel=%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=Rp3VEIh8mo8
https://lawforum.org.il/wp-content/uploads/2021/07/Forum-Chapters-Principles.pdf
https://www.facebook.com/LawForumHebU/
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 : אוניברסיטת רייכמן – מועדון משפט וחירות

https://www.facebook.com/LawForumIDC   

 כיצד מצטרפים? 

וחירות  למשפט  הישראלי  הפורום  אתר  דרך  להצטרף    הצטרפו  רצונכם  ואת  המתאים  המוסד  את  )סמנו 

 :כחברי מועדון(

https://lawforum.org.il/ 

 רוצים לשמוע עוד? ? מתעניינים

 צרו קשר ונציג המועדון יחזור אליכם, בעמוד הפייסבוק: 

https://www.facebook.com/LawForumTAU 

 5717-255-540הלל שנקולבסקי: לאו שלחו הודעה  

 

 עם צוות הובלת המועדון.   מהמקדי  שיחת היכרותהקבלה למועדון מותנית בקיום 

 

המועדון אינו נוקט עמדה רשמית בסוגיות משפטיות קונקרטיות על סדר היום. בנוסף, המועדון אינו  

 . שאינן משפטיות עוסק בסוגיות פוליטיותפוליטי, אינו נוקט עמדה פוליטית ואינו 

לפורום ועדה מייעצת  עם ארגון ארצי בשם הפורום הישראלי למשפט וחירות.  פועל בשיתוף המועדון 

 , לשעבר שר המשפטים ודיקן הפקולטה למשפטים באונ' ת"א. פרופ' דניאל פרידמןבראשה עומד 

   הפורום הישראלי למשפט וחירות: אתר

https://lawforum.org.il/  
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