עמוד 1

הפקולטות
וקאני
שפטים:
המחקר המשפטי

בעבריתגוסס
שישה דקאנים
המחקר

נמצא

של

בתי

האקדמי

ומעורבים יותר בחברה

הלימודים
ספר למשפטים השתתפובפאנל לקראת פתיחת שנת
המשפטי בעברית ,משיבים לשרנפתלי בנט מדוע חשובללמוד
חלוקיםבנוגע לרמה האקדמית של פסקי הדין שמנפק בית
אך

האקדמית
משפטים

מהמשבר העמוק שבו

הם חרדים

ושואפיםלהוציא

משפטנים ערכיים

המשפט
העליון

לא
נפתלי בנט ,״להפסיק עם הש־
$TS1$השטות$TS1$
הילה רז
גואטה
יסמין
ויסמין
לדברי ליפשיץ ,״יש כיום ״הבעיה מתחילה בזה שמקצועות
האקדמי שכופהעליהם המועצה
$DN2$הישראלי$DN2$,
ראלי,
הכתיבה העברית בא־
$TS1$באקדמיה$TS1$.
להשכלה גבוהה ,רבים מהחוקרים
מתמטיקה
כמו כימיה ,פיזיקה,
$DN2$השטות $DN2$הזו שללימודי משפטים״,
טות
מאבק על
$DN2$באקדמיה $DN2$.יש חוסר אחריות של
קדמיה.
והרגולציה״.
חוקק
$DN2$המחוקק$DN2$
ומוזיקה הםאוניברסליים לגמ־
$TS1$לגמרי$TS1$,
כותבים
במשפטים
$TS1$הפופולריים $TS1$הישראלים
התחום להיות בין הפו־
ממשיך
סטודנטים ית־
$TS1$ית""$TS1$
<< 20אלן?
""
מסתייג מדברי חב־
$TS1$חבריו$TS1$.
ברזילי
העולם .המ־
$TS1$המשפט$TS1$
$DN2$לגמרי $DN2$,הם שווים בכל
רי,
באנגלית לכתבי עת אמריקאיים העולם האקדמי בנוגע לפיתוח
$DN2$הפופולריים $DN2$בקרב סטודנטים.
"$DN2$חילו ללמוד ביום ראשון פולריים
מצפים
$DN2$חבריו $DN2$.לדבריו ,״אנחנו
ריו.
שא־
$TS1$שאחראים$TS1$
הגופים
הישראלי.
המשפט
של
מהמחקרים
רבים
יוקרתיים.
שפט
שנת הלימו־
$TS1$הלימודים$TS1$
פתיחת
לתואר ראשון למשפטים ב14 -
$DN2$המשפט $DN2$לוקאלי יותר ,יש בעיות
עם
$DN2$שאחראים$DN2$לקידום המרצים הזוטרים
חראים
שרוב הכתיבה תהיה באנגלית
שדורשות
של המשפט הישראלי
שישה
$DN2$הלימודים $DN2$כינס
דים
הארץ,
TheMarker
ברחבי
מוסדות לימוד
מיטב המוחותהישראליים עוס־
$TS1$עוסקים$TS1$
חשוב
חושב שזה מוצדק.
ואני
כשמתנים קידום
מחקר ספציפי.
מאמרים
מבקשים רק
$DN2$עוסקים $DN2$ברין האמריקאי ,שמתקבל בישראל
קים
דקאנים של פקולטות למשפ־
$TS1$למשפטים$TS1$
בהם ארבע אוניברסיטאות .שבר
ושנהיה
שיקראו אותנו בחו״ל
תמריץ שלי־
$TS1$שלילי$TS1$
ויש
$TS1$הקרובה $TS1$בקלות רבה יותר לפרסום בכתב באנגלית,
בשנה הקרו־
$DN2$למשפטים $DN2$שבהן ילמדו
טים
המחיר הוא
בכתיבה באנגלית,
הלימודהבולל שישלמו הסטודנ־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
שכותב
$DN2$שלילי $DN2$לכתוב בעברית .מי
עת אמריקאי ,וכך נזנח בהדרגה לי
הבינלאומית .אני
חלק מהקהילה
המשפט האמרי־
$TS1$האמריקאי$TS1$,
סטודנטים לתואר
000,01
$DN2$הקרובה $DN2$כ-
בה
טים $DN2$בעבור קבלת התואר הכבסן?
טים
שזה יהיה על
הכתיבה תהיה רק
שאם
חושש
המשפט האמריקאי הוא
$DN2$האמריקאי $DN2$,אך
קאי,
בעברית נפגע בהליכי הקידום
המחקר של הריןהישראלי.
השישה הם :שרון רבין־
$TS1$רביןמרגליות$TS1$
ראשון.
מהמבללה יהיה יותר מ130 -אלן!
בעברית נתנתק מהקהילה הבינ־
$TS1$הבינלאומית$TS1$
לטענת כל הרקאנים ,אם שלו .ככל
הבינתחומי
מהמרכז
שקל .אם הם ירצולעסוק בתהום מרגליות
$DN2$רביןמרגליות$DN2$
שיש
האוריינטציה
בהכרח
שהמחקר יהיה על לא
רמת
האמריקאי ,גם
המשפט
$DN2$הבינלאומית $DN2$וזה מסוכן .אחת הסיבות
לאומית
ללכתאליה.
החריף לא יטופל
המשבר
מהקריה
$TS1$הלימודים $TS1$,הרצליה; עמיחי כהן
עריבת הדין לאחר סיוםהלימו־
שם
שיש לאקדמיה הישראלית
״בנוסף,
ההוראה בישראל תיפגע ולכן
המשפ־
$TS1$המשפטי$TS1$
המחקר
מיידית ,ייפסק
רויטש
האקדמית אונו; סיני
התמחות
דים,
השופטים היחידים
ים $DN2$,הם יצטרבולבצע
שמכירים אותנו כי
$TS1$באנגלית $TS1$מעולה היא
$DN2$המשפטי $DN2$בעברית ,והדין הישראלי לא
טי
רבין
יורם
מאמרים בא־
שקוראים
רקאנים צריכים לדבר על זה בישראל
של
שכה ולאחריהלעבור את
ממכללת נתניה;
$TS1$ומעמיקה $TS1$.ולעשות לזה סוף״.
אנחנו כותביםבאנגלית .זה לא
המשפט
$DN2$באנגלית $DN2$הם שופטי בית
נגלית
מהמכללהלמינהל; גרברזילי
מבחכי לשבת עורבי הדין.
יתפתח בצורה מושכלת ומע־
העליון .שופטי המחוזי והשלום
ששופטים
התוצאה תהיה
מיקה.
$DN2$ומעמיקה$DN2$.
מאוניברסיטת חיפה; ושחרליפ־
$TS1$ליפשיץ$TS1$
בתום מסלול של
אומר שצריךלזנוח כתיבה בע־
$TS1$בעברית$TS1$
ארבע
$DN2$בעברית $DN2$ושהקול הציבורי שלנו לא
ברית
ברמה
דין
פסקי
לבסס
יתקשו
אילן.
בר
מאוניברסיטת
שיץ
$DN2$ליפשיץ$DN2$
מאמרים בא־
$TS1$באנגלית$TS1$
כמעט לא קוראים
כתיבה
יצטר־
$TS1$יצטרפו$TS1$
הסטודנטים
שנים וחצי
בעברית
"העדר
צריך
מהם.
מצטטים
ולא
נגלית
$DN2$באנגלית$DN2$
הפסיקה"
הח־
$TS1$החקיקתית$TS1$
וזירת
המשפטית,
הס־
$TS1$הסכימו$TS1$
לא
הפרופסורים
ששת
וצפוף
תחרותי
פו
ישפיע על
ו $DN2$לשוק עבורה
להישמע״.
הערר
העשייה
כהן ,שמונה לדקאן לפני
מהנהנת ומ־
$TS1$ומצטרפת$TS1$,
רבין־מרגליות
$DN2$החקיקתית $DN2$תיוותר רדודה ושטחית,
קיקתית
כימו
הכתיבה בעבריתעלוללהשפיע
$DN2$הסכימו $DN2$על דבר כמעט ,חוץ מעל
שתנאי העבודה והשכר הממוצע
כעשרה ימים ,פחות מודאג :״זה
חברי
נתונה לגחמותיהם של
בתחום
האקדמי
שהמחקר
כך
על רמת פסקיהדין״.
אנשים לא יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
$DN2$ומצטרפת $DN2$,״כיום
צטרפת,
בו נשחקים בעקביות .למרות
הכנסת ,שגם הם לאיוכלו לק־
לא דרמטי .יש די הרבה כתיבה
דויטש מציין כי ״אין חלל
$DN2$יכולים $DN2$להתקדם על סמך מחקר של
$TS1$לקרם $TS1$לים
נמצא
במספר
הגידול
המשפטנים וח־
$TS1$וחרף$TS1$
בעברית
במשבר עמוק.
הקידומים הזו
שיטת
ריק .אם האקדמיה ובתי המשפט בישראל.
משפטישראלי״ .רבין מסביר כי
רם
בשל שיטת הקידומים של הסגל
ף $DN2$קריאותיו של שר הכלכלה,
רף
$DN2$לקרם $DN2$חקיקה על בסיס מחקריוירע.
המשפט היש־
$TS1$הישראלי$TS1$,
מפתחים את
מי

