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  יעמוד בראש יצחק זמיר' פרופ

 זכות-המועצה הציבורית של כל

 

יצחק ' העליון בדימוס פרופ שופט בית המשפטבראשות , זכות-כלת של יהמועצה הציבור

הוקם ש מיזם ללא כוונת רווח הוא זכות-כל .לישיבתה הראשונה התכנסה אתמול זמיר

שיתופי -על בסיס אינטרנטי, לכתוב את אנציקלופדיית הזכויות של מדינת ישראל במטרה

 .במתכונת דומה לזו של ויקיפדיה

 לרכז בכתובתנועד , בישראל הזכויות מומחי מיטב של פעולה שיתוף ר שלו תוצהינש, המיזם

כדי , את מאגר הידע הגדול והמקיף ביותר בתחום הזכויות( www.kolzchut.org.il)אחת 

 .להגביר את המודעות לזכויות ולהקל על התושבים לממש אותן

העליון בשנים  כיהן כשופט בבית המשפט, בכירי המשפטנים בישראלמ, יצחק זמיר' פרופ

, חיפה ניברסיטת למשפטים של או הפקולטההקים ועמד בראש  הוא לפני כן. 5-3112::2

דיקן הפקולטה למשפטים ומילא את תפקיד ( 2:89-2:97)כיהן כיועץ המשפטי לממשלה 

ביניהם פרס ישראל לחקר , רבים זמיר זכה בפרסים' פרופ. באוניברסיטה העברית בירושלים

 .המשפט

אנשי ציבור ואנשי מקצוע בתחומים הקשורים  26-כמונה  זכות-ציבורית של כלהמועצה ה

מטרתה היא . משפטניםואנשי אקדמיה , ביניהם פעילים במגזר השלישי, המיזםבפעילות 

ללי אתיקה לגבש המלצות לגבי דרכו ומדיניותו של המיזם בנושאים עקרוניים וכן לקבוע כ

 .אופן הצגת המידע באתרלהנוגעים 

הניסיון מלמד כי בני אדם רבים מכל שכבות הציבור אינם מודעים ; "יצחק זמיר אמר' פרופ

משים את מלזכויות המוקנות להם מכוח חוק או מכוח חברות בגופים שונים ולכן גם אינם מ

היא המודעות לזכויות . הדבר בולט בעיקר בשכבות המוחלשות של החברה. כל זכויותיהם

כתרומה לציבור , זכות נועד לשמש מכשיר כזה-מיזם כל. מכשיר חשוב למימוש הזכויות

והמועצה הציבורית נועדה לסייע בידי היזמים והפעילים של המיזם בקידום , הרחב בישראל

 ."מטרה חשובה זאת

http://www.kolzchut.org.il/


זמיר על ' ופמוקירים את פראנו ; "אמר, ארז פרלמוטר, זכות-ר הדירקטוריון של כל"יו

. ובטוחים כי הוא יתרום לה תרומה משמעותית הסכמתו לעמוד בראש המועצה הציבורית

לקידום  אחת היוזמות החשובות ביותרזכות כ-של כל המעמדהרכב המועצה מחזק את 

 ."יות התושבים בישראלמימושן של זכו

חר עבודת לא 3121שק לציבור בסוף הו, הפועל כחברה לתועלת הציבור, זכות-כלמיזם 

המידע באתר מיועד לשימוש על ידי הקהל הרחב ועל ידי . הכנה מקדימה של למעלה משנה

מאז ההשקה נמשך . המנגישים זכויות לקהל הרחב ומסייעים לו לממש אותןרשויות וארגונים 

הכולל מידע על זכויות בתחומי תעסוקה וזכויות , העדכון של המידע באתרפרויקט ההרחבה ו

, אנשים עם מוגבלויות, זיקנה, מעוטי יכולת, עובדים זרים, ניצולי שואה, ר ושיכוןדיו, עובדים

 .בריאות ועוד תחומים רבים הנמצאים בשלבי עדכון שונים

אנו רואים עלייה מתמדת , מאז פתיחת האתר לציבור; "אמר, אמתי קורן ,זכות-ל כל"מנכ

הרחבת המידע באתר . שיםגול אלף 56-לרמה חודשית של כוהגענו  במספר המשתמשים בו

לאלפי אנשים מדי יום בקבלת מידע על  ותוהיכולת להנגיש אותו לקהל הרחב מסייע

כולל , בהוספה ועדכון של המידעניכר בכוונתנו להמשיך להשקיע מאמץ . ןזכויותיהם ובמימוש

 ".תרגום מידע רלוונטי לשפות נוספות

 :להלן רשימת חברי המועצה הציבורית

 ר"יו -יריצחק זמ' פרופ

. 5-3112::2כיהן כשופט בבית המשפט העליון בשנים , מבכירי המשפטנים בישראל, יצחק זמיר' פרופ
( 2:89-2:97)כיהן כיועץ המשפטי לממשלה , חיפה' ס למשפטים של או"הקים ועמד בראש ביה כןלפני 

