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ית־סטודנטיםאלן?20>>

""
$TS1$""ית$TS1$

$DN2$""ית$DN2$ראשוןביוםללמודחילו

14ב-למשפטיםראשוןלתואר

הארץ,ברחבילימודמוסדות

שבראוניברסיטאות.ארבעבהם

הסטודנ־שישלמוהבוללהלימוד

טים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$הכבסן?התוארקבלתבעבור

אלן!130מ-יותריהיהמהמבללה

בתהוםלעסוקירצוהםאםשקל.

הלימו־סיוםלאחרהדיןעריבת

דים,

$TS1$,הלימודים$TS1$

$DN2$,הלימודים$DN2$התמחותלבצעיצטרבוהם

אתלעבורולאחריהשכהשל

הדין.עורבילשבתמבחכי

ארבעשלמסלולבתום

יצטר־הסטודנטיםוחצישנים

פו

$TS1$יצטרפו$TS1$

$DN2$יצטרפו$DN2$וצפוףתחרותיעבורהלשוק

הממוצעוהשכרהעבודהשתנאי

למרותבעקביות.נשחקיםבו

וח־המשפטניםבמספרהגידול

רף

$TS1$וחרף$TS1$

$DN2$וחרף$DN2$הכלכלה,שרשלקריאותיו

הש־עם״להפסיקבנט,נפתלי

טות

$TS1$השטות$TS1$

$DN2$השטות$DN2$משפטים״,לימודישלהזו

הפו־ביןלהיותהתחוםממשיך

פולריים

$TS1$הפופולריים$TS1$

$DN2$הפופולריים$DN2$סטודנטים.בקרב

הלימו־שנתפתיחתעם

דים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$כינסTheMarkerשישה

למשפ־פקולטותשלדקאנים

טים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$הקרו־בשנהילמדושבהן

בה

$TS1$הקרובה$TS1$

$DN2$הקרובה$DN2$-לתוארסטודנטים000,01כ

רבין־שרוןהם:השישהראשון.

מרגליות

$TS1$רביןמרגליות$TS1$

$DN2$רביןמרגליות$DN2$הבינתחומימהמרכז

מהקריהכהןעמיחיהרצליה;

רויטשסיניאונו;האקדמית

רביןיורםנתניה;ממכללת

ברזיליגרלמינהל;מהמכללה

ליפ־ושחרחיפה;מאוניברסיטת

שיץ

$TS1$ליפשיץ$TS1$

$DN2$ליפשיץ$DN2$אילן.ברמאוניברסיטת

הס־לאהפרופסוריםששת

כימו

$TS1$הסכימו$TS1$

$DN2$הסכימו$DN2$מעלחוץכמעט,דברעל

בתחוםהאקדמישהמחקרכך

עמוק.במשברנמצאבעברית

הסגלשלהקידומיםשיטתבשל

המועצהעליהםשכופההאקדמי

מהחוקריםרביםגבוהה,להשכלה

כותביםבמשפטיםהישראלים

אמריקאייםעתלכתביבאנגלית

שלמהמחקריםרביםיוקרתיים.

עוס־הישראלייםהמוחותמיטב

קים

$TS1$עוסקים$TS1$

$DN2$עוסקים$DN2$שמתקבלהאמריקאי,ברין

בכתבלפרסוםיותררבהבקלות

בהדרגהנזנחוכךאמריקאי,עת

הישראלי.הריןשלהמחקר

אםהרקאנים,כללטענת

יטופללאהחריףהמשבר

המשפ־המחקרייפסקמיידית,

טי

$TS1$המשפטי$TS1$

$DN2$המשפטי$DN2$,לאהישראליוהדיןבעברית

ומע־מושכלתבצורהיתפתח

מיקה.

$TS1$.ומעמיקה$TS1$

$DN2$.ומעמיקה$DN2$ששופטיםתהיההתוצאה

ברמהדיןפסקילבססיתקשו

הח־העשייהוזירתהמשפטית,

קיקתית

$TS1$החקיקתית$TS1$

$DN2$החקיקתית$DN2$ושטחית,רדודהתיוותר

חברישללגחמותיהםנתונה

לק־יוכלולאהםשגםהכנסת,

רם

$TS1$לקרם$TS1$

$DN2$לקרם$DN2$וירע.מחקריבסיסעלחקיקה

כיום״ישליפשיץ,לדברי

בא־העבריתהכתיבהעלמאבק

קדמיה.

$TS1$.באקדמיה$TS1$

$DN2$.באקדמיה$DN2$שלאחריותחוסריש

לפיתוחבנוגעהאקדמיהעולם

שא־הגופיםהישראלי.המשפט

חראים

$TS1$שאחראים$TS1$

$DN2$שאחראים$DN2$הזוטריםהמרציםלקידום

מאמריםרקמבקשיםבישראל

שלי־תמריץוישבאנגלית,

לי

$TS1$שלילי$TS1$

$DN2$שלילי$DN2$שכותבמיבעברית.לכתוב

הקידוםבהליכינפגעבעברית

עליהיהשהמחקרככלשלו.