בית

למשפטים

רדזינר

הספר

הבינתחומי

בית

במרכז

הרצליה

סטודנטים שיתחילו
הקמה1994 :
שנתי:
עזכר לימוד
סטודנטים כולל:
אלף שקל
5.73
006,1
תוכניות ייחודיות :תוכנית שתילמד באנגלית לתואר משולב
משפט עסקי בינלאומי
בהתמחות של
במשפטים ומינהל עסקים
מספר

הדקאן:
עבודה

פרוס׳ שרוןרבין־מרגליות
חוקתיות

וזכויות

דקאנית:שנה

"בעבר
מוטרד

מהסטודנטים

מפרנסה

נקלטווכולם
הכשרה
רצון לקבל
לעיסוקבינלאומי"
המחקר

גוסס

בעברית
דקאנים בפקולטות
הרמה
למשפטים:
של  1pddהדין
נפגעת
מכך
כאן

שהחוקרים

מתעסקים

בדין

האמריקאי

הילה

רז

28

לא

שתעסוקה

רעננה

ותק

היה

כי כולם

עבודה .כיום יש גם
שתקנה

מספר

סטודנטים כולל:
002,1

מספר

שקל

סטודנטים

תוכניות

תקשורת

ייחודיות:

ע\

שיתחילו
 13לימוד

שילוב של

נה א׳350 :

אלף

(יונתי:
5.23

משפטים

וראיית

חשבון,

נוספים

ומקצועות

התמחות :דיני

מגורים:

העבודה

1990

הקמה:

הדקאן :פרופ' יורם
משפט

מצאו

המשפטי

גיל46 :

מספר

וחצי

איש

שטריקס

במכללה למינהל
עונה א׳380 :

במקום

הספר

למשפטים

ע״ש

שמפתח אותו זה המ־
$TS1$המחוקק$TS1$

להם כלים

"כל

חוקתי

מגורים:

עוד

היא

שר.

קיבוץ נען

התמחות:
ותק

כדקאן:

משפטן מרוויח יותר

יש היגיון

למדינה

רבין גיל:

46

יש

שאנשיםילמדו
בעיה

עם

משפטפלילי,

מספר

שנתיים

מרתך,

משפטים.
הרתכים,

צריכה לעודד
הוא צריך לעשות ,לא לדבר"
את זה.

