
ההתמחותטם:למלסטודנטםבשור־

הבאהבשנהללכיורשיתחילוreרקתוארך
מגיעיםלמשפטיםמהסטודנטיםכשלישהפריפריהובתושביהמוחלשותבאוכלוסיותבעיקרתפגעההתמחותשהארכתחוששיםבאקדמיה

וחרדים״אתיופיהיוצאיערבים,סטודנטיםדרושיםוהרצליה.אביבמרמתדיןעורכיתשכפלההתמחות״הארכתנמוךסוציו־אקונומימאשכול

גואטהיסמין גואטהיסמין

000,4לב-משמחתבשורה

שהתחי־הטרייםהסטודנטים

לו

$TS1$שהתחילו$TS1$

$DN2$שהתחילו$DN2$לתוארהלימודיםאתאתמול

המשפטים,שרתבמשפטים:

הארכתביקבעהשקד,איילת

תחוללאלשנתייםההתמחות

למירקרלוונטיתותהיהעליהם,

הלימודיםבשנתללמודשיתחילו

כפ־כךעלהודיעהשקדהבאה.

גישה

$TS1$כפגישה$TS1$

$DN2$כפגישה$DN2$נציגיעםכאחרונהשקיימה

הסטודנטים.התאחדות

אינוזההסטודנטים,מבחינת

לה־מתכווניםוהםפסוקסוף

משיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$ההתמ־בהארכתלהיאבק

חות,

$TS1$,ההתמחות$TS1$

$DN2$,ההתמחות$DN2$לפגועלדבריהםשצפויה

המוחלשות.באוכלוסיותדווקא

בפניהםלסגורהצליחה״הגילדה

אדרי־גלעדאמרהשערים״,את

טי,

$TS1$,אדריטי$TS1$

$DN2$,אדריטי$DN2$הסטודנטים.התאחדותיו״ר

מקב־שהמתמחיםהיותואכן,

לים

$TS1$מקבלים$TS1$

$DN2$מקבלים$DN2$מינימום,שכרכללבדרך

סיועמקבליםשאינםסטודנטים

להתקשותעלוליםמהוריהם

שנתיים.שלהתמחותלשרור

המבוססיםשל"ניסיון

בפריפריה"לפגוע

2015הסטודנטסקרפיעל

עבורמוחותמאגרמכוןשביצע

חציכמעטהסטודנטים,התאחדות

מק־למשפטיםמהסטודנטים%84

בלים

$TS1$מקבלים$TS1$

$DN2$מקבלים$DN2$במהלךמהוריהםכלכליסיוע

מהס־עולהעודלתואר.הלימודים

קר,

$TS1$,מהסקר$TS1$

$DN2$,מהסקר$DN2$000,01מ-יותרהשתתפושבו

מרח־מקצועותלמגווןסטודנטים

בי

$TS1$מרחבי$TS1$

$DN2$מרחבי$DN2$,מהסטודנטים%03כיהמדינה

סו־מאשכולמגיעיםלמשפטים

ציו־אקונומי

$TS1$סוציואקונומי$TS1$

$DN2$סוציואקונומי$DN2$ההורים)הכנסתנמוך

שקל000,01מ-נמוכההמשותפת

לשי־ארדיטישלההסברבחודש(.