רמתגםהאמריקאי,המשפט

ולכןתיפגעבישראלההוראה

זהעללדברצריכיםרקאנים

סוף״.לזהולעשות

בעבריתכתיבה"העדר

הפסיקה"עלישפיע

ומ־מהנהנתרבין־מרגליות

צטרפת,

$TS1$,ומצטרפת$TS1$

$DN2$,ומצטרפת$DN2$יכו־לאאנשים״כיום

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$שלמחקרסמךעללהתקדם

כימסביררביןישראלי״.משפט

שמקצועותבזהמתחילה״הבעיה

מתמטיקהפיזיקה,כימיה,כמו

לגמ־אוניברסלייםהםומוזיקה

רי,

$TS1$,לגמרי$TS1$

$DN2$,לגמרי$DN2$המ־העולם.בכלשוויםהם

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$בעיותישיותר,לוקאלי

שדורשותהישראליהמשפטשל

קידוםכשמתניםספציפי.מחקר

הואהמחירבאנגלית,בכתיבה

האמרי־המשפטעליהיהשזה

קאי,

$TS1$,האמריקאי$TS1$

$DN2$,האמריקאי$DN2$הואהאמריקאיהמשפטאך

שישהאוריינטציהבהכרחלא

אליה.ללכת

היחידיםהשופטים״בנוסף,

בא־מאמריםשקוראיםבישראל

נגלית

$TS1$באנגלית$TS1$

$DN2$באנגלית$DN2$המשפטביתשופטיהם

והשלוםהמחוזישופטיהעליון.

בא־מאמריםקוראיםלאכמעט

נגלית

$TS1$באנגלית$TS1$

$DN2$באנגלית$DN2$העררמהם.מצטטיםולא

להשפיעעלולבעבריתהכתיבה

הדין״.פסקירמתעל

חלל״איןכימצייןדויטש

המשפטובתיהאקדמיהאםריק.

היש־המשפטאתמפתחיםלא

ראלי,

$TS1$,הישראלי$TS1$

$DN2$,הישראלי$DN2$המ־זהאותושמפתחמי

חוקק

$TS1$המחוקק$TS1$

$DN2$המחוקק$DN2$.והרגולציה״

חב־מדברימסתייגברזילי

ריו.

$TS1$.חבריו$TS1$

$DN2$.חבריו$DN2$,מצפים״אנחנולדבריו

באנגליתתהיההכתיבהשרוב

חשובמוצדק.שזהחושבואני

ושנהיהבחו״לאותנושיקראו

אניהבינלאומית.מהקהילהחלק

רקתהיההכתיבהשאםחושש

הבינ־מהקהילהנתנתקבעברית

לאומית

$TS1$הבינלאומית$TS1$

$DN2$הבינלאומית$DN2$הסיבותאחתמסוכן.וזה

שםהישראליתלאקדמיהשיש

כיאותנושמכיריםהיאמעולה

לאזהבאנגלית.כותביםאנחנו

בע־כתיבהלזנוחשצריךאומר

ברית

$TS1$בעברית$TS1$

$DN2$בעברית$DN2$לאשלנוהציבוריושהקול

להישמע״.צריך

לפנילדקאןשמונהכהן,

״זהמודאג:פחותימים,כעשרה

כתיבההרבהדיישדרמטי.לא

הזוהקידומיםשיטתבישראל.

במרכזלמשפטיםרדזינרהספרבית

הרצליההבינתחומי

מספר380א׳:עונהשיתחילוסטודנטיםמספר1994הקמה:

שקלאלף5.73שנתי:לימודעזכר006,1כולל:סטודנטים

משולבלתוארבאנגליתשתילמדתוכניתייחודיות:תוכניות

בינלאומיעסקימשפטשלבהתמחותעסקיםומינהלבמשפטים

דיניהתמחות:46גיל:רבין־מרגליותשרוןפרוס׳הדקאן:

ותקרעננהמגורים:העבודהבמקוםחוקתיותוזכויותעבודה

וחצידקאנית:שנה

היהלאמהסטודנטיםאיש"בעבר

כולםכישתעסוקהמפרנסהמוטרד

גםישכיוםעבודה.מצאווכולםנקלטו

כליםלהםשתקנההכשרהלקבלרצון

בינלאומי"לעיסוק

שטריקסע״שלמשפטיםהספרבית

למינהלבמכללה

350א׳:נהשיתחילוסטודנטיםמספר1990הקמה:

אלף5.23)יונתי:לימוד13ע\002,1כולל:סטודנטיםמספר

חשבון,וראייתמשפטיםשלשילובייחודיות:תוכניותשקל

נוספיםומקצועותתקשורת

פלילי,משפטהתמחות:46גיל:רביןיורםפרופ'הדקאן:

שנתייםכדקאן:ותקנעןקיבוץמגורים:חוקתימשפט

מרתך,יותרמרוויחמשפטןעוד"כל

אםמשפטים.ילמדושאנשיםהיגיוןיש

הרתכים,מספרעםבעיהישלמדינה

הואבנטזה.אתלעודדצריכההיא

לדבר"לאלעשות,צריךהואשר.

