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עורכילשכתשלההטמכהבחיגותתוצאות

 * 2003אביבמועדהדין,

לשכתשלבכתבההטמכהבחינותשלהאיבבבמועד

הטפרביתבוגרימוקמו 2003לשנתהדיןעורכי

למינהלהמכללהשלהאקדמיהמטלול ,למשפטים

בישראללמשפטיםהפקולטותבקרבהשניבמקום

והאוניברטיטהתל-אביבברטיטתאוני(אחרי

שלאיכותםאתומבליטשבזההישגהעברית).

שלבצמרתמיקומםואתלמינהלהמכללהבוגרי

מגמהמשקףהוא .בישראלהמשפטלימודיבוגרי

לבוגריםברכותשנים.מטפרמזההצלחהשלברורה

הישגיהם!על

הדיןביןהגומליןיחטילחקרקוגקורדמרכז

הישראליהמשפטלביןהביגלאומי

מטוגווייחודיחדשמחקרמרכזהנוקונקורדמרכז

הטפרבביתחודשיםמטפרמזהפועלאשרבארץ,

לפידות,וותפוופ'עומדתהמרכזבראשלמשפטים.

בינלאומילמשפטבולטיםמומחיםחבריםובהנהלתו

בוגנטאלתומאסהשופט(לרבותומהעולםמהארץ

בימיםמפקחהמרכז .בהאג)הבינלאומיהדיןמבית

בנושאהטפרבביתהמתבצעיםמחקריםשניעלאלו

ובנושאהישראלידביןאדםזכויותאמנותמעמד

המקימהרומא,חוקתליבןהישראליהדיןביןהיחט

מארגןכן,כמוהבינלאומי.הפליליהדיןיבתאת

התקיימומאיבחודשוהרצאות.עיוןימיהמרכז

ויקיגב'הרצאתובהם:אירועיםמטפרחטותותחת

האדום,הצלבארגוןשלהבינלאומימהוועדאישוי,

בזמןהומניטריבינלאומימשפטאכיפתבנושא

שיפוטטמכותבנושאעגולשולחןמלחמה;

בוודיוידעו"דבהשתתפותאוניברטלית

 Humanבארגוןגםהפעילקולומיבהמאוניברטיטת
Rights Watch לרבותישראלים,מומחיםוכן

משרדהחוץ,משרדשלבינלאומילמשפטהיועצים

וצה"ל.המשפטים

משפטוהוראתלחקרהישראליהמרכז

התיכוןהיםואגןהאירופיהאיחוד

מרכזלהקמתאלהיבמיםנערךלמשפטיםהטפרבית

האירופיהאיחודמשפטוהוראתלחקרחדשמחקר

 IsraeL Institute for Euro-(התיכוןהיםואגן
Mediterranean LegaL 

Studies - IEMLS (. מרכז

עםבשיתוףהמוקםהמחקר,

בינלאומימשפטללימודיהמרכז

בפקולטההאירופיוהאיחוד

גנט-באוניברטיטתלמשפטים

ההיבטיםאתיבחןבלגיה,

אירופה-יחטישלהמשפטיים

האינטגרציהתהליךואתישראל

לביןהתיכוןהיםאגןמדינותבין

יפתחאףהמרכזהאירופי.האיחוד

משפטבנושאלימודתכנית

תוצעאשרהאירופיהאיחוד

הטפרבביתהשניהתוארלתלמידי

למשפטים.

