בית הטפר
פתיחת תכגית תואר שגי במשפטים • L.L.M

מרכז קוגקורד לחקר יחטי הגומלין בין הדין

ובהנהלתו תהא שותפה גם ד"ו איויס קנאוו מבית

ב· Sו ביולי אישרה המועצה להשכלה גבוהה לבית

הביגלאומי לבין המשפט הישראלי

הטפר למשפטים של המטלול האקדמי .היזמה

הטפר לפתוח תכנית לימודי מוטמך במשפטים.

מרכז קונקורד הנו מרכז מחקר חדש וייחודי מטוגו

להקמת המרכז הנה של עו"ד ליאוו זמו אשר מכהן

התכנית ,שתיפתח בחודש אוקטובר הקרוב ,תאפשר

בארץ ,אשר פועל מזה מטפר חודשים בבית הטפר

כמרצה למשפט האיחוד האירופי באוניברטיטת

לתלמידים המשתתפים בה בחירה בין שלושה

למשפטים .בראש המרכז עומדת פוופ' וות לפידות,

יורק ,טורונטו ,קנדה .עו"ד זמר צפוי להצטרף בעתיד

מטלול התמחות במשפט

ובהנהלתו חברים מומחים בולטים למשפט בינלאומי

הקרוב לטגל ההוראה של המטלול האקדמי של

בינלאומי :היבטים ציבוריים ומטחריים )המטלול

מהארץ ומהעולם )לרבות השופט תומאס בוגנטאל

המכללה למינהל .

מטלולי לימוד

-

היחיד מטוגו בארץ  .בראשו תעמוד ד"ו אונה בו·

מבית הדין הבינלאומי בהאג(  .המרכז מפקח בימים

נפתלי( ,מטלול התמחות במשפט עטקי )בראשו

אלו על שני מחקרים המתבצעים בבית הטפר בנושא

תחרות המשפט הביגלאומי המבוים ע"ש

יעמוד פוופ' מאיו חת( ומטלול לימודים כללי

מעמד אמנות זכויות אדם דבין הישראלי ובנושא

Jessup

)בראשו תעמוד פוופ' פונסס ודאי( .פרטים נוטפים

היחט בין הדין הישראלי ליבן חוקת רומא ,המקימה

גם השנה ייצגה נבחרת בית הטפר את ישראל

אודות התכנית ניתן לקבל במרכז הייעוץ ללימודי

את יבת הדין הפלילי הבינלאומי .כמו כן ,מארגן

בתחרות המשפט הבינלאומי המבוים ,המתקיימת

המרכז ימי עיון והרצאות .בחודש מאי התקיימו

בוושינגטון ,ארצות-הברית .התחרות ,היוקרתית

תחת חטותו מטפר אירועים ובהם :הרצאת גב' ויקי

מטוגה בעולם  ,כללה השנה נבחרות מלמעלה מ 70-

אישוי ,מהוועד הבינלאומי של ארגון הצלב האדום,

מד י נות ,אשר ייצגו את בתי הטפר למשפטים הטויבם

בנושא אכיפת משפט בינלאומי הומניטרי בזמן

בעולם .נבחרת יבת הטפר טיימה את התחרות במאזן

מלחמה; שולחן עגול בנושא טמכות שיפוט

מכודב של שני ניצחונות )כולל ניצחון על נבחרת

אוניברטלית בהשתתפות עו"ד ויד בוודי

צרפת( ושני הפטדים .עם שובה של הנבחרת לארץ,

עורכי הדין לשנת  2003מוקמו בוגרי בית הטפר

מאוניברטיטת קולומיבה הפעיל גם בארגון Human
 Rights Watchוכן מומחים ישראלים ,לרבות

התקיים ,ב-ו ו במאי  ,2003ערב לכבוזה ,שבו הרצה

עו"ד וותם גלעדי מהוועד הבינלאומי של הצלב

למשפטים  ,המטלול האקדמי של המכללה למינהל

היועצים למשפט בינלאומי של משרד החוץ ,משרד

האדום בנושא טרור ומשפט בינלאומי הומניטרי .

במקום השני בקרב הפקולטות למשפטים בישראל

המשפטים וצה"ל.

העברית( .הישג זה שב ומבליט את איכותם של

המרכז הישראלי לחקר והוראת משפט

בוגרי המכללה למינהל ואת מיקומם בצמרת של

האיחוד האירופי ואגן הים התיכון

לכבוד צאתו לאור של ספו שמגו ,בהשתתפות שר

בוגרי לימודי המשפט בישראל  .הוא משקף מגמה

בית הטפר למשפטים נערך יבמים אלה להקמת מרכז

המשפטים ,מר טומי לפי,ד שופטי בית המשפט

ברורה של הצלחה מזה מטפר שנים .ברכות לבוגרים

מחקר חדש לחקר והוראת משפט האיחוד האירופי

העליון בעבר ובהווה ,נציגי לשכת עורכי הדין ,בכירי

על הישגיהם!