עמוד 1



שהאוניברסיטאותלכךגורמת

לקי־מהמכללותפחותתורמות

דום

$TS1$לקידום$TS1$

$DN2$לקידום$DN2$בעברית.הישראליהמשפט

באמ-גםעבריתלעורראפשר

שלפרויקטכמואחרים,צעים

חשובזהבעברית.ספריםכתיבת

לקי־פעולותיעשושהרקאנים

דום

$TS1$לקידום$TS1$

$DN2$לקידום$DN2$.ותמיכה״

האקדמיתהרמהעלדעתכםמה

ביתשופטישלהדיןפסקישל

העליון?המשפט

פסקיאת״חקרתיכהן:

העליוןהמשפטביתשלהרין

בעיקראלהביטחון.בנושאי

המש־ביתנשיאישלפסיקות

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$,ודוריתברקאהרןבדימוס

פוגלמן.עוזיוהשופטביניש,

בי-ברמההםהאלההריןפסקי

הםלטובה.דופןיוצאתנלאומית

נרחבירעומביעיםמעמיקים

הבינלאומיבמשפטוהתמצאות

אקדמית״.ובכתיבה

המשפטנים״קהילתרבץ:

וישקטנהקהילההיאבישראל

האק־ביןומעמיקערח־-שיח

דמיה

$TS1$האקדמיה$TS1$

$DN2$האקדמיה$DN2$האק־המשפט.ביתלבין

דמיה

$TS1$האקדמיה$TS1$

$DN2$האקדמיה$DN2$ואתהריןאתמנתחת

העליון,המשפטביתפסיקות

שלמחקריםמצטטיםוהשופטים

הואהדיאלוגאקדמיה.אנשי

מתר־שאניככלוחיובי.פורה

שם,

$TS1$,מתרשם$TS1$

$DN2$,מתרשם$DN2$וירעניםמעוריםהשופטים

סגלחברישלמחקריםוקוראים

שלמחקריםמצטטיםהםאקדמי.

בכתבישמתפרסמיםישראלים

שהרמהמסכיםאניבחו״ל.עת

גבוהה״.היא

ההת־אתהסורקתהראשונה

פעלות

$TS1$ההתפעלות$TS1$

$DN2$ההתפעלות$DN2$רבין־מר־היאוהשבחים

גליות.

$TS1$.רביןמרגליות$TS1$

$DN2$.רביןמרגליות$DN2$,שלהרין״פסקילדבריה

מדי.ארוכיםהעליוןהמשפטבית

לפע־האקדמיהעםהשיחבגלל

מים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$מפסקבסוףשיוצאתההלכה

מעו-זהמספיק.ברורהלאהרין

ומתעדכניםקוראיםששופטיםלה

בטו-לאאניאבלמסוים,בנושא

צריךקראושהםהידעשכלחה

היהאפשרהרין.בפסקלהופיע

בלשכותהמידעאתלעכללסיים

בפסקאותולכתובולאהשופטים,

אותנו,שמצטטיםנחמדזההדין.

להיותצריכיםהריןפסקיאבל

בשלושתיותר.וקצריםמהודקים

עלייהרואיםהאחרוניםהעשורים

הרין,פסקבאורךמשמעותית

בפי־פוגעדברשלבסופווהאורך

תוח

$TS1$בפיתוח$TS1$

$DN2$בפיתוח$DN2$המשפטית״.ההלכה

נמצאהמשפט״ביתליפשיץ:

וזהאחרים,מוסרותעםבדיאלוג

גבוהה.האקדמיתהרמהלשבחו.

כשופטיםשממוניםאקדמאים

תורמיםהעליוןהמשפטלבית

פרופ׳היאהאחרונההדוגמהלו.

של־היאהבעיהברק־ארז.דפנה

בית

$TS1$שלבית$TS1$

$DN2$שלבית$DN2$מגיעיםהעליוןהמשפט

ביןפערוישתיקיםמרייותר

התקדי־הרגל,בתיקיהכתיבה

מים

$TS1$התקדימים$TS1$

$DN2$התקדימים$DN2$,התי־יתרלביןוההלכות

קים.

$TS1$.התיקים$TS1$

$DN2$.התיקים$DN2$מותשהמשפטשביתניכר

סבירה״.הבלתיהתיקיםמכמות

הביקורתאתמביערויטש

המ־ביתכלפיביותרהנוקבת

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$:המחקר״תחומיהעליון

הםעוסקאנישבהםהעיקריים

זההצרכן.והגנתחוזיםדיני

דיןפסקיאיןמעשורלמעלה

הע־המשפטביתשלעקרוניים

ליון

$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$שנ־הרמההאלה.בתחומים

כתבת

$TS1$שנכתבת$TS1$

$DN2$שנכתבת$DN2$שלדבריםעלחזרההיא

שאמתמהעלבעבר.שופטים

חוז־עמודיםבשבעהתרלפני

רים

$TS1$חוזרים$TS1$

$DN2$חוזרים$DN2$איןעמודים.בעשרותהיום

אניאקדמיהכאישחדשנות.

הריןפסקיאתלשלבמתקשה

דר־ירידהישבביבליוגרפיה.

מטית

$TS1$דרמטית$TS1$

$DN2$דרמטית$DN2$בתחומיםהשפיטהברמת

ברק,אהרןשפרשומאזהאלה.

