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אוניברסיטת בר אילן  
הפקולטה למשפטים
תשס"ד  - סמסטר א' -  99-979-01
זכויות הילד 
מרצה: ד"ר יאיר רונן   
תיאור הקורס 
בקורס זה תלובן  התפישה המתגבשת של זכויות הילד בעידן שלאחר אשרור האמנה בדבר זכויות הילד וחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 
ייבחנו יסודותיה הרעיוניים של תפישה זו, יוצעו מענים לביקורות כנגד הכרה משפטית בזכויות הילד  ויבחן  ייעודו האפשרי  של מושג טובת הילד במסגרת משטר משפטי של זכויות הילד.
על בסיס זה  נדון בסוגיות מרכזיות בתחום זכויות הילד. בינן:  
-סנגוריה על הילד, שינוי חברתי ונקודת מבטו של הילד כלקוח
-זכות הילד לזהות 
-מחויבות כפולה לרב תרבותיות ולנורמות יסוד אוניברסליות  
-פיקוח חברתי על הילד ורטוריקה משפטית של שיקום והגנה    
דרישות הקורס: 
הנוכחות בשיעורים חובה. חלק הארי של חומר הקריאה הוא באנגלית. קריאת המקורות משיעור לשיעור חשובה להפקת תועלת  מן ההרצאות ומן הדיון בכיתה.
מרכיבי הציון הסופי:  
השתתפות מלאה ופעילה  -  20% 
בחינה בכתב- % 80 
שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.        
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