פונסספוופ'יעמדוהמרכזבראש

שללמשפטיםהטפרמביתודאי

קוגו,מוקופוופיהאקדמיהמטלול

גנט,באוניברטיטתהמרכזראש

ממוצעציוומעבראחוזיהנבחניםמספרהמוסךשם

 81.8 98 289-אביבתלאוניברסיטת

 83.4 98 195העבריתהאוניברסיטה

 79.2 95 250למינהלהמנללה

 79.3 94 113-אילןבראוניברסיטת

80 91 96חיפהאוניברסיטת .2 

76 89 240נתניהמכללת .5 

75 87 111הבינתחומיהמרכו .7 

75 87 193רמת-נןמכללת .2 

 73.7 84 231משפטשערי

73 78 23מנציסטרשלוחת .7 

 68.5 62 13לונדוןאיסט

67 50 14ישראלים-אנגליה .6 

 59.3 36 39אירופהבמזרחלמדו

מביתקנאוואיויסד"וגםשותפהתהאובהנהלתו

היזמההאקדמי.המטלולשללמשפטיםהטפר

מכהןאשרזמוליאוועו"דשלהנההמרכזלהקמת

באוניברטיטתהאירופיהאיחודלמשפטכמרצה

בעתידלהצטרףצפויזמרעו"דקנדה.טורונטו,יורק,

שלהאקדמיהמטלולשלההוראהלטגלהקרוב

 .למינהלהמכללה

ע"שהמבויםהביגלאומיהמשפטתחרות

Jessup 
ישראלאתהטפרביתנבחרתייצגההשנהגם

המתקיימתהמבוים,הבינלאומיהמשפטבתחרות

היוקרתיתהתחרות,ארצות-הברית.בוושינגטון,

-70ממלמעלהנבחרותהשנהכללה ,בעולםמטוגה

הטויבםלמשפטיםהטפרבתיאתייצגואשרנות,ימד

במאזןהתחרותאתטיימההטפריבתנבחרתבעולם.

נבחרתעלניצחון(כוללניצחונותשנישלמכודב

לארץ,הנבחרתשלשובהעםהפטדים.ושניצרפת)

הרצהשבולכבוזה,ערב , 2003במאיוב-והתקיים,

הצלבשלהבינלאומימהוועדגלעדיוותםעו"ד

 .הומניטריבינלאומיומשפטטרורבנושאהאדום

שמגרטפרשללאורהוצאתולכבודטקט

טקטהעליוןהמשפטבביתנערך 2003במרץו-6ב

שרבהשתתפותשמגו,ספושללאורצאתולכבוד

המשפטביתשופטילפי,דטומימרהמשפטים,

בכיריהדין,עורכילשכתנציגיובהווה,בעברהעליון

המשפט.מערכתוחבריבישראלהמשפטיתהמערכת

המשפטמערכתחברישקדועריכתושעלהטפר,

הדין,עורכילשכתשללאורההוצאהעםבצוותא

שלושה-כרכיםחמישהכוללימים,שנתייםבמשך

(בדימוס)הנשיאלכבודשנכתבומאמריםכרכי

כרך ,בישראלהמשפטניםבכיריידיעלשמגר

עצמושמגרהשופטשלעטומפרינבחריםמאמרים

חייו.טיפוראתהמגוללוכרך

המשפטהעתכתבשל 15גיליוןהשקת

השקהערבהטפרבביתנערך 2003באפריל-27ב

הוקדשאשרהמשפט,העתכתבשלו Sלגיליון

הבינלאומיהמשפטשלוהגלובליזציה"ישראללנושא

היהמרידור,דומרלשעבר,המשפטיםשרהפלילי".

הצביעהמאלפתבהרצאתובערב.המרכזיהנואם

זציהיהגלובלתופעתשלנמנעתהבלתיההשפעהעל

לעמדההטעמיםאתוהציגויחידיםמדינותחייעל

ביתשלבקיומולתמוךצריכהישראלמדינתשלפיה

בינלאומי.פלילידין

 97המשפט



המשך /חדשות

וזהותזכויות-ישראליפמיגיזםבגושאכגט

בנושאכנסהספרבביתנערן 2003במרץ-4ב

ספרנו,מביתמריןיובלד"רארגנוהכנסאתפמיניזם.

מהקליניקהשפיראריקיועו"דהכנס,אתהנחהשגם

השתתפובטקסהספר.ביתשלנשיםלזכויות
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העומדתרדאי,פרנסספרופיתל-אביב,באוניברסיטת

וד"רספרנו,בביתהאדםזכויותאשכולבראש

מגדר,ללימודיהתכניתראשדהאן-כלב,הנרייט

בן-אוניברסיטתוהחברה,הרוחלמדעיהפקולטה

אףעלכידעיםתמימותהיוהדוברותכלגוריון.