ויצחקזמיריצחקחשין,מישאל

ברורלקרוא.מהאיןאנגלרר

המשפטאתכיוםשמקדםשמי

הרגו־שלוהתקנותהמחוקקזה

לטורים

$TS1$הרגולטורים$TS1$

$DN2$הרגולטורים$DN2$המשפט״.ביתולא

הביקורת,אתממתןברזילי

הפ־מרמתמגררויוצאאינואך

סיקה:

$TS1$:הפסיקה$TS1$

$DN2$:הפסיקה$DN2$עצמאותמשפט״לבתי

מא־וזהיחסית,גבוההמוסרית

פשר

$TS1$מאפשר$TS1$

$DN2$מאפשר$DN2$אק־רמהלקייםלשופטים

דמית

$TS1$אקדמית$TS1$

$DN2$אקדמית$DN2$.ההתמחותבתחומיסבירה

משפטוחברה,משפטשהםשלי,

רמתוממשל,ומשפטופוליטיקה

למוגבלת.סבירהביןהיאהידע

פחותשהרמהחושבלאאניאבל

הדיאלוגבארה״ב.מהרמהטובה

הואהמשפטלביתהאקדמיהבין

מו־לכלהעניין.לבוהואחשוב

סר

$TS1$מוסר$TS1$

$DN2$מוסר$DN2$שונות,ומטרותתפקיריש

המובנההמתחעלמברךואני

לאקדמאים״.שופטיםבין

המרכזיתהבעיהלדעתכםמהי

כיום?הדיןעריכתשוקשל

בעיותשלוש״ישליפשיץ:

מקצוע־חוסרראשית,עיקריות.

נות

$TS1$מקצוענות$TS1$

$DN2$מקצוענות$DN2$,בה־היתר,ביןשמתבטאת

עדר

$TS1$בהעדר$TS1$

$DN2$בהעדר$DN2$הרין.עורכישלהתעדכנות

משהוישמכובדות.חוסרשנית,

האנגליתובמהוגנותבמכוברות

בלשכתהעימותיםפעם.שהיתה

זההמכובדותוחוסרהדיןעורכי

הב־למטה.מחלחליםזהכלפי

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$איזוןחוסרהיאהשלישית

הריןעורךשלהמחויבותבין

מצ־כסמןתפקירווביןללקוח

פוני

$TS1$מצפוני$TS1$

$DN2$מצפוני$DN2$.וערכי״

אתאוהבלא״אניברזילי:

האתגרהמקצוע׳.׳הצפתהמושג

גםשהואמבחינתי,המקצועשל

נותןאניכמהערהואהבעיה,

לשנותהכליםאתלתלמידים

לגרוםשואףאניהמציאות.את

נו־ישתקולאדיןשעורכילכך

כח

$TS1$נוכח$TS1$

$DN2$נוכח$DN2$הב־אדם.זכויותשלהפרות

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$שותקיםדיןשעורכיהיא

זהאדם.בזכויותעוולותנוכח

כמהמהשאלהיותראותימטריד

לש־בשוק.מונפקיםדיןעורכי

כת

$TS1$לשכת$TS1$

$DN2$לשכת$DN2$להחמירצריכההריןעורכי

במכללות,רקלאהרגולציהאת

עורכיאתמלמדיםמהולבדוק

הסטודנטיםמידהובאיזוהרין

אנידין.עורכילהיותמוכשרים

גרועכיוםשהמצבבטוחלא

האתגרשנה.30מלפנייותר

אתגר״.אותוהכלבסךהוא

העיקרית״הבעיהרויטש:

בחברההמומחיות.חוסרהיא

חב־שינוייםשעוברתכלכלית

רתיים,

$TS1$,חברתיים$TS1$

$DN2$,חברתיים$DN2$מסתפ־דיןעורכיהרבה

קים

$TS1$מסתפקים$TS1$

$DN2$מסתפקים$DN2$באוניברסיטה,שרכשובידע

שנה,30לפניהיהזהאםגם

בחוק.השתלמויותחובתואין

בכללהעבירשצריךחושבאני

בנו־בעיקרהשתלמויותשנה

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$.למ־ניתןפעםלאאתיקה

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$עלשמסתמכיםדיןעורכי

נמצאשלאמישונה.שכברחוק

והשת־בלימורמתמדתבצורה

למות,

$TS1$,והשתלמות$TS1$

$DN2$,והשתלמות$DN2$ייתןלאדברשלבסופו

הראיהללקוחותיו.טובשירות

תלונותשלהגבוההמספרהיא

עצותשנותניםדיןעורכינגד

טובות״.לא

30בעמודהמשך

אילןבראוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה

מספר180אי:עזנהשיתחילוסטודנטיםפר1971הקמה:

וכנישקל000,01נתי:לימודעזכר770כולל:סטודנטים

יזמועמדה,ניירותשיכינומצטייניםלטיפוחתוכניתייחודיות:

וחברתיותאקדמיותבפעילויותוישתתפוכנסים

חוזים,דיניהתמחות:43גיל:ליפ/׳ויןטחרפרופ'הדקאן:

ותקשמואלגבעתנזגורים:והיהדותאדםזכויותמשפחה,

כדקאן:שנה

מרציםלקידוםהאחראים"הגופים

מאמריםרקמבקשיםבישראלזוטרים

נפגעבעבריתשכותבמיבאנגלית.

שהמחקרככלשלו.הקידוםבהליכי

תיפגעהאמריקאי,המשפטעליתבסס

בישראל"ההוראהרמת

חיפהבאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה

נזספר140א׳:ויונהשיתחילופרסטודנטים199100הקמה:

שקל000,01שנתי:לימודכרגי002,1כולל:סטודנטים

באסיה,ועסקיםמשפטוטכנולוגיה,משפטייחודיות:תוכניות

טבעומשאבייםדיני

mnonnברזיליגדפרופ׳הדקאן: 55 inn,חברהמשפט

שנהכדקאן:ותקגןרמתגזגורים:וממשל

נוכחשותקיםדיןשעורכיהיא"הבעיה

אותימטרידזהאדם.בזכויותעוולות

מונפקיםדיןעורכיכמהמהשאלהיותר

להחמירצריכההדיןעורכילשכתבשוק.

