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הצדקה"מגזרעלהציבורי"הפיקוח Oכג

למשפטימהספרבביתהתקיימ 2002בנובמבר-6ב

הצדקה",מגזרעלהציבורי"הפיקוחבנושאעיוןיומ
משרדעבורשהוכןבנושאהשוואתימחקרהוצגשבו

הספר.מביתזנדברגחיימד"רידיעלהמשפטימ
השופטהמדינה,מבקרהיובכנסהדוברימבין

אהרןמרהמשפטימ,משרדומנכ"לגולדברג,אליעזר

הפיקוחבהידוקהצורךהובהרבכנסאברמוביץ.

תרומותגיוסועלהקדשימעלעמותות,עלהציבורי

הרחב.מהציבור

הפליליבמשפטמגמותבגושא Oכג

למשפטימהספרבביתנערך , 2002בנובמבר-8ב

"האמהכותרתתחתהפליליהמשפטבתחומכנס

היחידהידיעלאורגןהכנסמורשעימ?".מפשעחפימ

הספר,ביתשלחברתיתומעורבותמשפטילחינוך

והסנגוריהבעונילמלחמההתנועהעמבשיתוף
ביתשופטתהיובכנסהדוברימביןהציבורית.

היוצא,הציבוריהסנגורדורנר,דליההעליוןהמשפט

מהאוניברסיטהקרמניצרמרדכיפרופימן,קנתפרופי

הספרמביתסינקלרדניאלפרופ'העברית,
לפרקליטתהמשנהבן-יוסף,רענןהשופטמ,למשפטי

פלדמןאביגדורעו"דבן-אור,נאוהעו"דהמדינה,

דבברנתונימהוצגוהכנסבמהלךפינס.אופירוח"כ

למדינותבהשוואהישראלבמדינתההרשעהשיעורי

כדיאלהבנתונימישאמהשאלהונבחנהאחרות,

הפליליהמשפטבמערכתמובנהדיןעיוותעלללמד

הנאשמימ.לרעתבישראל

המשפטהעתכתבשל 14גיליוןהשקתערב

ז"לכהוה'חייםהשופטשלזלכרושהוקדש

למשפטימהספרבביתנערך , 2002בנובמבר-14ב

 14מספרגיליוןשללאורהוצאתולרגלעיוןערב

שללזכרוהוקדשאשרהמשפט,העתכתבשל

בנינכחושבוהערב,במהלךכהן.היחיימהשופט
ותלמידיהסגלחבריכהן,חיימהשופטשלמשפחתו

 96המשפט

המשפטביתשופטחשין,מישאלנשאהספר,בית

חיימהשופטשללמאמרוהגיבשבההרצאההעליון,

הציבורבאמוןשלוהכפירההרהוריאודותז"לכהן

המשפט.של 14בגיליוןפורסמאשרהמשפט,בבית

בפלילים""גישורבגושאעיווערב

ערבהאקדמיבמסלולהתקיימ , 2002דבצמבר-19ב

ראשיארגנושאותובפלילימ""גישורבנושאעיון

ו"יישובפלילי""משפטהלימודימאשכולות

יישובלחקרהאקדמיהמכוןעמבשיתוףמ"סכסוכי

המכללההאקדמי,המסלולשלוגישורסכסוכימ
ענתעו"דאתכללוהעיוןבערבהדוברימלמינהל.

שטיינברג,בניעו"דהמשפטימ,ממשרדפרקש

טימןשליהמחוזיהשופטתל-אביב,מאוניברסיטת

למשפטימ)הספרבביתהמורימסגלעמנמנה(אשר

הערבמטרתההתנהגות.למדעימהחוגסגלדודוד"ר

לגישורבמודלימביקורתיבאופןלדוןהייתה
מאחה.ובצדקבפלילימ

מבויםמשפט

מבוימיממשפטימהספרבביתנערכימשנהכבכל

קורסבמסגרתהספר,ביתתלמידיבהשתתפות
ביתשלההוראהמסגלמרצימבהנחייתאקדמי

ד"ררבין,יורמד"רהקורסאתהנחו(השנההספר

רוטקופף).גיאועו"דקרן-פזצחי

ינוארחודשבראשיתשהתקיימוהמשפטימשלושת

לחנךלבחורהורימשלזכותמבנושאיעסקו , 2003

התרבותיתההגנהשלקיומהבבית,ילדיהמאת

זהירותחובתשלוקיומהסטטוטוריאינוסבעברות

השופטימביןהמ.עובריכלפיבהריוןנשימשל

השופטמודריק,עודדד"רהשופטנמנובמשפטימ

ד"רנבות,סוזיד"רעזר,עדיהשופטטימן,שלי

קרקו-אייל.ניליוגב'בלנקישיד"רסומר,הלל

בתחוממהמוביליממןאקדמיהאנשיידיעלוהועבר

דקןגדרון,תמרד"רליווהתלמידימאתבעולמ.

