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 ד"ר תמר מורג

  השכלה

 צות הברית, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת מישיגן, אר(.S.J.Dבמשפטים )תואר שלישי  2004

 צות הברית, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת מישיגן, אר(.LL.Mתואר שני במשפטים ) 2000

בית הספר למשפטים של (, התמחות בתחום זכויות האדם, .LL.Mתואר שני במשפטים ) 1989

 (, ארצות הבריתAU)האוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון 

 האוניברסיטה העברית בירושלים ,, הפקולטה למשפטים(.LL.B) תואר ראשון במשפטים 1986

 

 הוראה

 

 ואילך 1992
)למעט השנים  

2006-1999  ,

2011-2009) 

 בירושלים: האוניברסיטה העברית ,הפקולטה למשפטים

דיני משפחה, סמינר בנושא  ;הילד והמשפט, הקליניקה לזכויות בני נוער וצעירים מנחה אקדמית

 עמית הוראה  – (בין פסיכולוגיה ומשפט )עם אבנר הכהן – ילדים בסיכון ;"זכויות הילד"

 :יפו-האקדמית תל אביב  ואילך 2019

)עם עו"ד רוברט ליכט  )תואר שני בלימודי משפחה( הישראלי משפטב , הורים וילדיםהמשפח

 מרצה מן החוץ –  פטרן(

המסלול האקדמי הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס ובית הספר למדעי ההתנהגות,  2016–2005

 :נהליהמכללה למ

הורים וילדים במשפט  ,משפחה ;משפט ושינוי חברתי ";זכויות הילד"דיני משפחה, סמינר בנושא 

, 2005מרצה, – משפטים(ב)תואר שני  הורים וילדים במשפט הישראלי ;(לימודי משפחה )תואר שני

  2011מרצה בכירה,

נֶּה   מייסדת המרכז, מנהלת אקדמית, :(2012–2006) המרכז הקליני למשפט וחברה –מרכז ְמשַׁ

 עשרה קליניקות משפטיות־אחראית על הנחיית עבודתן של אחת

אוניברסיטת ע"ש בוב שאפל,  ובית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוכמן הפקולטה למשפטים 2004–2001

 :אביב תל
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סמינר  – ילדים בסיכון ;היבטים משפטיים של העבודה הסוציאלית בשרותי הרווחה האישיים

 מרצה מן החוץ – בינתחומי )עם ד"ר דן שרון(

 גן  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת 2006–2000

 מרצה מן החוץ – סמינר בנושא "זכויות הילד"

 

 ציבוריות ומינויים רשמיים בוועדותחברות 

לילדים בסיכון לפי חוק הנוער )טיפול  בנוגע יו"ר הוועדה הציבורית לבחינת דרכי הטיפול וההליכים ואילך 2021

 (יםהחברתי שירותיםוה הרווחההעבודה, מינוי שר בוהשגחה( )

ועדת יישום, בראשות השופטת ילדים בבית המשפט לנוער )עדה הציבורית בנושא ייצוג וחברת הו 2013–2010

 מינוי שר המשפטים(סביונה רוטלוי, 

ישום, בראשות י)ועדת  עדה הציבורית בנושא שיתוף ילדים בבית המשפט למשפחהוחברת הו 2010–2006

 ינוי שרת המשפטים(השופטת סביונה רוטלוי, מ

ג'( וזיקתם להתפתחות הילד –חינוך בגיל הרך )גןת רמסג –חברת הוועדה לנושא קשרי משפחה  2009

ולהצלחתו במערכת החינוך )היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית 

 למדעים(

 סביונהבראשות השופטת ) עדה לבחינת עקרונות היסוד בתחום הילד והמשפטוהו סגנית יו"ר 2005–1997

 נוי שר המשפטים(ימ ) משפחתו ובנושא ייצוג ילדיםיו"ר ועדות המשנה בנושא הילד ו(; רוטלוי

 מנהלהועד הוחברת  –( לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות) ארגון "בזכות" 1997–1995