ולבדוקבמכללות,רקלאהרגולציהאת

הדיףעורכיאתמלמדיםמה

עמוד 2



אונוהאקדמיתבקריהלמשפטיםהספרבית

001,1אי:שנהשיתחיל!ננוים00פר1995הקמה:

סטודנטיםנ»ספהתרדי(בקמפוס1-004הכלליבקמפוס700

לינוודבתרדי(1-004,1הכלליבקמפוס005,4001,3נולל:

שניתוארייחודיות:לימודתוכניותשקלאלף6.03שנוני:

יורקשבניוקולומביהאוניברסיטתעםפעולהבשיתוף

משפטהתנוחות:תחום42גיל:כהןעמיתיפרופ'הדקאן:

ותקמודיעיןמגורים:הלאומיהביטחוןומשפטפומביבינלאומי

לתפקידהחודשמונהכדקאן:

לטובתמוטיםהדיןעריכת״שירותי

אתשמציפותכספיםבעלותקבוצות

שלאקבוצותישלעומתן,המשפט.בתי

עללגשרמנסיםאנחנוייצוג.מקבלות

משפטיות״קליניקותבאמצעותהפערים

נתניהמכללת

מספו340א׳:שנהשיתחילוסטודנטיםמספר1995הקמה:

שקלאלף30עונתי:לימודשכר002,1כולל:סגוודנטים

הדיןעורכימיטבבהנחייתמצוינותמסלולייחודיות:תוכניות

בישראל

ודיניחוזיםדיניהתמחות:66גיל:דויטשסינירופ'הדקאן:

שנה18כדקאן:ותקברקבנינזגורים:הצרכןהגנת

דורלפניאמרוששופטים״מה

בעשרותכיוםנכתבעמודיםבשבעה

אקדמיהכאישחדשנות.איןעמודים.

הדיןפסקיאתלשלבמתקשהאני

ירידהישבביבליוגרפיה.העליוןשל

שלבתחומיםהשפיטהברמתדרמטית

הצרכן"והגנתחוזיםדיני

29מעמודהמשך

מק־״חסרהרביךמרגליות:

צוענות,

$TS1$,מקצוענות$TS1$

$DN2$,מקצוענות$DN2$נישהבמשרדילמעט

הסופר-גרו־ובמשרדיםמתמחים

לים.

$TS1$.הסופר-גרולים$TS1$

$DN2$.הסופר-גרולים$DN2$שאנשיםהיאאחרתבעיה

במשר־העבודהמתנאיסובלים

דים

$TS1$במשרדים$TS1$

$DN2$במשרדים$DN2$ענייןמחוסרולעתיםהאלה

הצ־הריןעורכיאינטלקטואלי.

עירים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$מנותביםהאלהבמשרדים

נקודתיבענייןלהתמקדלעתים

השלישיתהבעיהמסוים.בתחום

אינןנשיםרבותשפעמיםהיא

המסלולאתלהמשיךיכולות

בג־האלהבמשרדיםהמקצועי

לל

$TS1$בגלל$TS1$

$DN2$בגלל$DN2$שלוהדרישותהעבודהשעות

המעסיק״.

אצלאתיתבעיה״ישרבין:

מהרמההנובעתהרין,עורכי

הבעיהבמרינה.הכלליתהאתית

חמורהאינההריןעורכיאצל

ורופאים,חשבוןלרואייחסית

מהמכללות.נובעלאבטחוזה

האתיותשהבעיותמצאמחקר

האוניבר־בוגריאתמאפיינות

סיטאות

$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$האוניברסיטאות$DN2$ביןנובע,זהפחות.לא

מטעםברגולציהמחוסרהיתר,

המו־ומטעםהריןעורכילשכת

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$תפקירגבוהה.להשכלה

לשמורהואהריןעורכילשכת

מפקחיםלאהםאבלהרמה,על

שה־מתלונניםהםבורקים.ולא

רמה

$TS1$שהרמה$TS1$

$DN2$שהרמה$DN2$עליה״.לשמורבלינמוכה

לשכתמסכים.״אניכהן:

לייצרהצליחהלאהדיןעורכי

לתפקידביחסטובהחשיבה

לעורךבו.ולצורךההתמחות

וטכ־ערכיםלהיותצריכיםדין

ניקה

$TS1$וטכניקה$TS1$

$DN2$וטכניקה$DN2$איפהמשפטי.ירעלצד

ברמההאלה?הכליםנרכשים

שבהת־היתההתפישהמסוימת

מחות,

$TS1$,שבהתמחות$TS1$

$DN2$,שבהתמחות$DN2$עובר.לאזהאבל

פערשישהיאאחרת״בעיה

שי־בישראל.המשפטבשירותי

רותי

$TS1$שירותי$TS1$

$DN2$שירותי$DN2$מו־בישראלהריןעריכת

טים

$TS1$מוטים$TS1$

$DN2$מוטים$DN2$עסקיותקבוצותלטובת

אתשמציפותכספים,בעלות

שירו־להםוישהמשפטבתי

תי

$TS1$שירותי$TS1$

$DN2$שירותי$DN2$מצוינת.באיכותדיןעריכת

מקב־שלאקבוצותישלעומתן,

לות

$TS1$מקבלות$TS1$

$DN2$מקבלות$DN2$הס־בתימשפטי.ייצוגכל

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$בניסיוןעוסקיםלמשפטים

בא־האלההפעריםעללגשר

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$המשפטיותהקליניקות

למוחלשים״.