בנט הוא

אם

עמוד 2

גורמת לכך
$TS1$לקידום$TS1$
לקי־
תורמות פחות מהמכללות
דום
$לקידום$DN2$
המשפט הישראלי בעברית.
שהאוניברסיטאות

אפשרלעורר
צעים

אחרים,

עברית
כמו

גם

באמ-

בית

פסיקות
והשופטים
אנשי

המשפט
העליון,

מצטטים

מחקרים

של

משמעותית

חדשנות.

אקדמיה

אני

פסקי

הרין

נמצא בביבליוגרפיה .יש ירידה דר־
$TS1$דרמטית$TS1$

הסטודנטים

והאורך בסופו של דבר פוגע בפי־
$TS1$בפיתוח$TS1$

$DN2$בפיתוח $DN2$ההלכה המשפטית״.
תוח
אקדמיה .הדיאלוג הוא

מתר־
$TS1$מתרשם$TS1$,
פורה וחיובי .ככל שאני

שם,
$DN2$מתרשם$DN2$,
פרויקט של

באורך

$DN2$חוזרים $DN2$היום
רים
פסק הרין,

בעשרות עמודים .אין

$DN2$לשכת $DN2$עורכי הרין צריכה להחמיר
כת
המרכזית
מהילדעתכם הבעיה
אתהרגולציה לא רקבמכללות,
של שוק עריכת הדין כיום?
ליפשיץ :״יש שלוש בעיות ולבדוק מה מלמדים את עורכי

השופטים מעורים וירענים

ליפשיץ :״בית

בדיאלוג עם

לשבחו.

מתקשה

המשפט

$DN2$דרמטית$DN2$
מטית
מוסרות אחרים ,וזה

כאיש

לשלב
ברמת

עיקריות .ראשית ,חוסר
$TS1$מקצוענות$TS1$
מקצוע־

נות
$DN2$מקצוענות$DN2$
בתחומים
השפיטה

מוכשרים להיות
כיום
שהמצב
בטוח
לא
גרוע
האתגר
יותר מלפני  30שנה.
הוא בסך הכל אותו אתגר״.
עורכי דין .אני