)מינוי שר  בנושא שלום הילד האו"ם לעצרת יתישראלהמשלחת המקצועית וחברת הועצת הי  2002

 המשפטים(

 )בראשות פרופ' דן שניט( אנשים עם מוגבלותבנושא זכויות הוועדה  תחבר 1991

 (בראשות ח"כ יצחק לוי)יועצת לוועדה הפרלמנטרית בנושא התעללות בילדים   1989

 

 עריכת דין חברתיתעבודה ב

 כנית להכשרת פרקליטיםוהתשל מנהלת אקדמית , יועצת – מכון חרוב 2013–2010
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 "רסגנית יו – היסוד בתחום הילד והמשפט עדה לבחינת עקרונותומשרד המשפטים, הו 2004–1998

 "מרכז הילד והמשפט"של סדת ייועצת משפטית, מנהלת מי – המועצה הלאומית לשלום הילד 1999–1989

 רכת דיןעו – האגודה לזכויות האזרח בישראל 1987–1986

 

 פרסים

 (נהלי, המסלול האקדמי המכללה למע"ש חיים שטריקס בית הספר למשפטים) חברת סגל מצטיינת 2009

 (לשכת עורכי הדין)"נשים במשפט"  – כלת אות לשכת עורכי הדין 2005

 (AU)לתלמיד המצטיין בתחום המשפט החוקתי " פרס "דון מונרו קסטרו 1989

 

 פרסומים

 

 המשפטכתב עת  אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף –הוצאת רמות ) זכויות הילד והמשפט הישראלי • עריכה

עת ה)כל מאמרי הספר עברו שיפוט חיצוני כמקובל בכתב  (2010אדם הומרכז מינרבה לזכויות 

 (המשפט

 )עורכת אורחת( (2006בנושא זכויות הילד )כרך  –כב  המשפטעת הכתב  •

מאמרים 

ופרקים 

 בספרים

Thirty Years Later – The CRC's Influence on Israeli Child Law: Taking Stock and 

Moving Forward, in GLOBAL REFLECTIONS ON CHILDREN'S RIGHTS AND THE LAW, ch. 4 

(Ellen Marrus & Pamela Laufer-Ukeles, 2021) 

Israel, in INTERNATIONAL HANDBOOK OF CHILD PARTICIPATION IN FAMILY LAW 205 

(Wendy Schrama, Marilyn Freeman, Nicola Taylor & Marielle Bruning eds., 2021) 

(with Rhona Schuz) 

The Ban on Parental Corporal Punishment in Israel – What Facilitated the 

Change?, in CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN: COMPARATIVE LEGAL AND SOCIAL 

DEVELOPMENTS 223 (ch. 9) (Bernadette Saunders, Pernilla Leviner & Bronwyn 

Naylor eds., Brill | Nijhoff pub. 2019) 

Children's Participation in Israeli Family Courts: An Account of an Ongoing Learning 

Process, in International Perspectives and Empirical Findings on Child 
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Participation: From Social Exclusion to Child-Inclusive Policies 157 (Tali Gal & 

Benedetta Faedi-Duramy eds., Oxford Univ. Press, 2015) (with Yoa Sorek) 

חינוך  מסגרת – קשרי משפחה "מסגרות חינוך בגיל הרך –הורים ההסדרה המשפטית של קשרי " •

( )היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית 3)פרק  79 ג'(–)גן בגיל הרך

 (2011ודבורה פריד עורכים  צ'רלס גרינבאום, זאב דעיםלמ

Taking Stock of a Revolution: Child Abuse and the Law in Israel, 1989–97, in 

OVERCOMING CHILD ABUSE: A WINDOW ON A WORLD PROBLEM, ch. 10 (Michael 

Freeman ed., Routledge 2000) 

Children's Evidence in Child Abuse Proceedings under the Israeli Legal System: 

The Law of Evidence Revision, in PSYCHOLOGY AND LAW: INTERNATIONAL 

PERSPECTIVES 385 (Friedrich Lösel, Doris Bender & Thomas Bliesener eds., Walter 

de Gruter, 1992) 