עור

$TS1$לשיעור$TS1$

$DN2$לשיעור$DN2$עריכתשמקצועהואהזההגבוה

טובהפרנסהכמאפשרנתפשהדין

חברתית.ומוביליות

למשפ־הסטודנטיםרקלא

טים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$ההת־להארכתמתנגדים

מחות

$TS1$ההתמחות$TS1$

$DN2$ההתמחות$DN2$יוצאבאופןשקר.שיזמה

הפקו־רקאניכלבקרבגםדופן,

לטות

$TS1$הפקולטות$TS1$

$DN2$הפקולטות$DN2$המוסרותבכללמשפטים

כיקונסנזוסשוררהאקדמיים

ההתמחות״הארכתשגוי.הצער

מקומותבמספרלירידהתביא

השפעהלכךותהיהההתמחות,

הפריפריה״,עלבעיקרשלילית

ביתדקאןרבין,יורםפרופ׳אמר

האק־במסלוללמשפטיםהספר

דמי

$TS1$האקדמי$TS1$

$DN2$האקדמי$DN2$למינהל.המכללהשל

ההשפעהרבין,לדברי

בהיבטרקלאמתבטאתהזאת

הסו־במובןגםאלאהגיאוגרפי,

בישראל

$TS1$הסובישראל$TS1$

$DN2$הסובישראל$DN2$דיןעורכיאלף73מ-יותריש

שמחפשיםמובטליםדיןעורכי005,3ישאביבתלבמתת

במקצועעבודה

מהוריהםכלכליסיועמקבליםלמשפטיםמהסטודנטים°84/0

הלימודיםבמהלך

סוציו־אקונומימאשכולמגיעיםלמשפטיםמהסטודנטים3070

בחודש(שקל000,01מ-נמוכהההורים)הכנסתנמוך

נוספותבעבודותההתמחותבמקוםהועסקומהמתמתים°19/0

ואינםמכך,פחותאומינימוםשכרמקבליםמהמתמחים°17/0

נוספותשעותעבורמתוגמלים

עורכילשכתשלהפיקוחמנגנוןכיסבוריםמהמתמתים%48

אפקטיביאינוההתמחותאופןעלהדץ

לאההתמחותתקופתהארכתכיסבוריםמהמתמתים°56/0

המקצועיתהכשרתםאתתשפר

בהוריםנעזריםלמשפטיםמהסטודנטיםחצי

השנהבירושלים,האומהבבנייניהדיןעורכיללטכתבחינותמוחותמאגרמכוןידיוהטנה2010ב-טנערכומסקריםנתוניםמקור:

ההכשרה״מסלולציו־אקונומי.

והסי־יותר,ארוךיהיהלמשפטים

כוי

$TS1$והסיכוי$TS1$

$DN2$והסיכוי$DN2$נמוךיהיההתמחותלמציאת

הסטודנ־יהיושייפגעואלהיותר.

טים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$,לנסועשצריכיםמהפריפריה

ול־מהביתמרוחקותלפקולטות

עבור

$TS1$ולעבור$TS1$

$DN2$ולעבור$DN2$אתלהםואיןהתואר,בזמן

התמחות״.מקוםלמצואהקשרים

ערי־למקצועותכיהוסיףרבין

כת

$TS1$עריכת$TS1$

$DN2$עריכת$DN2$רקלאנדרשיםוהשיפוטהדין

גםצורךישמוכשריםאנשים

״דרו־והאג׳נדה.האוכלוסייהבגיוון

שים

$TS1$״דרושים$TS1$

$DN2$״דרושים$DN2$הערבימהמגזרדיןעורכילנו

וחרדים״.אתיופיהיוצאיוהבדואי,

תפגעההתמחותהארכתלדבריו,

תהיה״התוצאההללו:המגזריםבכל

שלמהרדיוסהדיןעורכישכפול

והרצליה״.אביברמת

הפ־דקאןדויטש,סיניפרופ׳

קולטה

$TS1$הפקולטה$TS1$

$DN2$הפקולטה$DN2$נתניה,במכללתלמשפטים

המצבבשינוירואה״אנימסכים:

לפ־המבוססיםהחוגיםשלניסיון

גוע

$TS1$לפגוע$TS1$

$DN2$לפגוע$DN2$.ההשכלהלדבריו,בפריפריה״

בשניםנפתחהבישראלהגבוהה

מוהלשות,לאוכלוסיותהאחרונות

לימודיאתלחסוםעומדיםוכעת

באמצעותשובמחדשהמשפטים

אתשתקטיןההתמחותהארכת

%05ב-להתמחותהמקומותמספר

מקוםימצאוהמבוססים״החוגים

הפריפריהודווקאלהתמחות,

יישארוהמוחלשותוהאובלוסיות

הוסיף.הואבחוץ״,

סוגיהמטרידההדקאניםאת

באחרונהששיגרבמכתבנוספת.