שמתבטאת ,בין היתר ,בה־
$TS1$בהעדר$TS1$

עדר התעדכנות של עורכי הרין.
שפרשו אהרן ברק,
$DN2$בהעדר$DN2$

וקוראים מחקרים של חברי סגל
כתיבת ספרים בעברית .זה חשוב
שנית ,חוסר מכובדות .יש משהו
יצחק זמיר ויצחק
כשופטים
שממונים
אקדמאים
אקדמי .הם מצטטים מחקרים של
שהרקאנים יעשופעולות לקי־
$TS1$לקידום$TS1$
במכוברות ובמהוגנות האנגלית
מה לקרוא .ברור
תורמים
שמתפרסמים בכתבי לבית
ישראלים
$לקידום $DN2$ותמיכה״.
דום
המשפטהעליון
שהיתה פעם .העימותים בלשכת
המשפט
שמקדם כיום את
שמי
שהרמה לו .הדוגמה האחרונה היא פרופ׳
מסכים
עתבחו״ל .אני
האקדמית
הרמה
רויטש :״הבעיה העיקרית
מה דעתכם על
בחברה
המומחיות.
חוסר
היא
המכובדות זה
עורכי הדין וחוסר
המחוקק והתקנות של הרגו־
$TS1$הרגולטורים$TS1$
זה
דפנה ברק־ארז .הבעיה היא של־
$TS1$שלבית$TS1$
היא גבוהה״.
שופטי בית
של פסקי הדין של
כלכלית שעוברת שינויים חב־
$TS1$חברתיים$TS1$,
כלפי זה מחלחלים למטה .הב־
$TS1$הבעיה$TS1$
$DN2$הרגולטורים $DN2$ולא בית המשפט״.
המשפטהעליון מגיעים לטורים
בית
$DN2$שלבית$DN2$
הסורקת את ההת־
$TS1$ההתפעלות$TS1$
הראשונה
המשפט
העליון?
מסתפ־
$TS1$מסתפקים$TS1$
$DN2$חברתיים $DN2$,הרבה עורכי דין
רתיים,
$DN2$הבעיה $DN2$השלישית היא חוסר איזון
ממתן את הביקורת,
ברזילי
יותר מרי תיקים ויש פער בין
והשבחים היא רבין־מר־
$TS1$רביןמרגליות$TS1$.
עיה
כהן :״חקרתי את פסקי פעלות
$DN2$ההתפעלות$DN2$
שרכשו באוניברסיטה,
קים
המחויבות של עורך הרין
בין
אך אינו יוצא מגררו מרמת הפ־
$TS1$הפסיקה$TS1$:
התקדי־
$TS1$התקדימים$TS1$
הכתיבה בתיקי הרגל,
$DN2$רביןמרגליות$DN2$.לדבריה ,״פסקי הרין של
העליון גליות.
המשפט
הרין של בית
$DN2$מסתפקים $DN2$בידע
גם אם זה היה לפני  30שנה,
ללקוח ובין תפקירו כסמן מצ־
$TS1$מצפוני$TS1$
$DN2$הפסיקה $DN2$:״לבתי
סיקה:
$DN2$התקדימים$DN2$וההלכות ,לבין יתר התי־
$TS1$התיקים$TS1$.
מים
העליון ארוכים מדי.
המשפט
בית
משפט עצמאות
בנושאי ביטחון .אלה בעיקר
חובת השתלמויות בחוק.
ואין
פוני
$DN2$מצפוני$DN2$
מוסרית גבוהה יחסית ,וזה מא־
$TS1$מאפשר$TS1$
המשפט מותש
$DN2$התיקים $DN2$.ניכר שבית
קים.
פסיקות של נשיאי בית המש־
וערכי״.
$TS1$המשפט $TS1$בגלל השיח עם האקדמיהלפע־
$TS1$לפעמים$TS1$
אני חושב שצריךלהעביר בכל
ברזילי :״אני לא אוהב את
$DN2$מאפשר $DN2$לשופטים לקיים רמה אק־
$TS1$אקדמית$TS1$
פשר
מכמות התיקים הבלתי סבירה״.
$DN2$לפעמים $DN2$ההלכה שיוצאת בסוף מפסק
מים
$Dהמשפט $DN2$בדימוס ,אהרן ברק ודורית
פט
שנה השתלמויות בעיקר בנו־
$TS1$בנושא$TS1$
האתגר
ההתמחות
$DN2$אקדמית $DN2$סבירה .בתחומי
דמית
הביקורת
את
זה
מספיק.
ברורה
לא
הרין
פוגלמן.
והשופט
ביניש,
המושג ׳הצפתהמקצוע׳.
רויטש מביע
עוזי
מעו-
$DN2$בנושא $DN2$אתיקה .לא פעם ניתן למ־
$TS1$למצוא$TS1$
שא
של המקצוע מבחינתי ,שהוא גם
משפט
משפט וחברה,
$TS1$המשפט $TS1$שלי ,שהם
הנוקבת ביותר כלפי בית המ־
פסקי הרין האלה הם ברמה בי-
לה ששופטים קוראים ומתעדכנים
$DN2$למצוא $DN2$עורכי דין
צוא
הבעיה ,הוא ער כמה אני נותן
ומשפט וממשל ,רמת
המחקר ופוליטיקה
העליון :״תחומי
שפט
$DN2$המשפט$DN2$
בנושא מסוים ,אבל אני לא בטו-
נלאומית יוצאת דופןלטובה .הם
שמסתמכים על
חוק שכבר שונה .מי שלא נמצא
הידע היא בין סבירהלמוגבלת .לתלמידים את הכלים לשנות
שבהם אני עוסק הם
חה שכל הידע שהם קראו צריך
נרחב
העיקריים
מעמיקים ומביעים ירע
והשת־
$TS1$והשתלמות$TS1$,
מתמדת בלימור
בצורה
את המציאות .אני שואף לגרום
שהרמה פחות
אבל אני לא חושב
והגנת הצרכן .זה
דיני חוזים
אפשר היה
במשפטהבינלאומי להופיע בפסק הרין.
והתמצאות
$DN2$והשתלמות $DN2$,בסופו של דבר לא ייתן
$TS1$נוכח $TS1$למות,
לכך שעורכי דין לא ישתקו נו־
טובה מהרמה בארה״ב.הדיאלוג
למעלה מעשור אין פסקי דין
לסייםלעכל את המידע בלשכות
ובכתיבה אקדמית״.
ללקוחותיו .הראיה
שירות טוב
$DN2$נוכח $DN2$הפרות של זכויות אדם .הב־
$TS1$הבעיה$TS1$
כח
המשפט הוא
$TS1$העליון $TS1$בין האקדמיה לבית
עקרוניים של בית
השופטים ,ולא לכתוב אותו בפסק
המשפטנים
רבץ :״קהילת
המשפט הע־
היא המספר הגבוה של תלונות
שותקים
$DN2$הבעיה $DN2$היא שעורכי דין
חשוב והוא לבהעניין .לכל מו־
$TS1$מוסר$TS1$
$DN2$העליון $DN2$בתחומים האלה .הרמה שנ־
$TS1$שנכתבת$TS1$
בישראל היא קהילה קטנה ויש הדין .זה נחמד שמצטטים אותנו ,ליון
עיה
עוולות בזכויות אדם .זה
נוכח
ומטרות שונות,
תפקיר
$DN2$מוסר $DN2$יש
סר
$DN2$שנכתבת $DN2$היא חזרה על דברים של
כתבת
אבל פסקי הרין צריכים להיות
ח־-שיח ער ומעמיק בין האק־
$TS1$האקדמיה$TS1$
נגד עורכי דין שנותנים עצות
לא טובות״.
מטריד אותי יותר מהשאלה כמה
המובנה
המתח
מברך
ואני
שאמת
מה
שופטים
מהודקים וקצרים יותר .בשלושת
המשפט .האק־
$TS1$האקדמיה$TS1$
$Dהאקדמיה $DN2$לבין בית
דמיה
על
בעבר .על
עורכי דין מונפקים בשוק .לש־
$TS1$לשכת$TS1$
$TS1$חוזרים $TS1$בין שופטיםלאקדמאים״.
תר בשבעה עמודים חוז־
העשורים האחרונים רואיםעלייה לפני
ואת
את הרין
מנתחת
דמיה
$Dהאקדמיה$DN2$
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הפקולטה

למשפטים

הרמה

סטודנטים שיתחילו
פר
הקמה1971 :
סטודנטים כולל 770 :עזכר לימוד
מצטיינים שיכינו
ייחודיות :תוכנית לטיפוח

עזנה אי180 :

שקל

כנסים

הדקאן :פרופ'
משפחה,

זכויות

טחר
ליפ/׳וין
אדם

והיהדות

אקדמיות

גיל43 :
נזגורים:

ניירות

מספר
וכני

עמדה ,יזמו

וחברתיות

הקמה1991 :

שמואל

חוזים,
ותק

למשפטים
00

סטודנטים כולל:
002,1
תוכניות
דיני ים

התמחות :דיני

גבעת

מאז

הפקולטה

אוניברסיטת בר אילן
נתי:
000,01

וישתתפובפעילויות

האקדמית גבוהה.

