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לסייע דיכוי הכללה חירות מעצר שווא הפרת זכויות לא עלה בידו להוכיח
הדרה ייצוג משפטי הזדמנות שווה מתן קול האדם הסביר האדם הנאור 
עוני  בית המשפט לא יתערב בשיקול דעת מקצועי מיצוי הליכים  מידתיות 
צדק חברתי הזדקנות בכבוד  החלצות מזנות  שפה כמגבילה נגישות  הפליה 
הכלל  שיוויון  קול  למשפט השמעת  נגישות  לפרטיות  הזכות  הביטוי  חופש 
חירות  מיצוי הליכים שלמות הגוף  שיהוי האדם הסביר  דיכוי הפרת זכויות 
למשפט נגישות  סולידריות  עולם  תיקון  יכולת  למיעוטי  משפטי  ייצוג 
הזכות להליך הוגן הסדר ציבורי שיוויון אינטרס הציבור  בטחון המדינה 
סינגור כוח  דיכוי  מעצר שווא קיום מינימלי בכבוד  כבוד האדם השפלה 
מידתיות יכולת  למיעוטי  משפטי  ייצוג  הביטוי  חופש  הציבור  אינטרס 
הזדמנות שווה חינוך חינם נוגדים עוני  שיקולים  הסדר הציבור מתן קול 
קול מתן  נגישות  משפחה  לחיי  הזכות  המדינה  בטחון  נוגדים  שיקולים 
בית המשפט לא יתערב בשיקול דעת מקצועי חינוך חינם הזכות להליך הוגן  
שלמות הגוף מעצר שווא חירות שכר שווה לעבודה שווה נגישות למשפט
בטחון המדינה הסדר ציבורי הפליה צדק חברתי היחלצות מזנות סולידריות
סינגור הזדקנות בכבוד הזכות לפרטיות השפלה קיום מינימלי בכבוד שיוויון

השמעת קול הפרת זכויות שיקולים נוגדים אינטרס הציבור הכלל הדרה כוח 
ציבורי  הסדר  מידתיות  הסביר  האדם  הליכים  מיצוי  להוכיח  בידו  עלה  לא 
האדם הנאור הזכות לתרבות נגישות למשפט השמעת קול כוח כבוד האדם
בטחון המדינה השפלה חופש הביטוי הפרת זכויות מעצר שווא הזדקנות בכבוד
ייצוג משפטי סולידריות מתן קול  כבוד האדם  נגישות  מידתיות האדם הנאור 
שיקולים נוגדים חינוך חינם שכר שווה לעבודה שווה צדק חברתי מיצוי הליכים
אינטרס הציבור שלמות הגוף סינגור הכללה הזדקנות בכבוד מיצוי הליכים עוני
לסייע דיכוי הכללה חירות מעצר שווא הפרת זכויות לא עלה בידו להוכיח
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הזכות להליך הוגן הסדר ציבורי שיוויון אינטרס הציבור  בטחון המדינה 
סינגור כוח  דיכוי  מעצר שווא קיום מינימלי בכבוד  כבוד האדם השפלה 
מידתיות יכולת  למיעוטי  משפטי  ייצוג  הביטוי  חופש  הציבור  אינטרס 
הזדמנות שווה חינוך חינם נוגדים עוני  שיקולים  הסדר הציבור מתן קול 
קול מתן  נגישות  משפחה  לחיי  הזכות  המדינה  בטחון  נוגדים  שיקולים 
בית המשפט לא יתערב בשיקול דעת מקצועי חינוך חינם הזכות להליך הוגן  
שלמות הגוף מעצר שווא חירות שכר שווה לעבודה שווה נגישות למשפט
בטחון המדינה הסדר ציבורי הפליה צדק חברתי היחלצות מזנות סולידריות
סינגור הזדקנות בכבוד הזכות לפרטיות השפלה קיום מינימלי בכבוד שיוויון
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הזדמנות שווה חינוך חינם נוגדים עוני  שיקולים  הסדר הציבור מתן קול 
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בית המשפט לא יתערב בשיקול דעת מקצועי חינוך חינם הזכות להליך הוגן  
שלמות הגוף מעצר שווא חירות שכר שווה לעבודה שווה נגישות למשפט
בטחון המדינה הסדר ציבורי הפליה צדק חברתי היחלצות מזנות סולידריות
סינגור הזדקנות בכבוד הזכות לפרטיות השפלה קיום מינימלי בכבוד שיוויון