ואגן הים התיכון

) IsraeL Institute for EuroMediterranean LegaL
 . (Studies - IEMLSמרכז

המערכת המשפטית בישראל וחברי מערכת המשפט.

תואר שני

טל:

-

03 - 9634345

או

בדואר

אלקטרוני

askLLm@hdq.coLman.ac.iL
תוצאות בחיגות ההטמכה של לשכת עורכי
הדין ,מועד אביב

* 2003

במועד האיבב של בחינות ההטמכה בכתב של לשכת

)אחרי אוני ברטיטת תל-אביב והאוניברטיטה

שם המוסך

טקט לכבוד הוצאתו לאור של טפר שמגר

מספר הנבחנים

אחוזי מעבר

ציוו ממוצע

אוניברסיטת תל -אביב

289

98

ב  6-ו במרץ  2003נערך בבית המשפט העליון טקט

הטפר ,שעל עריכתו שקדו חברי מערכת המשפט
בצוותא עם ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין,

81.8

המחקר,

האוניברסיטה העברית

195

98

83.4

המרכז ללימודי משפט בינלאומי

כרכי מאמרים שנכתבו לכבוד הנשיא )בדימוס(

המנללה למינהל

250

95

79.2

והאיחוד האירופי בפקולטה

שמגר על ידי בכירי המשפטנים בישראל  ,כרך

למשפטים באוניברטיטת גנט-

מאמרים נבחרים מפרי עטו של השופט שמגר עצמו

אוניברסיטת בר -אילן

113

94

79.3

בלגיה,

אוניברסיטת חיפה

96

91

80.2

המשפטיים של יחטי אירופה-

מכללת נתניה

240

89

76.5

המרכו הבינתחומי

111

87

75.7

מכללת רמת-נן

193

87

75.2

שערי משפט

231

84

73.7

המוקם

יבחן

בשיתוף עם

את

ההיבטים

במשך שנתיים ימים ,כולל חמישה כרכים

-

שלושה

וכרך המגולל את טיפור חייו.

ישראל ואת תהליך האינטגרציה

השקת גיליון 15

בין מדינות אגן הים התיכון לבין

ב  27-באפריל  2003נערך בבית הטפר ערב השקה

האיחוד האירופי .המרכז אף יפתח

של כתב העת המשפט

לגיליון  Sו של כתב העת המשפט ,אשר הוקדש

תכנית לימוד בנושא משפט

לנושא "ישראל והגלובליזציה של המשפט הבינלאומי

אשר תוצע

הפלילי" .שר המשפטים לשעבר ,מר דו מרידור ,היה

לתלמידי התואר השני בבית הטפר

הנואם המרכזי בערב .בהרצאתו המאלפת הצביע

שלוחת מנציסטר

23

78

73 .7

למשפטים.

על ההשפעה הבלתי נמנעת של תופעת הגלובל י זציה

איסט לונדון

13

62

68.5

ישראלים-אנגליה

14

50

67 .6

למדו במזרח אירופה

39

36

59.3

האיחוד האירופי

בראש המרכז יעמדו פוופ' פונסס

על חיי מדינות ויחידים והציג את הטעמים לעמדה

ודאי מבית הטפר למשפטים של

שלפיה מדינת ישראל צריכה לתמוך בקיומו של בית

המטלול האקדמי ופוופי מוק קוגו,

דין פלילי בינלאומי.

ראש המרכז באוניברטיטת גנט,

המשפט

97

חדשות /

המשך

כגט בגושא פמיגיזם ישראלי

ב 4-

במרץ

2003

-

זכויות וזהות

נערן בבית הספר כנס בנושא

הרצון למנוע פגיעה ברגשות דתיים והיחס הראוי
לקבוצות לא סובלניות.

פמיניזם .את הכנס ארגנו ד"ר יובל מרין מבית ספרנו,
שגם הנחה את הכנס ,ועו"ד ריקי שפירא מהקליניקה

ערב עיון בגושא "מגיעת השתתפות

לזכויות נשים של בית הספר .בטקס השתתפו

בבחירות לכגטת :דמוקרטיה מתגוגגת או

השופטת דליה דורנר ,שופטת בית המשפט העליון,

דמוקרטיה לוחמת"

פרופי דפנה ברק ארז ,הפקולטה למשפטים

ערב עיון בנושא "מניעת השתתפות בבחירות

באוניברסיטת תל-אביב ,פרופי פרנסס רדאי ,העומדת

לכנסת :דמוקרטיה מתגוננת או דמוקרטיה לוחמת"

בראש אשכול זכויות האדם בבית ספרנו ,וד"ר

התקיים ב  2-ביוני  2003בהשתתפות פרופי קלוד

הנרייט דהאן-כלב ,ראש התכנית ללימודי מגדר,

קליין )מכללת רמת-גן( ופרופי מרדכי קרמניצר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,אוניברסיטת בן-

)האוניברסיטה העברית( ,ד"ר עמי פדהצור

גוריון .כל הדוברות היו תמימות דעים כי על אף

)אוניברסיטת חיפה( דו"ר סוזי נבות ,העומדת בראש

המגמה הפמיניסטית שמקדם בית המשפט העליון

אשכול משפט ציבורי ,משטר וממשל בבית ספרנו.