האלה.
מישאל חשין,
אנגלרר אין

את

הרין ובאיזו

מידה

ייחודיות:

ומשאבי

באוניברסיטת

פרסטודנטים שיתחילו
גי כר לימוד
משפט
וטכנולוגיה,
משפט

חיפה

ויונה א׳140 :

שנתי:
000,01

נזספר

שקל
ועסקים

באסיה,

טבע

הדקאן :פרופ׳ גד ברזילי
וממשל גזגורים :רמת גן

55 inn
ותק

כדקאן:

mnonn

משפט,

חברה

שנה

כדקאן:שנה

האחראים לקידום
"הגופים
מאמרים
מבקשים רק
זוטרים בישראל
באנגלית .מי
בעברית נפגע
שכותב
שהמחקר
בהליכי הקידום שלו .ככל
האמריקאי ,תיפגע
המשפט
יתבסס על
רמת ההוראה בישראל"
מרצים

"הבעיה היא

שעורכי דין

שותקים נוכח

עוולות
יותר מהשאלה כמה עורכי דין מונפקים
בשוק .לשכת עורכי הדין צריכה להחמיר
אתהרגולציה לא רק במכללות,ולבדוק
מה מלמדים את עורכי הדיף
בזכויות

אדם .זה

מטריד אותי

עמוד 3

בית

הספר

למשפטים

בקריה

מכללת

האקדמית אונו

ננוים שיתחיל!
00
פר
הקמה1995 :
בקמפוס הכללי
1-004
700
בקמפוס התרדי)
לינווד
בקמפוס הכללי
נולל:
1-004,1
001,3 005,4
בתרדי)
ייחודיות:
תוכניות לימוד
שנוני:
תואר שני
אלף שקל
6.03
אוניברסיטת קולומביה שבניו יורק
בשיתוף פעולה עם
שנה אי:
001,1
נ«ספ

הדקאן :פרופ'

בינלאומי
כדקאן:

פומבי
מונה

עמיתי

כהן גיל:

ומשפט
החודש

42

הביטחון

תחום

הלאומי

סטודנטים

התנוחות:

מגורים :מודיעין

מספר
סטודנטים שיתחילו
הקמה1995 :
שכר לימוד
סגוודנטים כולל:
002,1
בהנחיית
ייחודיות :מסלול מצוינות
תוכניות
בישראל
עונתי:

הדקאן:
הגנת

משפט

נתניה

רופ' סיני

הצרכן

נזגורים :בני

לתפקיד

״שירותי

לטובת

קבוצות בעלות
קבוצות שלא
בתי המשפט.לעומתן,
מקבלותייצוג .אנחנו מנסים לגשר על
באמצעותקליניקות משפטיות״
הפערים
כספים

שמציפות

יש

את

מיטב עורכי הדין

התמחות :דיני

כדקאן18 :

אמרו לפני

ששופטים

בשבעה
עריכת הדין

ברק

ותק

 30אלף שקל

חוזים ודיני

שנה

ותק

״מה

מוטים

דויטש גיל66 :

שנה א׳340 :

מספו

עמודים

עמודים .אין

נכתב כיום

חדשנות.

דרמטית
דיני

חוזים

בעשרות

כאיש

מתקשה לשלב
אני
בביבליוגרפיה.
שלהעליון
את

ברמת

דור

אקדמיה

פסקי הדין

השפיטה

יש

ירידה

בתחומים

של

והגנת הצרכן"