למ־הפקולטותשלהדקאניםפורום

שפטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$המשפטים,לשרתבישראל

עלשההחלטהכךעלהדקאניםמחו

בלאהתקבלהההתמחותהארכת

שמענו״לצערנו,עמם.התייעצות

התקשורת״,מכלילראשונהכךעל

למ־הפקולטותלדבריהם,כתבו.הם

שפטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$החינוךנטלבעיקרנושאות

העתיד.משפטניוהכשרתהמשפטי

התקבלולאמעולםלנו,הידוע״ככל

התייעצותללאכזהבנושאהכרעות

למשפטים,הפקולטותדקאניעם

הדגישונשמעה״,שדעתםוללא

לשקד.במכתבם

שללאמכךהוטרדנו״בעיקר

מחציתכיהכרזתאתנו,התייעצות

תהיהההתמחותשלהראשונההשנה

התערבותזאתללימודים.במקביל

יהיולהצעהטהור.אקדמיבתחום

ארוכות־טווחמשמעותיות,השפעות

הלימו־תוכניותעללכתומרחיקות

דים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$במיוחדלמשפטים,בפקולטות

והמ־הרביעיתהלימודיםבשנת

סיימת״,

$TS1$,והמסיימת״$TS1$

$DN2$,והמסיימת״$DN2$שקד.בפניהדקאניםקבלו

לטפלניסיוןהיוזמה

הדיןעורכיבהצפת

הכ־ההתמחותהארכתעל

ריזה

$TS1$הכריזה$TS1$

$DN2$הכריזה$DN2$בוועידתבספטמברשקר

לשכתשלהשנתיתהמשפט

המשפטיםשרתהרין.עורכי

מש־לחזקבכוונתהכיהרגישה

מעותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$עלהפיקוחמנגנוןאת

שלאפשרותולבחוןההתמחות

הרביעיתבשנהכברתחילתה

תה־כלשבובאופןללימודים,

ליך

$TS1$תהליך$TS1$

$DN2$תהליך$DN2$יימשךוההכשרההלימוד

״מתוךלדבריה,שניםחמש

בש־יגיעושהמתמחיםתפישה

לים

$TS1$בשלים$TS1$

$DN2$בשלים$DN2$לבחי־יותרומקצועיים

נות

$TS1$לבחינות$TS1$

$DN2$לבחינות$DN2$,להראותויצטרכוההסמכה

שיוכלוכרייותררבהמחויבות

שיובילמהדין,עורכילהיקרא

ויש־הריןעורכיבמספרלירידה

פר

$TS1$וישפר$TS1$

$DN2$וישפר$DN2$המקצועית״.רמתםאת

בתיאוםנעשהשקדשלהמהלך

יהודהלממשלה,המשפטיהיועץעם

הע־המשפטביתנשיאתוינשטיין,

ליון,

$TS1$,העליון$TS1$

$DN2$,העליון$DN2$עור־לשכתוראשנאור,מרים

כי

$TS1$עורכי$TS1$

$DN2$עורכי$DN2$,מערכתבכיריכלגוה.אפיהדין

מב־ברכתם.אתלונתנוהמשפט

חינת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$הארכתהדין,עורכילשכת

ובראשונהבראשנועדהההתמחות

בשוקהמרכזיתהבעיהאתלפתור

הדין.עורכיהצפתהדיןעריכת

73מ-יותרבישראלישכיום

מהםשרביםדין,עורכיאלף

לד־עבודה.במציאתמתקשים

ברי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$,ישאביבתלבמחוזרקנוה

מובטליםדיןעורכי005,3כרגע

לרמהבאשרעבורה.שמחפשים

עורכילשכתמבחינתהמקצועית,

שהציבורהמשפטיהשירותהרין,

הדברבהתמדה.מידרדרמקבל

הדרמטיתבעלייהביטויליריבא

רשלנותבגיןהתביעותבמספר

דיןעורכינגרשמוגשותמקצועית

שלהאתיקהלוועדותובתלונות

הארכתהלשכה,מבחינתהלשכה.

המ־הרמהאתתשפרההתמחות

קצועית

$TS1$המקצועית$TS1$

$DN2$המקצועית$DN2$ותאפשרהריןעורכישל

ניסיון.לרכושלהם

הארכתדויטש,לפיזאת,עם

עםרקלהיטיבנועדהההתמחות

המ־״שרתהדין.עורכישלהגילדה

שפטים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$הציבור.כללאתמייצגת

אינטר־תייצגשהיאמצפההייתי

סים

$TS1$אינטרסים$TS1$

$DN2$אינטרסים$DN2$מק־גילדהשלולאציבוריים

צועית.

$TS1$.מקצועית$TS1$

$DN2$.מקצועית$DN2$היאמההתמחותניכרחלק

ועזרההדין,לעורכיטכניתעזרה

וביןשנהתימשךאםביןכזאת

המ־אתתשנהלאשנתייםאם

צב״.

