  1

אוניברסיטת בר אילן
הפקולטה למשפטים 
זכויות אדם ,סנגוריה ורב תרבותיות
99-567-01

המרצה: ד"ר יאיר רונן 
תשס"ד - סמסטר א'

החברה הישראלית שסועה במאבקים בין הקבוצות השונות  המרכיבות אותה כשהשיח הציבורי מתנהל לא אחת באקלים של עוינות וביטול הדדי. 
ככלל, כבודו האנושי של הפרט עלול להיפגע הן  כאשר  כאשר החברה ובתי המשפט אינם רואים עצמם מחויבים לכבד את זהותו  של הפרט והן  כאשר עוולות כלפי הפרט מתרחשות  בצלה של הסכמה בשתיקה או הסכמה נלהבת של משפחה וקהילה, שהפרט משתייך עליהן. על כן אתגר הסנגוריה על אדם, המבקש מענה לצרכיו הרגיש לזהותו, אינו אתגר קל בחברה הישראלית.    
בשיעור זה  נבחן את  האפשרות למחויבות החברה באמצעות מערכת המשפט הן לזכויות אדם והן לרב תרבותיות. נפתח בשאלה,האם  סנגוריה על זכויות אדם מחייבת יחס אכפתי כלפי הזולת. נמשיך בבחינת הצידוקים לזכויות אדם אוניברסליות בחברה הנתונה במצוקה כלכלית ובטחונית ואשר בה שונות תרבותית רבה. נפרוס תפישה הרואה בסנגוריה על זכויות אדם ייעוד אוניברסלי. 
דיון זה יוביל אותנו לבחינת משמעות המחויבות לרב תרבותיות וזיקתה של מחויבות זו לעיצוב הזכות לזהות. 
נחתום את הדיון  בעמידה על  פוטנציאל הפרשנות היוצרת של  המורשת התרבותית.יבואר כיצד  יש בכוחה של פרשנות כזו להעצים את מחויבות החברה ומערכת המשפט הן לזכויות אדם אוניברסליות והן לרב תרבותיות.  
לכל אורך הדיון תעמוד לנגד עיננו המציאות החברתית הישראלית. 

שיטת הלמידה בקורס: 
הלמידה בקורס פעילה: נדבך היסוד הוא  קריאה עצמאית של חומר הקריאה משיעור לשיעור. בעקבותיה,  ההרצאות והדיונים ישלימו את  הקריאה העצמאית ויפרסו יריעה רחבה יותר של מקורות ודוגמאות. ההשתתפות הפעילה בשיעורים  הנה רכיב  חשוב של הלמידה. חלק הארי של המקורות באנגלית . 

מרכיבי הציון:
מבחן מסכם רב ברירתי ('אמריקאי) בספרים פתוחים: 80%  
נוכחות  מלאה בשיעורים : % 20
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