השמעת קול הפרת זכויות שיקולים נוגדים אינטרס הציבור הכלל הדרה כוח 
ציבורי  הסדר  מידתיות  הסביר  האדם  הליכים  מיצוי  להוכיח  בידו  עלה  לא 
האדם הנאור הזכות לתרבות נגישות למשפט השמעת קול כוח כבוד האדם
בטחון המדינה השפלה חופש הביטוי הפרת זכויות מעצר שווא הזדקנות בכבוד
ייצוג משפטי סולידריות מתן קול  כבוד האדם  נגישות  מידתיות האדם הנאור 
שיקולים נוגדים חינוך חינם שכר שווה לעבודה שווה צדק חברתי מיצוי הליכים
אינטרס הציבור שלמות הגוף סינגור הכללה הזדקנות בכבוד מיצוי הליכים עוני
לסייע דיכוי הכללה חירות מעצר שווא הפרת זכויות לא עלה בידו להוכיח
הדרה ייצוג משפטי הזדמנות שווה מתן קול האדם הסביר האדם הנאור 
עוני  בית המשפט לא יתערב בשיקול דעת מקצועי מיצוי הליכים  מידתיות 
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האדם הנאור הזכות לתרבות נגישות למשפט השמעת קול כוח כבוד האדם
בטחון המדינה השפלה חופש הביטוי הפרת זכויות מעצר שווא הזדקנות בכבוד
ייצוג משפטי סולידריות מתן קול  כבוד האדם  נגישות  מידתיות האדם הנאור 
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The Clinics for Law & Social Change at the Faculty of Law strive to overcome social 
and legal barriers and to realize the rights of those whose voice is silenced. 
By involving law students in legal struggles for social justice, 
the Clinics instill social responsibility in future lawyers and nurture their commitment 
to ensuring access to law and justice for marginalized groups and individuals.  

العيادات القانونية للتغيري اإلجمتايع يف لكية احلقوق، تعمل عىل خرق احلواجز اإلجمتاعية والقانونية 
وعىل خلق حيزِّ إلمساع اصوات املُسَتضَعفني واملُسَتضَعفات واستدراك حقوقهم. 

إّن اخنراط الطلب والطالبات يف نضاالٍت قانونية ألجل العدالة االجمتاعية، ُيِعدُّ جيلاً من احلقوقيني 
واحلقوقيات ذوي مسؤولية من جهة ومهارات من جهٍة أخرى، لإلهمتام بقضايا عدِة فائٍت ُمسَتضَعفة وقضايا من 

ُسّدت بوجهم ابواب العدل والقانون.

הקליניקות לשינוי חברתי בפקולטה למשפטים פועלות לפרוץ את המחסומים החברתיים והמשפטיים 
־ולאפשר למי שקולו לא נשמע להשמיע את קולו ולממש את זכויותיו. שילובם של סטודנטים וסטודנ

לדאוג  בחובו את האחריות  הנושא  דור משפטנים  לצדק חברתי, מכשיר  טיות במאבקים משפטיים 
לאוכלוסיות מוחלשות ולכל מי ששערי החוק והצדק חסומים בפניו.

Giving Voice, Overcoming Barriers
حّي لألصوات الغري ممسوعة ولتحدي العواِئق

לתת קול, לפרוץ מחסומים

הקליניקות למשפט 
ושינוי חברתי 

הפקולטה למשפטים
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