המשפטי כל עורך דין ירכוש,
$DN2$עצמו״ $DN2$,הוא אומר ,ומוסיף :״אם בנט
מו״,
משפטים
"בנט למד
מעמוד 29
המשך
$DN2$טכנולוגיים $DN2$יותר ,ויש לזה היבטיים אוכלוסייה שלא היתה להם
אנחנו רוצים לתת להם את הח־
$TS1$החכה $TS1$,נולוגיים
היה לומר אצלנואולי הוא היה
והפיק מכך הרבה"
רביךמרגליות :״חסרה מק־
$TS1$מקצוענות$TS1$,
$DN2$החכה $DN2$,לא את הדגים״.
כה,
כמו חרדים .בנוסף ,כיום התלמי־
$TS1$התלמידים$TS1$
ושליליים .הם פחות אנ־
$TS1$אנשי$TS1$
חיוביים
ההתבטאויות של
במשרדי נישה
מקבל כליםערכיים״.
צוענות,
נות $DN2$,למעט
מה דעתכםעל
רבין סבור שהתלמידים של
$DN2$התלמידים $DN2$הרבה יותר ביקורתיים .זה לא
דים
$DN2$אנשי $DN2$ספר ,אבל הם מחוברים יותר
שי
מתייחם לאמירות
רויטש
ורטהיימד ,הקוראים
בכט וטט
ובמשרדים הסופר-גרו־
$TS1$הסופר-גרולים$TS1$.
מתמחים
קשור רקלסטודנטים למשפטים,
היום רוצים חינוך יישומי המ־
$TS1$המחובר$TS1$
באמירות ״חלולות שאין
האלה
למאגרי מידע .אני חושב שכיום
משפטים
לים.
 $DN2$בעיה אחרת היא שאנשים לאנשיםלהפסיקללמוד
זהנוגע לכלהדור״.
$DN2$המחובר $DN2$לשטח .״בית ספר למש־
$TS1$למשפטים$TS1$
חובר
יותרתלמידים באים לרכוש תואר
מאחוריהן כלום .המרינה לא
כי זה לא מקצוע יצרכי.
במשר־
$TS1$במשרדים$TS1$
סובלים מתנאי העבודה
$DN2$למשפטים $DN2$צריך לתת לסטודנטים
פטים
מקדישים
שאתם
כמקפצה למשהו אחר.
במשפטים
ארם יכולה להכתיב מהללמוד .השר
רבין :״ורטהיימר הוא
דים
מה הנושא
ם $DN2$האלהולעתים מחוסרעניין
לו הכי הרכה זמן?
חינוך תיאורטי כך שיידעו מה
בנט בוגר משפטים והשיטה שלו
זה נובע מכך שהם בינתחומיים,
עתיר זכויות
אינטלקטואלי .עורכי הרין הצ־
$TS1$הצעירים$TS1$
פרטי ,תעשיין
את
מקדישה
רבין־מרגליות
נכתב על הרין,
הביקורת ומה
מגוונים ,סקרניים ולא רואים במ־
$TS1$במשפט$TS1$
התחום
את
מוכרת .הוא למר
שמותר לו לחשוב מה שהוא רו־
$TS1$רוצה$TS1$.
במשרדים האלה מנותבים
עירים
ים$DN2$
משפטי וחינוך מעשי .כרי
מרב הזמן לפיתוח תוכניות לי־
$TS1$לימודים$TS1$.
שפט
רעלה על האוטובוס׳ ולא רוצה
$DN2$רוצה $DN2$.אני רוצהלענות לבנט כמו
צה.
לעתים להתמקד בעניין נקודתי
$DN2$במשפט $DN2$חזותהכל .חלקם לא מגיעים
ירע
בתו־
$TS1$בתוכניות$TS1$
חדשנות
$DN2$לימודים $DN2$.״צריך
מודים.
להיות עורך דין טוב צריך את
שעור אנשים יצטרפואליו .אני
מגובשים ,אבל מהר מאוד מגב־
$TS1$מגבשים$TS1$
בתחום מסוים .הבעיה השלישית כלכלן .האמירה שלו כשר ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
$DN2$בתוכניות$DN2$הלימודים .לחשוב איך
כניות
שים
ראל
היא שפעמים רבות נשים אינן
רוצה לראות את שני הדוברים השלושה .הערך הכי חשוב בעיני
$DN2$מגבשים$DN2$רעה״.
$DN2$בישראל $DN2$היא חמרת משמעותבעיני.
זה כבוד האדם ,ואותו אני מקנה
אנחנו הופכים את כיתת הלי־
$TS1$הלימוד$TS1$
סבור כי ״הם שו־
$TS1$שונים$TS1$
ברזילי
זה לאעניינו מה אנשים רוצים
יכולות להמשיך את המסלול
האלה עוברים כרתכים או מעו־
$TS1$מעוררים$TS1$
פורצת דרך.
$DN2$הלימוד$DN2$לאוונגררית,
מוד
בעזרת שלושת הכליםהאלה״.
$DN2$מעוררים $DN2$את ילדיהם ללמוד זאת.
$DN2$שונים$DN2$לטובה .בתקופתהלימודים
נים
ררים
$TS1$בגלל $TS1$ללמוד .הוא שרולכןיכול וצריך
במשרדים האלה בג־
המקצועי
ההרצאה הקלאסית מתה ,ואנחנו
הספר
ישראל חיסלה את בתי
אסור
שנות ה70 -
שלי ,בסוף
רבין־מרגליות :״הרבה מוס־
$TS1$מוסדות$TS1$
 $DN2שעות העבודה והדרישות של לעורר ברמה הכלכלית מה של־
$TS1$שלדעתו$TS1$
לל
חושבים איך להכשיר את הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
$DN2$מוסדות$DN2$לימוד תקועים בשני השלבים
דות
המקצועיים ובאה בטענות לאח־
$TS1$לאחרים$TS1$.
$DN2$שלדעתו $DN2$המרינה צריכה יותר .כל
היה ללמודבמקביל .כיום מעו־
$TS1$מעוררים$TS1$
המעסיק״.
דעתו
$DN2$הסטודנטים $DN2$כךשיוכלולעבור גם
טודנטים
$DN2$לאחרים $DN2$.אם רוצים שיהיו עור רת־
$TS1$רתכים$TS1$,
רים.
$DN2$מעוררים $DN2$תוכניות לימור שמשלבות
ררים
הנמוכים של הקנייתלמידה ,שהם
משפטן מרוויח יותר מרתך,
רבין :״יש בעיה אתית אצל
עור
ידע והבנה .אנשים חייבים לצאת לימודי משפטים עם תחום נוסף ,בחו״ל״.
$DN2$רתכים $DN2$,שייתנו להםמלגות״.
כים,
שאנשים
יש היגיון כלכלי בכך