הנמנהקאסוןאנטוניועו"דלמשפטימהספרבית

ההוראה.סגלעל

הדיושילובלחקרקוגקורדמרכז

הישראליבמשפטהביגלאומי

מחקרמרכזלמשפטימהספרבביתמוקמאלובימימ

המשפטביןההתאמהבבחינתהעוסקחדש

שבראשוהמרכז,הישראלי.למשפטהבינלאומי
המצומצמתובהנהלתולפידות,רותפרופיעומדת

בן-נפתליארנהד"ררדאי,פרנסיספרופ'חברימ

בעיקרהראשונימבשלבימיתמקדשני,יובלוד"ר

והמשפטההומניטריהמשפטהאדמ,זכויותבתחומי

הפלילי.

ולמעורבותמשפטילחיגוךהיחידה

משפטי)יוע oלדגאות O (חברתית

מפעילהחברתיתולמעורבותמשפטילחינוךהיחידה
לסיועסדנאותששלמשפטימהספרבביתהשנה

"הלבפרויקטעמפעולהשיתוףתוךמשפטי,

בעוני:למלחמההתנועהידיעלהמופעלבמשפט"
תלמידימ-60כ-כללימשפטילסיועסדנה . 1

סיועמוקדי-23בלפוניממשפטיסיועמעניקימ
המשפט.תחומיבכלהארץברחבי

מאיישימתלמידימ-50כ-לפועלההוצאהסדנת . 2

בתל-אביב,לפועלההוצאהבלשכותסיועעמדות

לחייבימסיועומעניקימוירושלימ,ראשון-לציון

לפועל.ההוצאהבהליכי

 13-פסיכיאטריימחולימבבתילסיועסדנה . 3

בבתיוסגורותפתוחותבמחלקותפועלימתלמידימ
ומעניקימוגהה,אברבנלהפסיכיאטריימהחולימ

למחלתמהקשורותמשפטיותבבעיותלחולימסיוע

כלליימ.משפטיימובעניינימ

מעניקימתלמידימ 18-נשימלזכויותסדנה . 4 בגושאלוגדוויטת Oבאוגיברקיץ Oקור

האיחודמשפט

 Zסס Zט Dאוגו ,בלוכזווץיהק Dקורמשתתפישלקבוצתיתתמוכההארופי

- 1.9.02התאריכימבין

השתתפה 18.8.02

שמונה-שלקבוצה

סטודנטימעשרה

הספרמביתמצטיינימ

 Queenב-קיץבקורס
Mary's College , 

לונדון.אוניברסיטת

זוהמתקיימהקורס,

ומקנההרביעית,הפעמ

זכותנקודותלתלמידימ

בנושאעסקאקדמיות,

האירופיהאיחודמשפט



הטרדהאפליה,שלבסוגיותלנשיםמשפטיסיוע

נשים.זכויותבקידוםועוסקיםמינית,

 16-עבודהולדינילאומילביטוחסדנה . 5

הדיןביבתסיועעמדתבאיושמשתתפיםתלמידים

סיועלעודביםומעניקיםבתל-איבב,לעבודההאזורי

בתחומיוערריםתביעותמכתבים,בניסוחמשפטי

הלאומי.והביטוחהעבודהדיני

מטפליםתלמידים 1Sכ--זריםעובדיםסדנת . 6

בלתיזריםעובדיםשלהמשפטייםבענייניהם
מןגירושבפניועומדיםבמעצרהמצוייםחוקיים

הארץ·

הספרביתסגלחברימרכזיםהשונותהסדנאותאת

רוטקופף,גיאברם,אסףצור,אוריהדיןעורכי-

נחושתן.ויוסישפיראריקי

משפט""פרחיתכגית

הספרבביתמופעלתתשס"גהלימודיםבשנת

משפטללימודיתכניתלראשונה,למשפטים,

שבמסגרתהבראשון-לציון,הבינייםבחטיבות

תלמידילכללמשפטשיעוריסטודנטיםמעבירים

 '.טכיתות

בתלמידיהסטודנטיםמטמיעיםהתכניתבמסגרת

החוקתיהמשפטעיקריאתהבינייםחטיבות

הנחהמתוךישראל,מדינתשלהפליליוהמשפט

תסייעאלהלתכניםהתלמידיםשחשיפתותקווה

ובקידוםנוערבניובעבריינותבאלימותבמאבק

