בית הטפי
בית הספר ,נשא מישאל חשין ,שופט בית המשפט

והועבר על ידי אנשי אקדמיה מן המובילימ בתחוממ

העליון ,הרצאה שבה הגיב למאמרו של השופט חיימ

בעולמ .את התלמידימ ליוו ד"ר תמר גדרון ,דקן

בבחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין

כהן ז"ל אודות הרהורי הכפירה שלו באמון הציבור

בית הספר למשפטימ ועו"ד אנטוני קאסון הנמנה

סיימו בוגרי בית

בבית המשפט ,אשר פורסמ בגיליון  14של המשפט.

על סגל ההוראה.

תוצאות בחיגות הה Oמכה של לשכת עורכי
הדיו ,מועד אוקטובר

2002

שנערכה בחודש אוקטובר

,2002

הספר במקומ השלישי )  89 %מעבר( יחד עמ
אוניברסיטת חיפה .את תלמידי המכללה הקדימו

ערב עיוו בגושא "גישור בפלילים"

מרכז קוגקורד לחקר שילוב הדיו

אוניברסיטת בר-אילן )  96%מעבר( ואוניברסיטת

ב  19-דבצמבר  ,2002התקיימ במסלול האקדמי ערב

הביגלאומי במשפט הישראלי

ירושלימ ) 91 %מעבר( .לאחר ארבעת בתי הספר

עיון בנושא "גישור בפלילימ" שאותו ארגנו ראשי

בימימ אלו מוקמ בבית הספר למשפטימ מרכז מחקר

האמורימ ממוקמימ בוגרי שאר בתי הספר למשפטימ

אשכולות הלימודימ "משפט פלילי" ו"יישוב

חדש

המשפט

בארץ לפי הסדר הבא :אוניברסיטת תל-אביב )(, 88 %

סכסוכי מ" בשיתוף עמ המכון האקדמי לחקר יישוב

הבינלאומי למשפט הישראלי .המרכז ,שבראשו

הקריה האקדמית

סכסוכימ וגישור של המסלול האקדמי ,המכללה

עומדת פרופי רות לפידות ,ובהנהלתו המצומצמת

שערי

למינהל .הדוברימ בערב העיון כללו את עו"ד ענת

חברימ פרופ' פרנסיס רדאי ,ד"ר ארנה בן-נפתלי

המרכז היבנתחומי הרצליה )(, 80%
מנצ'סטר )(, 67 %
משפט ) (36%ומכללת נתניה )(. 33 %
מכללת רמת-גן

כגO

)(, 65 %

"הפיקוח הציבורי על מגזר הצדקה"

ב  6-בנובמבר  2002התקיימ בבית הספר למשפטימ

העוסק

בבחינת ההתאמה

בין

פרקש ממשרד המשפטימ ,עו"ד בני שטיינברג,

וד"ר יובל שני ,יתמקד בשלבימ הראשונימ בעיקר

מאוניברסיטת תל-אביב ,השופט המחוזי שלי טימן

בתחומי זכויות האדמ ,המשפט ההומניטרי והמשפט

)אשר נמנה עמ סגל המורימ בבית הספר למשפטימ(

הפלילי.

וד"ר דוד סגל מהחוג למדעי ההתנהגות .מטרת הערב

יומ עיון בנושא "הפיקוח הציבורי על מגזר הצדקה",

הייתה לדון באופן ביקורתי במודלימ לגישור

שבו הוצג מחקר השוואתי בנושא שהוכן עבור משרד

בפלילימ ובצדק מאחה.

בין הדוברימ בכנס היו מבקר המדינה ,השופט

משפט מבוים

אליעזר גולדברג ,ומנכ"ל משרד המשפטימ ,מר אהרן

כבכל שנה נערכימ בבית הספר משפטימ מבוימימ

משפטי ,תוך שיתוף פעולה עמ פרויקט "הלב

אברמוביץ .בכנס הובהר הצורך בהידוק הפיקוח

בהשתתפות תלמידי בית הספר ,במסגרת קורס

במשפט" המופעל על ידי התנועה למלחמה בעוני:

הציבורי על עמותות ,על הקדשימ ועל גיוס תרומות

אקדמי בהנחיית מרצימ מסגל ההוראה של בית

 .1סדנה לסיוע משפטי כללי

כ  60-תלמידימ

מהציבור הרחב.

הספר )השנה הנחו את הקורס ד"ר יורמ רבין ,ד"ר

מעניקימ סיוע משפטי לפונימ ב  23-מוקדי סיוע

צחי קרן-פז ועו"ד גיא רוטקופף(.

ברחבי הארץ בכל תחומי המשפט.