משפטיםלמד"בנט

הרבה"מכךוהפיק

שלההתבטאויותעלדעתכםמה

הקוראיםורטהיימד,וטטבכט

משפטיםללמודלהפסיקלאנשים

יצרכי.מקצועלאזהכי

ארםהוא״ורטהיימררבין:

זכויותעתירתעשייןפרטי,

רו־שהואמהלחשובלושמותר

צה.

$TS1$.רוצה$TS1$

$DN2$.רוצה$DN2$כמולבנטלענותרוצהאני

ביש־כשרשלוהאמירהכלכלן.

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$בעיני.משמעותחמרתהיא

רוציםאנשיםמהעניינולאזה

וצריךיכולולכןשרהואללמוד.

של־מההכלכליתברמהלעורר

דעתו

$TS1$שלדעתו$TS1$

$DN2$שלדעתו$DN2$כליותר.צריכההמרינה

מרתך,יותרמרוויחמשפטןעור

שאנשיםבכךכלכליהיגיוןיש

ישלמרינהאםמשפטים.ילמדו

היאהרתכיםמספרעםבעיה

האדםואזזה,אתלעוררצריכה

האישיותהטובותאתישקלל

יכולבנטהשוק.תנאיבתוךשלו

יהיההרתכיםששכרלכךלדאוג

הלי־אתלתמרץאויותרגבוה

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$.צריךהואשר.הואשלהם

לדבר״.לאלעשות,

ישהמשפטים״ללימודיכהן:

למקצועקשורותשאינןאיכויות

שח־יודעיםאנחנוהדין.עריכת

לק

$TS1$שחלק$TS1$

$DN2$שחלק$DN2$הולכיםלאמהבוגריםניכר

שלומרמידין.עורכילהיות

עלולומרלכתובלומרמשפטים

עוסקיםלאהלימודיםערכים.

מרוויחההמרינהכסף.בעשיית

עלשלמדואנשיםשישמכך

שיתוף״.ועלסבלנותעלערכים,

למר״בנטרבין־מרגליות:

לימודיהרבה.מכךוהפיקמשפטים

חשיבהשלכליםנותניםמשפטים

השכלהמיומנויות.והרבהמובנית

כליםסטנותנתאיכותיתמשפטית

ויצירתית.ביקורתיתחשיבהובהם

רוציםהיינובביקורת.אמתיש

הש־אבלמהנדסים,יותרלראות

כלה

$TS1$השכלה$TS1$

$DN2$השכלה$DN2$תמירמבורכתהיאמשפטית

מיומניות״.עורעםלבואויכולה

מסויגהואאףליפשיץ

שוקלדבריו,מההתבטאויות.

עצמו,אתמאזןהדיןעורכי

הואשבראשההפקולטהובוגרי

״מיהתמחויות.מוצאיםעומר

צריךחופשיתבכלכלהשמאמין

עצ־אתשיאזןהשוקעללסמוך

מו״,

$TS1$,עצמו״$TS1$

$DN2$,עצמו״$DN2$בנט״אםומוסיף:אומר,הוא

היההואאוליאצלנולומרהיה

ערכיים״.כליםמקבל

לאמירותמתייחםרויטש

שאין״חלולותבאמירותהאלה

לאהמרינהכלום.מאחוריהן

השרללמוד.מהלהכתיביכולה

שלווהשיטהמשפטיםבוגרבנט

התחוםאתלמרהואמוכרת.

רוצהולאהאוטובוס׳עלרעלה

אניאליו.יצטרפואנשיםשעור

הדובריםשניאתלראותרוצה

מעו־אוכרתכיםעובריםהאלה

ררים

$TS1$מעוררים$TS1$

$DN2$מעוררים$DN2$זאת.ללמודילדיהםאת

הספרבתיאתחיסלהישראל

לאח־בטענותובאההמקצועיים

רים.

$TS1$.לאחרים$TS1$

$DN2$.לאחרים$DN2$רת־עורשיהיורוציםאם

כים,

$TS1$,רתכים$TS1$

$DN2$,רתכים$DN2$מלגות״.להםשייתנו

״ממשהאמירהאתמכנהברזילי

״במקצועכימסבירהואאומללה״.

פוטנציאלמעצים,פןישהמשפטי

ישחברתית.ומעורבותשינוישל

שלעיניומולשעמרשמהחשדלי

שבהםארםזכויותארגוניהםבנט

פולי־אישהוארבים.דיןעורכייש

טי

$TS1$פוליטי$TS1$

$DN2$פוליטי$DN2$%82מסוימת.למפלגהששייך

הםשלנוהראשוןהתוארמתלמידי

מק־זהעבורםישראלים.ערבים

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$מגיעהחברתי.לשינוימעצים

אודרוזיממוצאבחורהלפקולטה

חייהכלהואהזהשהלימודערבי

בנטמהלהתקדם,נפלאהודרך

לה?״.מציע

המשפטניםדורשלדרךכמתווי

ההשוכהערךלדעתכםמהוהבא,

האקדמייםשהלימודיםכיותר

למשפטן?להקכותצריכים

נמ־הלימוד״מוסרותכהן:

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$ישמהפכה.שלבמהלכה

ירעהעברתעלמרגשמעבר

בכךמתבטאזהכלים.למתן

בקליניקותיותרשמשקיעים

סיועהמעניקותהמשפטיות,

מגוונות,לאוכלוסיותמשפטי

שכולנוובכךמוחלשות,רובן

לסטוד־לתתדרכיםמחפשים

נטים

$TS1$לסטודנטים$TS1$

$DN2$לסטודנטים$DN2$במק־להשתלבאפשרות

צועות

$TS1$במקצועות$TS1$

$DN2$במקצועות$DN2$כליםרכישתדרךהמחר

נמצאיםאנחנוטכנולוגיים.