עשרים-וחמישההתקבלולתכניתהסובלנות.
תמורתלמלגותהזכאים ,'ד-'במשניםסטודנטים,

נחושתן,יוסיעו"דאותהומרכזהשתתפותם,

קהילהקשריאגףראשפיש,אביבהגב'עםבשיתוף

אדיומרלמינהלהמכללהשלהאקדמיבמסלול

בראשון-לציון.'מציל"ה'תכניתנציגנרומברג,

טודגטיאלי Oההמרכז-אמת""זמן

משפטיתלאקטואליה

הספרביתשלחדשניפרויקטהנואמת""זמן

מסגרתמצטייניםלסטודנטיםהמאפשרלמשפטים

לאספקטיםהנוגעיםעמדה,ניירותלפרסוםובמה

היוםסדרעלהעומדיםנושאיםשלהמשפטיים
מיוחדאינטרנטבאתרהציבורי

www2.colman.ac.il/time21aw/home.html . 
משולבתהנוכחיתהשנהשלב'מסמסטרהחל

מיכאלי,קרןעו"דידיעלהמנוהלהמרכז,פעילות

וזוכההספרביתשלהמצוינותפרויקטבמסגרת

בהשחברים ,אקדמיתהיגויועדתאקדמית.בהכרה

מרין,יובלוד"רנבות,סוזיד"רבן-נפתלי,ארנהד"ר

ובהערכתאקדמיתהכוונהבמתןהפרויקטאתתלווה
לפרסום.המועמדיםהעמדהניירות

וכים Oכ Oליישובהמכון

"שולחןבמתכונתדיוןהמכוןקיים , 2003יבנואר-6ב

באביטאילייןפרופ'בהשתתפותעגול"

עסקהדיוןארצות-הברית. ,טאפטמאוניברסיטת

חלקבוונטלובינלאומיוגישורומתןמשאבניהול

אורחיםוכןמהתחום,מרכזייםאקדמיהאנשי

ארצות-הברית.משגרירות

הטוב"רט O"המועדוןיגמה: Oקמפו

הספרתיבשלחדשקטיפרוהנו"קמפוסינמה"

הרצאותסדרתנערכתשבמסגרתולמשפטים
והקהלהסטודנטיםלציבורשוניםבנושאיםוסרטים

"כאוס"הסרטהוקרןבסדרההראשוןבערבהרחב.

בנושאלבנקורןנעמיעו"דמאתהרצאהבלוויית

בהמשךומציאות."מיתוסים-בנשיםוסחר"זנות

אליה""דברהסרטיםהשאר,ביןיוקרנו,השנה

"החיים"הפסנתרן",אלמודובר,פדרושלבבימויו
קוואסווהאקירהשלבבימויו"רשומון"בוורוד",

זנ,דשלמהפרופ'נמניםבסדרההמרציםעםועוד.

 .מריןיובלוד"רשפיראיולישפירא,חייםד"ר

הפוליטיהמועדון

בראשותהסטודנטים,אגודתשלהפוליטיהמועדון
ציבוראנשילארחבמנהגוממשיךקומליק,אולג

לקרבבמטרהזאתהמכללה,בקמפוסופוליטיקאים

כלכלייםמדיניים,לנושאיםהסטודנטיםציבוראת

האחרונהבשנההיום.סדרעלהעומדיםוחברתיים

ראשנתניהו,בנימיןהחוץ,שרבמועדוןביקרו

מפלגתויו"ראילון,עמיבמיל'אלוףלשעבר,השב"כ
מצנע.עמרםהעבודה,

לגרמגיהטודגטים Oמשלחת

יצאההנוכחיתהלימודיםשנתתחילתילפנכשבוע

מינסטרלעירלמינהלהמכללהמטעםמשלחת

סטודנטים,כעשריםכללההמשלחתבגרמניה.
הספרמבתימועמדיםכשלוש-מאותמתוךשנבחרו

ליצורהייתההמשלחתמטרת .המכללהשלהשונים

האוניברסיטהועםהתאומההעירעםקשרים

לחילופיקשריםלהתפתחיוכלושבעתידכדישבעיר

היוהמארחיםמשלחות.ביקורימלבדסטודנטים
ישראל"אוהבי"נוצריםארגוןמרשותסטודנטים

במוזיאוניםביקוריםכללהאירוח .העירייהונציגי
בכירים,אישיםעםמפגשיםוכןעתיקותובאתרי

הגרמניהפרלמנטחברימינסטר,העירראשכגון

ועוד.