מהרמה
עורכי הרין ,הנובעת
ליפשיץ נכנם לתפקיד לפני
וכתוצאה מזה הסטודנטים מגוונים
עםיכולת ליישם את מה שלמדו
ברזילי מכנה את האמירה ״ממש
משפטים .אם למרינה יש
האתית הכללית במרינה .הבעיה ילמדו
״קי־
$TS1$״קיבלתי$TS1$
כשנה ומרוצה מכךשלדבריו
ועם חשיבה ביקורתית ואם אפשר יותר .יש להם שפע ירע שלסטו־
$TS1$שלסטודנטים$TS1$
מספר
חמורה
אצל עורכי הרין אינה
הרתכים היא אומללה״ .הוא מסביר כי״במקצוע
בעיה עם
$DN2$״קיבלתי $DN2$פקולטה במצב טוב מבחינת
$TS1$הסטודנטים $TS1$בלתי
המשפטי יש פן מעצים,פוטנציאל
$DN2$שלסטודנטים $DN2$בתקופתי לא היה .הסטוד־
דנטים
גם יצירתית .אלהכלים בסיסייםוזו
צריכהלעורר את זה ,ואז האדם
חשבון ורופאים,
יחסית לרואי
מתמקד בקידום
התפעולולכן אני
$DN2$הסטודנטים $DN2$היום הם רב ממדיים״.
נטים
חובה של כל בית ספרלמשפטים.
של שינוי ומעורבות חברתית .יש
האישיות
הטובות
את
ישקלל
וזה בטח לא נובע מהמכללות.
יזמות של תוכניותלימורשונות״.
מחקר מצא שהבעיות האתיות שלו בתוך תנאי השוק .בנטיכול לי חשד שמה שעמרמולעיניו של
היום
״הסטודנטים
רויטש:
מבחינת ערכים אני רוצה שהבוגרים
שהוא
בכך
מתגאה
רויטש
יותר תחרותיים ,רוציםלהצליח,
ואנושיים״.
ששכר הרתכים יהיה
$TS1$האוניברסיטאות $TS1$לדאוג לכך
מאפיינות את בוגרי האוניבר־
בנט הם ארגוני זכויות ארם שבהם שלנויהיומקצועיים
דקאן למשפטים בשלושה מוסרות
בעיני ליפשיץ הערכים הכי
פולי־
$TS1$פוליטי$TS1$
ישעורכי דין רבים .הוא איש
גבוה יותר או לתמרץ אתהלי־
$TS1$הלימודים$TS1$
יטאות $DN2$לא פחות .זה נובע ,בין
סיטאות
הרבה יותר מעשיים ורוציםלרעת
לימור שונים זה  27שנה ברצי־
$TS1$ברציפות$TS1$.
מה יעשו עם התואר״.
$DN2$פוליטי $DN2$ששייך למפלגה מסוימת%82.
טי
חשובים הם ״מצוינות ואחריות
$DN2$הלימודים $DN2$שלהם .הוא שר .הוא צריך
מודים
היתר ,מחוסר ברגולציה מטעם
לדבריו ,״תפקיד הרקאן הוא
פות.
$DN2$ברציפות$DN2$.
מבחינת ליפשיץ ,ההבדל
המשפטוהקהילה ,כבוד
מתלמידי התואר הראשוןשלנו הם לפיתוח
$TS1$המועצה $TS1$לעשות ,לאלדבר״.
לשכת עורכי הרין ומטעם המו־
הסטודנטים להיות מנהיג אקדמי .אני מקדיש
העיקרי בין דורות
להקשיב
ופלורליזם.
מק־
$TS1$מקצוע$TS1$
זה
ישראלים.
יש
המשפטים
״ללימודי
כהן:
תפקיר
 $DN2$להשכלה גבוהה.
לדעות
שיידעו
עבורם
ערבים
עצה
לשינוי חברתי .מגיעה ולתרבויות אחרותולקיים
קשורות
שאינן
איכויות
לשמור
הוא
לשכת עורכי הרין
צוע
את מרבית הזמן לפגישות עם
דיאלוג .נובע מהחינוךהקליני ,המעשי,
$DN2$מקצוע $DN2$מעצים
למקצוע
אנשי סגל ועם סטודנטים .יש לי
הסטודנטים כיום כבר
$TS1$שחלק $TS1$לפקולטה בחורה ממוצא דרוזי או שילמדולהעניקולעשות דברים שמקבלים
עריכת הדין .אנחנו יודעים שח־
מפקחים
על הרמה ,אבל הם לא
פתוחה ואני
מדיניות של דלת
נחשפים
לימודיהם .״הם
בצורה מעמיקה ולהשתמש בכוח במהלך
ערבי שהלימוד הזה הוא כל חייה
$DN2$שחלק $DN2$ניכר מהבוגרים לא הולכים
$TS1$שהרמה $TS1$לק
ולא בורקים .הםמתלוננים שה־
רואה את תפקירי כאבא לסגל
וחווים בצורה חזקה את ההיבט
להיות עורכי דין .מי שלומר
ה $DN2$נמוכה בלי לשמור
רמה
ודרך נפלאה להתקדם ,מה בנט באחריות״.
עליה״.
משאיר
$TS1$העבודה $TS1$ולסטודנטים .אם דקאן
מציעלה?״.
דויטש :״בתי הספר התיכוניים
כהן :״אני מסכים .לשכת
החברתי .הם יודעים ששוק הע־
משפטים לומר לכתובולומר על
יותר מרי דבריםלסגניםולמנה־
$TS1$ולמנהלה$TS1$
בודה
לא עושים את מה שהם צריכים
המשפטנים
עורכי הדין לא הצליחה לייצר
כמתווי דרך של דור
$DN2$העבודה $DN2$כיום קשה ולכן עליהם
ערכים .הלימודים לא עוסקים
להתאמץ יותר ולהשיג ציונים לה
בעשיית כסף .המרינה מרוויחה
חשיבה טובה ביחס לתפקיד
הבא ,מהולדעתכם הערך ההשוכ לעשות .צריך ראשיתלהקנות להם
$DN2$ולמנהלה $DN2$הואטועה״.
ברזילי ,שמונה לתפקיד לפ־
$TS1$לפני$TS1$
כיותר שהלימודים
האקדמיים כלים של השכלה גבוהה.כיום ,בדור טובים״.
מכך שיש אנשים שלמדו על
ההתמחות ולצורך בו .לעורך
$DN2$לפני $DN2$כשנה ,עסוק גם הוא בפיתוח
ני
מאבחנת כמה
רבין־מרגליות
הטכנולוגי ,סטודנט כמעט לא קורא.
צריכיםלהקכות למשפטן?
ערכים ,עלסבלנותועל שיתוף״.
דין צריכים להיות ערכים וטכ־
$TS1$וטכניקה$TS1$
תוכניותלימור ,בעיקר לתארים
$TS1$וחשיבה $TS1$הבדלים :״הסטודנטים כיום מגי־