העליוןהמשפטביתשמקדםהפמיניסטיתהמגמה

להשגתעדארוכהדרןכברתעודישבפסיקתו,

ובכלהחייםתחומיבכלמלאפמיניסטישוויון

החברה.שדרות

רביןיורםד"רשלחדשטפר

לחיגור""הזכותבגושא

הספר,ביתשלהקבועהסגלחבררבין,יורםד"ר

הספרלחינון"."הזכותעלחדשספרלאורהוציא

בישראל,לחינוןהשונותבזכויותעוסק

ה-וביוםהמשווה.ובמשפטהבינלאומיבמשפט

הוצאתלכבודכנסהספרבביתנערן 2003במאי

שופטתדוברים.מספרדבריםנשאובכנסהטפר.

נשאהדורנר,דליההשופטת ,העליוןהמשפטבית

דאון)תיסמונת(ילדיית"דדיןפסקאודותדברים

לחינון;היסודזכותאתביססאשרהחינו"משרדנ'

למשפטיםהספרביתדקןרובינשטיין,אמנוןפרופי

הזכותאודותדבריםנשאהבינתחומי,המרכזשל

גדרון,תמרד"רהערבי;במגזרלחינוןהקבוצתית

אתנשארביןוד"רברכותנשאההספר,ביתדקן

מדינה.ברקד"רהנחההערבאתהסיכום.דברי

-השוויוןעקרוןועלהדתחופשעל
הכותלגשותבעגייןהגוטףהדיוןבעקבות

יוכלולאנשיםכינפסקשבוהדיןפסקבעקבות

בספרימחזיקותכשהןהמערביבכותללהתפלל

התקייםבטליתות,ועטופותבקולמתפללותתורה,

זכויות"אשכולבמסגרת , 2003במאי-29ברב-שיח

(ראשרדאיפרנסספרופיובהשתתפותאדם"

בר-אילן)(מאוניברסיטתספירגדעוןד"רהאשכול),

יוסיעו"דהנחהרב-השיחאתמדינה.ברקוד"ר

פסקתוצאתכיהסכמהשררההדובריםבין .נחושתן

הימנעותתוןפרגמטיתגישהמשקפתהדין

כגוןמהפרשה,העולותעקרוניותבשאלותמעיסוק

לביןהשוויוןועקרוןהדתחופשביןהאיזון
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הראויוהיחסדתייםברגשותפגיעהלמנועהרצון

סובלניות.לאלקבוצות

השתתפות"מגיעתבגושאעיוןערב

אומתגוגגתדמוקרטיהלכגטת:בבחירות

לוחמת"דמוקרטיה

בבחירותהשתתפות"מניעתבנושאעיוןערב

לוחמת"דמוקרטיהאומתגוננתדמוקרטיהלכנסת:

קלודפרופיבהשתתפות 2003ביוני-2בהתקיים

קרמניצרמרדכיופרופירמת-גן)(מכללתקליין

פדהצורעמיד"רהעברית),(האוניברסיטה

בראשהעומדתנבות,סוזידו"רחיפה)(אוניברסיטת

ספרנו.בביתוממשלמשטרציבורי,משפטאשכול

בפניציבורי,למשפטהעמותהבשיתוףנערןהכנס

בכנסהדובריםואורחים.סטודנטיםשלרבקהל

בתיקיםהעליוןהמשפטביתלהנמקותהתייחסו

בבחירותוהמפלגותהמועמדיםפסילתשל

בשארה,עזמיבל",ד(תנועתלכנסתהאחרונות

תמימיהיוהדובריםכלמרזל).וברוןטיביאחמד

אתחיזקההמשפטביתהחלטתכידעים

בישראל.הדמוקרטיה

טפריהםהשקתעלטגללחבריברכות

טפרופרטוםעל-פרידמןדניאללפרופי 0

ז o Kill andז akeהאנגליתבמהדורה
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יתרהבהצטיינותהשניהתוארלימודי

להרצותיחלערן . NYUבאוניברסיטת

הבאה.בשנה NYUבאוניברסיטת
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