$TS1$.המצב״$TS1$

$DN2$.המצב״$DN2$,הארכתעלההחלטהלדבריו

חו־יסוד:בחוקפוגעתההתמחות

פש

$TS1$חופש$TS1$

$DN2$חופש$DN2$,מעוגנתשהיא״מאחרהעיסוק

ההארכהמטרתזרים.בשיקולים

עריכתמקצועאתלשפרלאהיא

חל־אוכלוסיותלחסוםאלאהדין,

שות

$TS1$חלשות$TS1$

$DN2$חלשות$DN2$למקצוע״.מכניסה

בע־שנמצאהריןעורכימספר

לייה

$TS1$בעלייה$TS1$

$DN2$בעלייה$DN2$המקצועיתוהרמהמתמדת

מטרידיםהפוכהבמגמהשנתונה

מער־כלאתהאחרונותבשנים

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$.המשפטיםשריכלהמשפט

לה־נדרשוהאחרוןבעשורשמונו

תייחם

$TS1$להתייחם$TS1$

$DN2$להתייחם$DN2$הצ־ללאהללולבעיות

לחה.

$TS1$.הצלחה$TS1$

$DN2$.הצלחה$DN2$שרהיהלכךשנדרשהאחרון

גםנאמן.יעקבלשעבר,המשפטים

ההתמחותהארכתאתשקלהוא

המ־משרדמנכ״לאתמינהואף

שפטים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$,רוטקופף,גיאר״רלשעבר

שיבדוקמחקרצוותבראשלעמוד

ההתמחות.סוגייתאת

שמתנגדיםהסטודנטים

עלנסמכיםההתמחותלהארכת

לפיהמחקר.צוותשגיבשהדו״ח

משמ־קושי״קייםרו״ה,אותו

עותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$התמחותמקומותבמציאת

לביקוש.ההיצעביןהפערלאור

18ל-ההתמחותתקופתהארכת

לצמצוםתביאחודשים24או

בש־ההתמחותמקומותמספר

ליש

$TS1$בשליש$TS1$

$DN2$בשליש$DN2$בחצי״.או

לס־גםמתייחסיםהסטודנטים

קר

$TS1$לסקר$TS1$

$DN2$לסקר$DN2$2010ב-מוחותמאגרמכוןשערך

דין,בעריכתמתמחים610בקרב

לבחינותהכנהבקורסישהשתתפו

לצ־גםוהוגשהדין,עורכילשכת

וותו

$TS1$לצוותו$TS1$

$DN2$לצוותו$DN2$כינמצאבסקררוטקופף.של

המתמחיםשל%19המוחלטהרוב

בעבודותההתמחותבמקוםהועסקו

מהמת־249»׳המשפט,בתחוםשאינן

מחים

$TS1$מהמתמחים$TS1$

$DN2$מהמתמחים$DN2$החודשיתמשכורתםכיאמרו

טענו719שקל,000,3מ-נמוכה

שמשתכריםמתמחיםמכיריםשהם

טע־%17ו-המינימום,משכרפחות

נו

$TS1$טענו$TS1$

$DN2$טענו$DN2$שעותעבורמתוגמליםאינםכי

נוספות.

מהמ־%48כיבסקרנמצאעוד

תמחים

$TS1$מהמתמחים$TS1$

$DN2$מהמתמחים$DN2$שלהפיקוחשמנגנוןסבורים

עריכתאופןעלהדיןעורכילשכת

נוסףנתוןאפקטיבי.אינוההתמחות

כיסבוריםמהמתמחים%56ש-הוא

תשפרלאההתמחותתקופתהארכת

המקצועית.הכשרתםאת

במאמניםמחסור

כהונתו,סיוםלפנירגע2012ב-

תוארך.לאההתמחותכינאמןהכריז

שהד־בכךהחלטתואתנימקנאמן

בר

$TS1$שהדבר$TS1$

$DN2$שהדבר$DN2$מתמחיםבמאמנילמחסוריביא

הכלכ־הקשייםבשלבעיותויעורר

ליים

$TS1$הכלכליים$TS1$

$DN2$הכלכליים$DN2$הסטודנטים.שחווים

סבוריםוהרקאניםהסטודנטים

נכונה.היתהנאמןשלשההחלטה

ההת־להארכתוהצעות״רעיונות

מחות

$TS1$ההתמחות$TS1$

$DN2$ההתמחות$DN2$הממשלהשולחןעלמונחות

המשפ־שריוכלשנה,15מ-יותר

טים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$דחולכןקורםשהיוהבכירים

בצי־הפגיעהבשלהרעיוןאת

בור

$TS1$בציבור$TS1$

$DN2$בציבור$DN2$פרידמןדניאללבני,ציפי

המשפטניםמצמרתשהםונאמן,

״במיוחדדויטשאמרבארץ״,

עלממשילפיקוחדרךכשאין

ההתמחות״.שלהתוכן