היחידה לחיגוך משפטי ולמעורבות

o

חברתית )Oדגאות ל יוע משפטי(

היחידה לחינוך משפטי ולמעורבות חברתית מפעילה

המשפטימ על ידי ד"ר חיימ זנדברג מבית הספר.

השנה בבית הספר למשפטימ שש סדנאות לסיוע

-

שלושת המשפטימ שהתקיימו בראשית חודש ינואר

 .2סדנת ההוצאה לפועל

ב  8-בנובמבר  ,2002נערך בבית הספר למשפטימ

 ,2003עסקו בנושאי זכותמ של הורימ לבחור לחנך

עמדות סיוע בלשכות ההוצאה לפועל בתל-אביב,

כנס בתחומ המשפט הפלילי תחת הכותרת "האמ

את ילדיהמ בבית ,קיומה של ההגנה התרבותית

ראשון-לציון וירושלימ ,ומעניקימ סיוע לחייבימ

חפימ מפשע מורשעימ?" .הכנס אורגן על ידי היחידה

בעברות אינוס סטטוטורי וקיומה של חובת זהירות

בהליכי ההוצאה לפועל.

לחינוך משפטי ומעורבות חברתית של בית הספר,

של נשימ בהריון כלפי עוברי המ .בין השופטימ

בשיתוף עמ התנועה למלחמה בעוני והסנגוריה

במשפטימ נמנו השופט ד"ר עודד מודריק ,השופט

 .3סדנה לסיוע בבתי חולימ פסיכיאטריימ 13 -
תלמידימ פועלימ במחלקות פתוחות וסגורות בבתי

הציבורית .בין הדוברימ בכנס היו שופטת בית

שלי טימן ,השופט עדי עזר ,ד"ר סוזי נבות ,ד"ר

החולימ הפסיכיאטריימ אברבנל וגהה ,ומעניקימ

המשפט העליון דליה דורנר ,הסנגור הציבורי היוצא,

הלל סומר ,ד"ר ישי בלנק וגב' נילי קרקו-אייל.

סיוע לחולימ בבעיות משפטיות הקשורות למחלתמ

כגO

בגושא מגמות במשפט הפלילי

ובעניינימ משפטיימ כלליימ.

פרופי קנת מן ,פרופי מרדכי קרמניצר מהאוניברסיטה

העברית ,פרופ' דניאל סינקלר מבית הספר

קורO

למשפטי מ ,השופט רענן בן-יוסף ,המשנה לפרקליטת

משפט האיחוד

המדינה ,עו"ד נאוה בן-אור ,עו"ד אביגדור פלדמן

הארופי

וח"כ אופיר פינס .במהלך הכנס הוצגו נתונימ דבבר

בין התאריכימ

שיעורי ההרשעה במדינת ישראל בהשוואה למדינות

קיץ באוגיבר Oיטת לוגדוו בגושא

18.8.02

- 1.9.02

השתתפה

אחרות ,ונבחנה השאלה אמ יש בנתונימ אלה כדי
ללמד על עיוות דין מובנה במערכת המשפט הפלילי

עשרה

סטודנטימ

בישראל לרעת הנאשמימ.

מצטיינימ מבית הספר

ערב השקת גיליון  14של כתב העת המשפט

בקורס קיץ בQueen -
,Mary's College

שהוקדש זלכרו של השופט חיים ה' כהו ז"ל

אוניברסיטת לונדון.

ב  14-בנובמבר  ,2002נערך בבית הספר למשפטימ

הקורס ,המתקיימ זו

ערב עיון לרגל הוצאתו לאור של גיליון מספר 14

הפעמ הרביעית ,ומקנה

של כתב העת המשפט ,אשר הוקדש לזכרו של

לתלמידימ נקודות זכות

השופט חיימ הי כהן .במהלך הערב ,שבו נכחו בני

אקדמיות ,עסק בנושא

משפחתו של השופט חיימ כהן ,חברי הסגל ותלמידי

משפט האיחוד האירופי

המשפט

 .4סדנה לזכויות נשימ

 18 -תלמידימ מעניקימ

תמוכה קבוצתית של משתתפי קור  Dהקי ץ בלוכזוו  ,אוגו Dט  Zסס Z

קבוצה של שמונה-

96

-

כ 50-תלמידימ מאיישימ

קמפו  Oיגמה :מועדון "ה Oרט הטוב"

רוזנברג ,רקטור המסלול האקדמי ,ד"ר תמר גידרון,

"קמפוסינמה" הנו פרו י קט חדש של ב י ת הספר

דקן בית הספר למשפטים ,גב' דינה לוין ,סגנית

סיוע משפטי לנשים בסוגיות של אפליה ,הטרדה

16 -

למשפטים שבמסגרתו נערכת סדרת הרצאות

ראש עיריית ראשל"צ ומר ליאור אורן ,נציג הבוגרים.