דרכיםאחרמתמידבחיפוש

שי־ערכים,עםארםלהוציא

כול

$TS1$שיכול$TS1$

$DN2$שיכול$DN2$תוךהחברהעללהשפיע

שיקוליםלשקולשחובתוהכרה

הידעאתבפעילותו.חברתיים

ירכוש,דיןעורךכלהמשפטי

הח־אתלהםלתתרוציםאנחנו

כה,

$TS1$,החכה$TS1$

$DN2$,החכה$DN2$הדגים״.אתלא

שלשהתלמידיםסבוררבין

המ־יישומיחינוךרוציםהיום

חובר

$TS1$המחובר$TS1$

$DN2$המחובר$DN2$.למש־ספר״ביתלשטח

פטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$לסטודנטיםלתתצריך

מהשיידעוכךתיאורטיחינוך

הרין,עלנכתבומההביקורת

כרימעשי.וחינוךמשפטיירע

אתצריךטובדיןעורךלהיות

בעיניחשובהכיהערךהשלושה.

מקנהאניואותוהאדם,כבודזה

האלה״.הכליםשלושתבעזרת

מוס־״הרבהרבין־מרגליות:

דות

$TS1$מוסדות$TS1$

$DN2$מוסדות$DN2$השלביםבשניתקועיםלימוד

שהםלמידה,הקנייתשלהנמוכים

לצאתחייביםאנשיםוהבנה.ידע

שלמדומהאתליישםיכולתעם

אפשרואםביקורתיתחשיבהועם

וזובסיסייםכליםאלהיצירתית.גם

למשפטים.ספרביתכלשלחובה

שהבוגריםרוצהאניערכיםמבחינת

ואנושיים״.מקצועייםיהיושלנו

הכיהערכיםליפשיץבעיני

ואחריות״מצוינותהםחשובים

כבודוהקהילה,המשפטלפיתוח

לדעותלהקשיבשיידעוופלורליזם.

דיאלוג.ולקייםאחרותולתרבויות

דבריםולעשותלהעניקשילמדו

בכוחולהשתמשמעמיקהבצורה

באחריות״.

התיכונייםהספר״בתידויטש:

צריכיםשהםמהאתעושיםלא

להםלהקנותראשיתצריךלעשות.

בדורכיום,גבוהה.השכלהשלכלים

קורא.לאכמעטסטודנטהטכנולוגי,

וח־כתיבהקריאה,ללמודצריךהוא

שיבה

$TS1$וחשיבה$TS1$

$DN2$וחשיבה$DN2$.לולהקנותרוצהאניאקדמית

תחומים״.במגווןשוניםידעתחומי

החשובהערךברזילימבחינת

בחברהחברתיצדקהואביותר

״אצל־ורב־תרבותית.דמוקרטית

נו

$TS1$״אצלנו$TS1$

$DN2$״אצלנו$DN2$לש־זההרב־תרבותיותבחיפה

מוע

$TS1$לשמוע$TS1$

$DN2$לשמוע$DN2$איךבקפטריה.וערביתעברית

תוכניותמאודהרבהלזה?מגיעים

משו־תיאורטייםוקורסיםמשולבות

לבים״.

"הלימודים

$TS1$משו"הלימודים$TS1$

$DN2$משו"הלימודים$DN2$לכלנפתחו

והגילים"הספקטרום

למש־הסטודנטיםשוכיםכמה

פטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$שלמדומהסטודנטיםכיום

איתכם?

טכ־כיום״הסטודנטיםרבין:

נולוגיים

$TS1$טכנולוגיים$TS1$

$DN2$טכנולוגיים$DN2$,היבטייםלזהוישיותר

אנ־פחותהםושליליים.חיוביים

שי

$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי$DN2$,יותרמחובריםהםאבלספר

שכיוםחושבאנימידע.למאגרי

תוארלרכושבאיםתלמידיםיותר

אחר.למשהוכמקפצהבמשפטים

בינתחומיים,שהםמכךנובעזה

במ־רואיםולאסקרנייםמגוונים,

שפט

$TS1$במשפט$TS1$

$DN2$במשפט$DN2$מגיעיםלאחלקםהכל.חזות

מגב־מאודמהראבלמגובשים,

שים

$TS1$מגבשים$TS1$

$DN2$מגבשים$DN2$.רעה״

שו־״הםכיסבורברזילי

נים

$TS1$שונים$TS1$

$DN2$שונים$DN2$.הלימודיםבתקופתלטובה

אסור70ה-שנותבסוףשלי,

מעו־כיוםבמקביל.ללמודהיה

ררים

$TS1$מעוררים$TS1$

$DN2$מעוררים$DN2$שמשלבותלימורתוכניות

נוסף,תחוםעםמשפטיםלימודי

מגווניםהסטודנטיםמזהוכתוצאה

שלסטו־ירעשפעלהםישיותר.