בכתבי מאמרים 

 שפיטים עת

 

אתה בשבט תכהו ונפשו משאול תציל? מסורות דתיות והסדרים משפטיים הנוגעים לענישה גופנית "

 (2022)צפוי להתפרסם ב־ משפחה ומשפט "מבט השוואתי – צות הבריתבישראל ובאר

לאומית ־מבט לאור האמנה הבין – הקורונההבטחת זכויות ילדים ובני נוער בישראל בעת משבר "

 זלוטניק רז וטל ארזי( ה)עם יעל סבג, דניאל (2021) 40, 52 רפואה ומשפט" בדבר זכויות הילד

Seen and Heard: A New Look at Child Participation in Family Disputes, 59 FAM. CT. 

REV. 508 (2021) (with Karni Perlman) 

 המשפט בישראל" תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה –י ישמע קול"י

 ( )עם קרני פרלמן(2016) 49 כב

The Principles of the UN Convention on the Rights of the Child and Their Influence 

on Israeli Law, 22 MICH. ST. INT'L L. REV. 531 (2014) 

Children's Rights in Israeli Case Law: A Spiral Progression, 28 ISR. STUD. REV. 282 

(2013) 

International Models of Child Participation in Family Law Proceedings Following 

Parental Separation / Divorce, 20 INT’L J. CHILD. RTS. 645 (2013) (with Nicola 

Taylor, Robyn Fitzgerald, Asha Bajpai & Anne Graham) 
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Child Participation in Family Courts—Lessons from the Israeli Pilot Project, 26 INT’L 

J.L., POL’Y & FAM. 1 (2012) (with Dori Rivkin & Yoa Sorek) 

Religious Traditions and the Corporal Punishment of Children: A Comparative 

Analysis of the American and Israeli Legal Systems, 25 INT’L J.L. POL’Y & FAM. 338 

(2011) 

זכויות הילד והמשפט  "תפיסת זכויות הילד על פי האמנה בדבר זכויות הילד: עשרים שנה אחרי" •

ומרכז מינרבה  המשפטאוניברסיטת תל אביב, בשיתוף כתב עת  –)הוצאת רמות  15 הישראלי

 (2010 תמר מורג עורכת ,לזכויות האדם

זכויות הילד "האומנם עידן חדש? פסיקת בתי המשפט בישראלי והאמנה בדבר זכויות הילד" 

ומרכז  המשפטאוניברסיטת תל אביב, בשיתוף כתב עת  –)הוצאת רמות  101 והמשפט הישראלי

 )גרסה מורחבת ומעודכנת( (2010 , תמר מורג עורכתמינרבה לזכויות האדם

ות העומק של הפסיקה שדה לבחינת עקרונות היסוד בתחום הילד והמשפט על תפיעוהשפעת הו"

 (2010) 67 ג משפחה ומשפט "הישראלית

" האומנם עידן חדש? – אמנה בדבר זכויות הילדל הצטרפות ישראל פסיקת בתי המשפט שלאחר"

 ( )גרסה מוקדמת(2006) 21, 22 המשפט

" והבגרות לאור האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילדאתגרים חדשים בהגדרת גבולות הילדות "

 (1995) 108, 44 ביטחון סוציאלי

פרסומים לא 

אקדמיים 

  נבחרים

 נקודת מפגשלמה זה חשוב ולמה זה לא פשוט?"  –שיתוף ילדים במצבי סיכון  –"'אלו החיים שלנו' 

 (2019)מכון חרוב  8, 16

 (2010)מכון חרוב  16, 1 מפגשנקודת אחרי עשרים שנה"  –"חובת הדיווח 

עדות החוק הפלילי" אלי זומר, תמר מורג ושושנה רובינסון־שיין  –"התיישנות עבירות מין במשפחה 

 (1994)תמר מורג עורכת  כבושה או ילדות כבושה: לשאלת ההתיישנות בעבירות מין במשפחה