תלמידים משתתפים באיוש עמדת סיוע ביבת הדין

וסרטים בנושאים שונים לציבור הסטודנטים והקהל

את הנאום המרכזי בטקס נשאה דליה דורנר ,שופטת

האזורי לעבודה בתל-איבב ,ומעניקים לעודבים סיוע

הרחב .בערב הראשון בסדרה הוקרן הסרט "כאוס"

בית המשפט העליון ,אשר ייחדה דבריה לתפקידו

משפטי בניסוח מכתבים ,תביעות ועררים בתחומי

בלוויית הרצאה מאת עו"ד נעמי לבנקורן בנושא

של יבת המשפט בשמירה על שלטון החוק ועל

מינית ,ועוסקים בקידום זכויות נשים.

.5

סדנה לביטוח לאומי ולדיני עבודה

דיני העבודה והביטוח הלאומי.
 .6סדנת עובדים זרים

"זנות וסחר בנשים

-

מיתוסים ומציאות ".בהמשך

עקרון הפרדת הרשויות.

כ 1S -תלמידים מטפלים

השנה יוקרנו ,בין השאר ,הסרטים "דבר אליה"

בענייניהם המשפטיים של עובדים זרים בלתי

בבימויו של פדרו אלמודובר" ,הפסנתרן"" ,החיים

ברכית

חוקיים המצויים במעצר ועומדים בפני גירוש מן

בוורוד"" ,רשומון" בבימויו של אקירה קוואסווה

ברכות ל'ו' ר החדש של הוועד המנהל של המ Dלול

הארץ·

ועוד .עם המרצים בסדרה נמנים פרופ' שלמה זנ,ד

האקדמי  ,מר יצחק קאול  ,לרקטור החדש של המ Dלול

את הסדנאות השונות מרכזים חברי סגל בית הספר

ד"ר חיים שפירא ,יולי שפירא וד"ר יובל מרין .

האקדמי  ,פרופ' יעקב רזונברג ,למנכ"ל החדש של

-

-

המ Dלול האקדמ :מר גיורא מיוח , Dולכל חברי הוועד

עורכי הדין אורי צור ,אסף ברם ,גיא רוטקופף,

המנהל החדש של המו  Dד  ,עם כנ'  Dתם

המועדון הפוליטי

ריקי שפירא ויוסי נחושתן.

המועדון הפוליטי של אגודת הסטודנטים ,בראשות

לתפקיד .

איחולי הצלחה לכל ממלאי התפקידים היוצאים בדרכם
החדשה.

תכגית "פרחי משפט"

אולג קומליק ,ממשיך במנהגו לארח אנשי ציבור

בשנת הלימודים תשס"ג מופעלת בבית הספר

ופוליטיקאים בקמפוס המכללה ,זאת במטרה לקרב

ברכות לבוגר בית ה  Dפר  ,עו' ד אילן ליבוב' , Yולתלמיד
שנה ג' בבית ה Dפר  ,מר חמי דורון  ,על היבחרם לכנ Dת

למשפטים ,לראשונה ,תכנית ללימודי משפט

את ציבור הסטודנטים לנושאים מדיניים ,כלכליים

בחטיבות הביניים בראשון-לציון ,שבמסגרתה

וחברתיים העומדים על סדר היום .בשנה האחרונה

במ Dגרת

מעבירים סטודנטים שיעורי משפט לכלל תלמידי

ביקרו במועדון שר החוץ ,בנימין נתניהו ,ראש

ברכות לד " ר חיים זנד ברג לרגל תפקידו החדש כעורך

כיתות '.ט

השב"כ לשעבר ,אלוף במיל' עמי אילון ,ויו"ר מפלגת

כתב העת המשפט  ,ואיחולי הצלחה לד ' ר יובל שני

במסגרת התכנית מטמיעים הסטודנטים בתלמידי

העבודה ,עמרם מצנע.

העורך היוצא.

חטיבות הביניים

את עיקרי המשפט החוקתי

רשימת שינוי .

ברכות לד " ר  Dזוי נבות לרגל זכייתה בפר  Dהרקטור

והמשפט הפלילי של מדינת ישראל ,מתוך הנחה

משלחת Oטודגטים לגרמגיה

' המרצה המצטיינת' של בית ה Dפר למשפטים .