במשפטיםבוגרתוארהעגקתטקס

בהיכלהתקיים , 2003בינואר-29הרביעיביום

בוגרתוארהענקתטקסבראשון-לציוןהתרבות

ביתשלהתשיעיהמחזורבוגרי 26Sל-במשפטים

קאול,יצחקמרדבריםנשאוהטקסבמסגרתהספר.

יעקבפרופ'האקדמי,המסלולשלהמנהלהוועדיו"ר

גידרון,תמרד"רהאקדמי,המסלולרקטוררוזנברג,

סגניתלוין,דינהגב'למשפטים,הספרביתדקן

הבוגרים.נציגאורן,ליאורומרראשל"צעירייתראש
שופטתדורנר,דליהנשאהבטקסהמרכזיהנאוםאת

לתפקידודבריהייחדהאשרהעליון,המשפטבית

ועלהחוקשלטוןעלבשמירההמשפטיבתשל

הרשויות.הפרדתעקרון

ברכית

לול Dהמשלהמנהלהוועדשלהחדשר'ל'וברכות

לול Dהמשלהחדשלרקטור,קאוליצחקמר,האקדמי

שלהחדשלמנכ"לרזונברג,יעקב 'פרופ,האקדמי

הוועדחבריולכל , Dמיוחגיוראמרהאקדמ:לול Dהמ

 .לתפקידתם D 'כנעם ,ד Dהמושלהחדשהמנהל
בדרכםהיוצאיםהתפקידיםיממלאלכלהצלחהאיחולי

החדשה.

ולתלמיד, Yליבוב'אילןד'עו,פר Dהביתלבוגרברכות

ת Dלכנהיבחרםעל ,דורוןחמימר,פר Dהבבית 'גשנה

 .שינוירשימתגרת Dבמ

כעורךהחדשתפקידולרגלברגזנדחייםר"לדברכות

שנייובלר'לדהצלחהואיחולי ,המשפטהעתכתב

היוצא.העורך

הרקטור Dבפרזכייתהלרגלנבותזוי Dר"לדברכות

 .למשפטיםפר Dהביתשל 'המצטיינתהמרצה'

בביתבכירכמרצהמ'נויועלמריןובליר Hלדברכות

 .למשפטיםפר Dה

כממונההחדשתפקידהעלקרקו-אייליניללגב'ברכות

טודנטים. Dענייניעל

זכייתועל ,'דשנהטודנט D ,מזרחירילכפברכות

 ,הדיןעורכילשכתמאתתיטאי Dבריבין-אונבמלגה

בלימודיםהצטיינות,בגיןל Hזמואל Dף Dיודיןעורךש Nע

חברתית.לותיפעלצד

זכייתולרגל, 'דשנהטודנט D , Yאוגינלליאורברכות

עבודתעללפרלמנטריזםשראליתיההאגודה Dבפר

D נת.יימצטנרימ

 ,םירחמולניר ,'דשנהטודנט D ,שמראילגברכות

D מעורבותבגיןבמלגהזכייתםעל ,ב'שנהטודנט

 .ויהדעורכילשכתמאתתיחברת

ראובני,עידיתידיעלנערכוהחדשות

המשפטהעתכתבמערכתחברת

בוגרהענקת Dטק

 . 2003נוארי ,םיבמשפט

(מימיןהראשונהבשורה

 'פרופ,הרקטורלשמאל):

הוועדר'יו ,רזונברגיעקב

 ,קאוליצמקמר ,המנהל
פר Dהביחדקן

חמרד'ר ,למשפטים

ביתשופטת ,גדרון

 'הגב ,העליוןהמשפט

מערכתר'ויודורנרדליה

(בדימוס)השופט,המשפט

דני.צלם:בן-דרורמרדכי

 .גויטפרוינד

 97המשפט