דנטים

$TS1$שלסטודנטים$TS1$

$DN2$שלסטודנטים$DN2$הסטוד־היה.לאבתקופתי

נטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$ממדיים״.רבהםהיום

היום״הסטודנטיםרויטש:

להצליח,רוציםתחרותיים,יותר

לרעתורוציםמעשייםיותרהרבה

התואר״.עםיעשומה

ההבדלליפשיץ,מבחינת

הסטודנטיםדורותביןהעיקרי

המעשי,הקליני,מהחינוךנובע

כברכיוםהסטודנטיםשמקבלים

נחשפים״הםלימודיהם.במהלך

ההיבטאתחזקהבצורהוחווים

הע־ששוקיודעיםהםהחברתי.

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$עליהםולכןקשהכיום

ציוניםולהשיגיותרלהתאמץ

טובים״.

כמהמאבחנתרבין־מרגליות

מגי־כיום״הסטודנטיםהבדלים:

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$בתרומהומתענייניםלקמפוס

שבעברהואנוסףהבדלחברתית.

מהפרנסהמוטרדהיהלאאיש

וכולםנקלטוכולםכיוהתעסוקה

מוטרדיםכולםכיוםעבורה.מצאו

רוציםכולםהתעסוקתי,מהמצב

מה־יקבלוהםכליםאילולהבין

תואר.

$TS1$.מהתואר$TS1$

$DN2$.מהתואר$DN2$הרצוןהואשלישיהבדל

כליםלהםשתקנההכשרהלקבל

בינלאומי״.לעיסוק

הסטודנ־תמהילכימצייןכהן

טים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$:ללימודיהגיעו״בעברהשתנה

ציוניםבעליאנשיםמשפטים

מוקדווהלימודיםמאור,גבוהים

הלימו־כיוםמסוימות.לקבוצות

דים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$ולכלהספקטרוםלכלנפתחו

מקבוצותאנשיםמגיעיםהגילאים.

גישה,להםהיתהשלאאוכלוסייה

התלמי־כיוםבנוסף,חרדים.כמו

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$לאזהביקורתיים.יותרהרבה

למשפטים,לסטודנטיםרקקשור

הדור״.לכלנוגעזה

מקדישיםשאתםהנושאמה

זמן?הרכההכילו

אתמקדישהרבין־מרגליות

לי־תוכניותלפיתוחהזמןמרב

מודים.

$TS1$.לימודים$TS1$

$DN2$.לימודים$DN2$בתו־חדשנות״צריך

כניות

$TS1$בתוכניות$TS1$

$DN2$בתוכניות$DN2$.איךלחשובהלימודים

הלי־כיתתאתהופכיםאנחנו

מוד

$TS1$הלימוד$TS1$

$DN2$הלימוד$DN2$,דרך.פורצתלאוונגררית

ואנחנומתה,הקלאסיתההרצאה

הס־אתלהכשיראיךחושבים

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$גםלעבורשיוכלוכך

בחו״ל״.

לפנילתפקידנכנםליפשיץ

״קי־שלדבריומכךומרוצהכשנה

בלתי

$TS1$״קיבלתי$TS1$

$DN2$״קיבלתי$DN2$מבחינתטובבמצבפקולטה

בקידוםמתמקדאניולכןהתפעול

שונות״.לימורתוכניותשליזמות

שהואבכךמתגאהרויטש

מוסרותבשלושהלמשפטיםדקאן

ברצי־שנה27זהשוניםלימור

פות.

$TS1$.ברציפות$TS1$

$DN2$.ברציפות$DN2$,הואהרקאן״תפקידלדבריו

מקדישאניאקדמי.מנהיגלהיות

עםלפגישותהזמןמרביתאת

ליישסטודנטים.ועםסגלאנשי

ואניפתוחהדלתשלמדיניות

לסגלכאבאתפקיריאתרואה

משאירדקאןאםולסטודנטים.

ולמנה־לסגניםדבריםמרייותר

לה

$TS1$ולמנהלה$TS1$

$DN2$ולמנהלה$DN2$טועה״.הוא

לפ־לתפקידשמונהברזילי,

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$,בפיתוחהואגםעסוקכשנה

לתאריםבעיקרלימור,תוכניות

הסטודנטים.עםובקשרמתקדמים

שנ־בתפקידשנמצארבין,

תיים,

$TS1$,שנתיים$TS1$

$DN2$,שנתיים$DN2$מדיניותהואגםמנהיג

וסטודנטיםלמרציםפתוחהדלת

עבו־הרבהלדבריושמייצרת

רה.

$TS1$.עבורה$TS1$

$DN2$.עבורה$DN2$בישי־דברים״כשקובעים

בות,

$TS1$,בישיבות$TS1$

$DN2$,בישיבות$DN2$ומתוויםמגמותעלמדברים

שזהמוודאיםלאאםמדיניות

לאזהבשטח,ביטויליריבא

מחוברלהיותצריךהרבה.שווה

לנוישזמן.המוןלוקחוזהלשטח

הס־שכלכךגבוה,השמהשיעור

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$אבלהתמחות,מוצאים

לכךלגרוםאחריותמרגישאני

התמ־תהיהשליתלמידשלכל

חות

$TS1$התמחות$TS1$

$DN2$התמחות$DN2$טוב״.הכיבמקום
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