זמיר זכה בפרסים ' פרופ. ליםומילא את תפקיד דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירוש
 .ביניהם פרס ישראל לחקר המשפט, רבים

 רביע-ספא אבו
זיכרון ומרחב תחת הקשרים , זהות; תחום התמחותה. בן גוריון' נתלמידת מחקר לתואר שלישי באו

. פעילה חברתית בתחום קידום נשים וקידום יחסי יהודים ערבים באזור. מגדריים פמיניזם ערבי ומוסלמי
 .ת סגל ומנהלת תוכניות במרכז מנדל למנהיגות בנגבחבר

 ד קארין אלהרר"עו
בר אילן בכלל והקליניקה לסיוע משפטי לאנשים עם ' נמנהלת מערך הקליניקות בפקולטה למשפטים באו

 .מוגבלויות בפרט

 מוחמד אמארה' פפרו
במועצה הפדגוגית  ר"ראש החוג לאנגלית במכללה האקדמית בית ברל ויו, ר משותף עמותת סיכוי"יו

 .הערבית

 ברברה אפשטיין ס "עו
הצטרפה לגרעין המייסד של עמותת ' 3:-ב. סוציאלית קהילתית-עובדת. לית עמותת סינגור קהילתי"מנכ

, תושבי שכונות, ובסיוע לאנשים החיים בשולי החברה, העוסקת בהעצמת הקהילה" סינגור קהילתי"
 .הוריות-עולים וחד, קשישים

 ני גלו'ג' פרופ
, גל חוקר נושאים שונים של מדיניות חברתית בישראל' פרופ. העברית' ס לעבודה סוציאלית באו"דיקן בי

 .השוואה בין מדינות סעד ויישום של מדיניות חברתית

 ד רותי הורן"עו

ש מנחם "עורכת עוקדן הביטחון הסוציאלי ע. לשעבר היועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי
ר ועדת ביטוח לאומי בלשכת עורכי "יו, חברה במועצת הנאמנים של הקרן לטיפול בחסויים ,ל"גולדברג ז

מרצה בתחום הביטחון הסוציאלי במסגרות שונות ובפקולטה למשפטים במסלול האקדמי של , הדין
 .:3116-311בשנים , צ"המכללה למינהל בראשל

 אביגדור וילנץ
ר חבר הנאמנים של "לשעבר יו. ר קרן גליליאו"ויו, טק-יזם היי, י"ר רשת החינוך החדשה של רשי"וי

 .Galileo Technologiesל של "לשעבר מייסד ומנכ. מכללת תל חי

 נטע זיו' פרופ
לשעבר . תל אביב' נבפקולטה למשפטים באו' תל אביב ופרופ' נמנהלת הקליניקות המשפטיות באו

 .מנהלת המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח

 רחל ליאל
. אנתרופולוגיה ובעבודה סוציאלית\תואר שני בסוציולוגיה, לרחל ליאל. לית הקרן החדשה לישראל"מנכ

שימשה בעבר כסגנית מנהלת המחלקה לשירותי שיקום במשרד העבודה . לית שתיל"לשעבר מנכ
 .והרווחה ועבדה בניתוח מדיניות במחלקה למדיניות חברתית של משרד ראש הממשלה



 ד אורנה לין"עו
פעילה . לשעבר היועצת המשפטית בנציבות שירות המדינה. מ"ראש משרד עורכי דין אורנה לין בע

וליחידים , לארגוני זכויות אדם, בונו לארגונים חברתיים-בלשכת עורכי הדין ובסיוע וייצוג משפטי פרו
 . בעלי מקרים תקדימיים הנוגעים לזכויות אדם ואזרח

 סמעאן-ס אווה יוסף"עו
פעילה בפורום מנהלי לשכות . אז'חברת הנהלה בעמותת אינג(. גוש חלב)יש 'ג –כת הרווחה מנהלת לש

 .רווחה ברשויות הערביות

 עינת פישביין

; עוסקת על פי רוב בנושאי חברה וסקרה במהלך השנים מכלול תופעות כמו. עיתונאית בידיעות אחרונות
, זכויות נכים בישראל, ניצול עובדים ערבים, זריםתוך התמקדות בעובדים , ניצול עובדים, זכויות עובדים

סחר בנשים ואיידס בקרב אוכלוסיות שונות מההיבט , טרנספר הבדווים, גירוש עובדים בישראל
 .החברתי

 ס שרי רבקין"עו
עבדה , שרי רבקין בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית והתארגנות קהילתית. לית עמותת ידיד"מנכ

מיסודה של הקרן החדשה )סייעה בהקמת ארגון שתיל . עלתה לארץ 2:94-י ובבארגון זכויות אמריקא
 .שנה 25וניהלה אותו ( לישראל

 .עורכת מגזין ארץ אחרת במבי שלג

 .העברית' נס לעבודה סוציאלית באו"בבי' פרופ. ל הביטוח הלאומי"לשעבר מנכ. ת"תב -וינט'ל ג"מנכ יוסי תמיר' פרופ
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