$TS1$מגיעים$TS1$
כהן :״מוסרות הלימוד נמ־
$TS1$נמצאים$TS1$
רבין־מרגליות :״בנט למר
לצד ירע משפטי .איפה
ניקה
קה$DN2$
הוא צריךללמוד קריאה ,כתיבה וח־
מתקדמים ובקשר עם הסטודנטים.
מהפכה .יש
$DN2$נמצאים $DN2$במהלכה של
צאים
$DN2$מגיעים$DN2$לקמפוסומתעניינים בתרומה
$DN2$וחשיבה $DN2$אקדמית .אני רוצהלהקנותלו
שיבה
לימודי
משפטים והפיק מכך הרבה.
ברמה
נרכשים הכלים האלה?
עים
בתפקיד שנ־
$TS1$שנתיים$TS1$,
שנמצא
רבין,
תחומי ידע שונים במגווןתחומים״.
משפטים נותנים כלים של חשיבה
שבהת־
$TS1$שבהתמחות$TS1$,
התפישה היתה
מסוימת
מרגש על העברת ירע
חברתית .הבדל נוסף הוא שבעבר
מעבר
$DN2$שנתיים $DN2$,מנהיג גם הוא מדיניות
תיים,
מהפרנסה
מוטרד
איש לא היה
בכך
מתבטא
למתן כלים .זה
מובנית והרבה מיומנויות .השכלה
מחות,
מבחינתברזילי הערך החשוב
ות $DN2$,אבל זה לא עובר.
דלת פתוחה למרצים וסטודנטים
שמשקיעים יותר בקליניקות
ביותר הוא צדק חברתי בחברה והתעסוקה כי כולםנקלטווכולם
משפטית איכותית נותנת סטכלים
״בעיה אחרת היא שיש פער
מצאועבורה .כיום כולם מוטרדים
דמוקרטית ורב־תרבותית .״אצל־
$TS1$״אצלנו$TS1$
ובהם חשיבה ביקורתית ויצירתית.
המשפטבישראל .שי־
$TS1$שירותי$TS1$
בשירותי
המשפטיות ,המעניקות סיוע
שמייצרת לדבריו הרבה עבו־
$TS1$עבורה$TS1$.
דברים בישי־
$TS1$בישיבות$TS1$,
רה.
מהמצב התעסוקתי ,כולם רוצים
$DN2$״אצלנו $DN2$בחיפה הרב־תרבותיות זה לש־
$TS1$לשמוע$TS1$
נו
משפטי לאוכלוסיות מגוונות,
יש אמת בביקורת .היינו רוצים
תי $DN2$עריכת הרין בישראל מו־
$TS1$מוטים$TS1$
רותי
$DN2$עבורה $DN2$.״כשקובעים
$DN2$בישיבות $DN2$,מדברים על מגמות ומתווים
בות,
רובן מוחלשות ,ובכך שכולנו
$DN2$לשמוע $DN2$עברית וערבית בקפטריה .איך להביןאילו כלים הםיקבלו מה־
$TS1$מהתואר$TS1$.
לראות יותר מהנדסים ,אבל הש־
$TS1$השכלה$TS1$
ם $DN2$לטובת
טים
מוע
קבוצות עסקיות
אם לא מוודאים שזה
מדיניות
מחפשים דרכים לתת לסטוד־
$TS1$לסטודנטים$TS1$
$DN2$מהתואר $DN2$.הבדל שלישי הוא הרצון
תואר.
מגיעיםלזה? הרבה מאוד תוכניות
משפטית היא מבורכת תמיר
כלה
$DN2$השכלה$DN2$
את
שמציפות
כספים,
בעלות
בא לירי ביטוי בשטח ,זה לא
$TS1$משו"הלימודים $TS1$לקבל הכשרה שתקנה להם כלים
$TS1$במקצועות $TS1$משולבות וקורסים תיאורטיים משו־
אפשרות להשתלב במק־
נטים
$DN2$לסטודנטים$DN2$
$TS1$שירותי $TS1$ויכולהלבוא עם עורמיומניות״.
המשפט ויש להם שירו־
בתי
שווה הרבה .צריך להיות מחובר
כלים
רכישת
דרך
המחר
בינלאומי״.
לבים״.
מסויג
הוא
אף
ליפשיץ
מצוינת.
באיכות
דין
תי
צועות
$DN2$במקצועות$DN2$
לעיסוק
 $DN2$עריכת
לשטח וזה לוקח המון זמן .ישלנו
נמצאים
אנחנו
מההתבטאויות .לדבריו ,שוק טכנולוגיים.
כהן מציין כי תמהיל הסטודנ־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
לעומתן ,יש קבוצות שלא מקב־
$TS1$מקבלות$TS1$
שיעור השמה גבוה ,כך שכל הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
ללימודי
טים
דרכים
אחר
מתמיד
בחיפוש
 $DN2$כל ייצוג משפטי .בתי הס־
$TS1$הספר$TS1$
לות
נפתחו לכל
"הלימודים
$DN2$משו"הלימודים$DN2$
$DN2$הסטודנטים $DN2$השתנה:״בעברהגיעו
עורכי הדין מאזן את עצמו,
$DN2$הסטודנטים $DN2$מוצאים התמחות ,אבל
טודנטים
ארם עם ערכים ,שי־
$TS1$שיכול$TS1$
שבראשה הוא להוציא
אנשים בעלי ציונים
משפטים
ובוגרי הפקולטה
 $DN2$למשפטים עוסקים בניסיון
פר
הספקטרום והגילים"
אני מרגיש אחריות לגרום לכך
החברה תוך
עומר מוצאים התמחויות .״מי כול
והלימודים מוקדו
גבוהים מאור,
הסטודנטים למש־
$TS1$למשפטים$TS1$
כמה שוכים
לגשר על הפערים האלה בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
$DN2$שיכול $DN2$להשפיע על
שלכל תלמיד שלי תהיה התמ־
$TS1$התמחות$TS1$
$DN2$למשפטים $DN2$כיום מהסטודנטים שלמדו לקבוצות מסוימות .כיוםהלימו־
$TS1$הלימודים$TS1$
הכרה שחובתו לשקול שיקולים
חופשית צריך
שמאמין בכלכלה
המשפטיות
עות $DN2$הקליניקות
פטים
מצעות
$DN2$התמחות $DN2$במקום הכי טוב״.
חות
חברתיים
$DN2$הלימודים $DN2$נפתחו לכל הספקטרום ולכל
דים
איתכם?
למוחלשים״.
בפעילותו .את הידע
לסמוך על השוק שיאזן את עצ־
$TS1$עצמו״$TS1$,
$TS1$טכנולוגיים $TS1$הגילאים.מגיעים אנשים מקבוצות
רבין :״הסטודנטים כיום טכ־

גישה,