ותקווה שחשיפת התלמידים לתכנים אלה תסייע

כשבוע לפנ י תחילת שנת הלימודים הנוכחית יצאה

במאבק באלימות ובעבריינות בני נוער ובקידום

משלחת מטעם המכללה למינהל לעיר מינסטר

הסובלנות .לתכנית התקבלו עשרים-וחמישה

בגרמניה .המשלחת כללה כעשרים סטודנטים,

סטודנטים ,משנים ',ד'-ב הזכאים למלגות תמורת

שנבחרו מתוך כשלוש-מאות מועמדים מבתי הספר

השתתפותם ,ומרכז אותה עו"ד יוסי נחושתן,

השונים של המכללה  .מטרת המשלחת הייתה ליצור

בשיתוף עם גב' אביבה פיש ,ראש אגף קשרי קהילה

קשרים עם העיר התאומה ועם האוניברסיטה

ברכות לכפ י ר מזרחי  D ,טודנט שנה ד '  ,על זכייתו

במסלול האקדמי של המכללה למינהל ומר אדי

שבעיר כדי שבעתיד יוכלו להתפתח קשרים לחילופי

במלגה בין-אוני בר  Dי טאי ת מאת לשכת עורכי הדין ,

נרומברג ,נציג תכנית 'מציל"ה' בראשון-לציון.

סטודנטים מלבד ביקורי משלחות .המארחים היו

ע  Nש עורך דין יו Dף  Dמואל ז  Hל ,בגין הצטיינות בלימודים

סטודנטים מרשות ארגון "נוצרים אוהבי ישראל"

לצד פעי לות חברתית.

-

ברכות לד  Hר י ובל מרין על מ'נויו כמרצה בכיר בבית
ה Dפר למשפטים .
ברכות לגב' ניל י קרקו-אייל על תפקידה החדש כממונה
על ענייני  Dטודנטים.

ונציגי העירייה  .האירוח כלל ביקורים במוזיאונים

ברכות לליאור אוגינ D , Yטודנט שנה ד '  ,לרגל זכייתו

לאקטואליה משפטית

ובאתרי עתיקות וכן מפגשים עם אישים בכירים,

בפר  Dהאגודה הי שראלית לפרלמנטריזם על עבודת

"זמן אמת" הנו פרויקט חדשני של בית הספר

כגון ראש העיר מינסטר ,חברי הפרלמנט הגרמני

 Dמי נר מצט יי נת.

למשפטים המאפשר לסטודנטים מצטיינים מסגרת

ועוד.

"זמן אמת"

המרכז הOטודגטיאלי

ברכות לגי א שמר  D ,טודנט שנה ד  ',ולניר רחמי ם ,

ובמה לפרסום ניירות עמדה ,הנוגעים לאספקטים

המשפטיים של נושאים העומדים על סדר היום
הציבורי

אינטרנט

באתר

מיוחד

 Dטודנט שנה ,ב' על זכייתם במלגה בגין מעורבות
טקס העגקת תואר בוגר במשפטים

ביום רביעי ה  29-בינואר

,2003

חברתי ת מאת לשכת עורכי הד י ו .

התקיים בהיכל

.www2.colman.ac.il/time21aw/home.html

התרבות בראשון-לציון טקס הענקת תואר בוגר

החדשות נערכו על ידי עידית ראובני,

החל מסמסטר ב' של השנה הנוכחית משולבת

במשפטים ל 26S -בוגרי המחזור התשיעי של בית

חברת מערכת כתב העת המשפט

פעילות המרכז ,המנוהל על ידי עו"ד קרן מיכאלי,

הספר .במסגרת הטקס נשאו דברים מר יצחק קאול,

במסגרת פרויקט המצוינות של בית הספר וזוכה

יו"ר הוועד המנהל של המסלול האקדמי ,פרופ' יעקב

בהכרה אקדמית .ועדת היגוי אקדמית  ,שחברים בה

ד"ר ארנה בן-נפתלי ,ד"ר סוזי נבות ,וד"ר יובל מרין,

טקD

תלווה את הפרויקט במתן הכוונה אקדמית ובהערכת

במשפט י ם  ,י נואר

ניירות העמדה המועמדים לפרסום.

בשורה הראשונה )מימין

יעקב רזונברג  ,יו' ר הוועד

המכון ליישוב Oכ Oוכים

עגול"

בהשתתפות

. 2003

לשמאל( :הרקטור  ,פרופ'

ב  6-יבנואר  ,2003קיים המכון דיון במתכונת "שולחן

פרופ'

הענקת בוגר

איליין

באביט

המנהל  ,מר

יצמק קאול ,

דקן ביח ה Dפר

למשפטים  ,ד'ר חמר

מאוניברסיטת טאפט  ,ארצות-הברית .הדיון עסק

גדרון  ,שופטת בית

בניהול משא ומתן וגישור בינלאומי ונטלו בו חלק

המשפט העליון  ,הגב'

אנשי אקדמיה מרכזיים מהתחום ,וכן אורחים

דליה דורנר ויו' ר מערכת

משגרירות ארצות-הברית.

המשפט  ,השופט )בדימוס(

מרדכי בן-דרור .צלם :דני

גויטפרוינד.

המשפט
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