בפסיקתו ,יש עוד כברת דרן ארוכה עד להשגת

הכנס נערן בשיתוף העמותה למשפט ציבורי ,בפני

שוויון פמיניסטי מלא בכל תחומי החיים ובכל

קהל רב של סטודנטים ואורחים .הדוברים בכנס

שדרות החברה.

התייחסו להנמקות בית המשפט העליון בתיקים

 0לד"ר יובל מרין  -על פרטום טפרו Equality
he Legalז ! or Same-Sex Couples:
Recognition o! Gay Partnerships in
Europe and the United States
) (Chicago University Press
0

לד"ר יורם רבין

-

על פרטום טפרו הזכות

לחינוך )הוצאת נבו(

0

לד"ר יובל שני

-

על פרטום טפרו

!Competing Jurisdiction o
ribunalsז s andזInternational Cou t
) (Oxford University Press
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של פסילת המועמדים והמפלגות בבחירות
טפר חדש של ד"ר יורם רבין
בגושא "הזכות לחיגור"

ד"ר יורם רבין ,חבר הסגל הקבוע של בית הספר,

דעים כי החלטת בית המשפט חיזקה את

הוציא לאור ספר חדש על "הזכות לחינון" .הספר

הדמוקרטיה בישראל.

עוסק

בזכויות

השונות

",. .

האחרונות לכנסת )תנועת בל",ד עזמי בשארה,
אחמד טיבי וברון מרזל( .כל הדוברים היו תמימי

לחינון

במאי  2003נערן בבית הספר כנס לכבוד הוצאת

...

ו!!l· I .ו~:- (=III .ו Th
( .l i ~ ti.;xl ~ <Iו  I·L ,טי
~ -::" Ll r iך(  Iן t i(lfl .ה  I!'rnרI I

ברכות לחברי טגל על השקת טפריהם

0

לפרופי דניאל פרידמן

-

~ Iנייil l'ld Ti' itluI

על פרטום טפרו
o Killז

במהדורה האנגלית akeז and
Possession: Law, Morality, and
Sodety in Biblical Stories
) (Hendrickson Publishers

הטפר .בכנס נשאו דברים מספר דוברים .שופטת

בית המשפט העליון  ,השופטת דליה דורנר ,נשאה
דברים אודות פסק דין ית"ד )ילדי תיסמונת דאון(

נ' משרד החינו" אשר ביסס את זכות היסוד לחינון;

ברכות לבוגרים

פרופי אמנון רובינשטיין ,דקן בית הספר למשפטים
של המרכז הבינתחומי ,נשא דברים אודות הזכות

0
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הקבוצתית לחינון במגזר הערבי; ד"ר תמר גדרון,

וו ,~ I

דקן בית הספר ,נשאה ברכות וד"ר רבין נשא את
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ברכות לערן למפרט ,בוגר בית הספר ,על סיום
לימודי התואר השני בהצטיינות יתרה
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דברי הסיכום .את הערב הנחה ד"ר ברק מדינה.

על חופש הדת ועל עקרון השוויון

'b

בישראל,

במשפט הבינלאומי ובמשפט המשווה .ביום ה-ו

_,

.:....

באוניברסיטת

.NYU

ערן יחל להרצות

באוניברסיטת

NYU

בשנה הבאה.
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בעקבות הדיון הגוטף בעגיין גשות הכותל

בעקבות פסק הדין שבו נפסק כי נשים לא יוכלו
להתפלל בכותל המערבי כשהן מחזיקות בספרי
תורה ,מתפללות בקול ועטופות בטליתות ,התקיים
רב-שיח ב  29-במאי  ,2003במסגרת "אשכול זכויות

'"'i

אדם" ובהשתתפות פרופי פרנסס רדאי )ראש

האשכול( ,ד"ר גדעון ספיר )מאוניברסיטת בר-אילן(
וד"ר ברק מדינה .את רב-השיח הנחה עו"ד יוסי
נחושתן  .בין הדוברים שררה הסכמה כי תוצאת פסק
הדין משקפת

גישה פרגמטית

תון הימנעות

מעיסוק בשאלות עקרוניות העולות מהפרשה ,כגון
האיזון בין חופש הדת ועקרון השוויון לבין

המשפט

98

0

לפרופי דניאל טינקלר לרגל צאת טפריו:

Law, Judicial Policy and Jewish
) Identity (State University of New-York
ו Jewish Biomedical Law:Legal and -
Extra-Legal Dimensions (Oxford
) University Press

החזשות כערכו על יזי עכת מצר)"
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