
 ב־ת־הספר למשפט-•
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל

 אשנולות התמחות בבית ה0פו
 פרישת ידיעותיהם והעמקת הבנתם.

 ברשימת אשכולות הבחירה ניתן למצוא את אלו
 הבאים: ״משפט ותרבות״, הרואה את המשפט כמערכת
 תרבותית, וחושף מנגנוני הסתגלות של האדם
 לסביבתו); ״משפט מסחרי״(המציג את זווית הראיה
 העסקית של המשפט, תוך שימת דגש על דיני המסים,
 דיני ניירות הערך ומערכות הפיקוח השלטוניות על
 השווקים הפיננסיים); ״טכנולוגיה ומדע״(המתמקד
 בהשפעתן של התפתחויות טכנולוגיות על המשפט);
 ״משפט השוואתי״ (הבוחן ומשווה שיטות משפט
 שונות בקורלציה היסטורית וחברתית); ״משפט
 אזרחי״(המשלב ניתוח עיוני של סוגיות מרכזיות
 בדיני החיובים עם היבטים פרקטיים של העיסוק
 במשפט האזרחי); ״משפט ויחסים בינלאומיים״
 (המתמקד באופן שבו המשפט משמש ככלי עזר
 בתהליכי ארגון חברתי־בינלאומי); ״משטר וממשל״
 (המאפשר התמחות במשפט ציבורי ובהיבטיו השונים);
 ״פרקטיקה משפטית ודיני פרוצדורה״ (המאפשר
 רכישת השכלה ומיומנויות הקשורים ליישומו בפועל
 של המשפט); ו״משפט פלילי״(המציג ניתוח תיאורטי
 ופילוסופי של האחריות הפלילית, כמו גם היבטים

 פרקטיים של סדרי דין פליליים).

 אשכול משפט פלילי

 אשכול משטר וממשל

 אשכול משפט
 טכנולוגיה ומדע

 אשכול משפט ותרבות

 אשכול משפט מסחרי

 אשכול משפט השוואתי

 אשכול משפט
 ויחסים בינ׳׳ל

 אשכול משפט אזרחי

 בשנת הלימודים שנפתחה באוקטובר שנה זו, הוחל
 לראשונה ביישום שיטת ״אשכולות לימוד״, המרעננת
 את התוכנית האקדמית בכל הנוגע לשיעורי הבחירה.
 מסגרת שיעורי הבחירה נועדה להרחיב ולהעמיק את
 הידע המשפטי הבסיסי אליו נחשפים הסטודנטים
 במסגרת קורסי החובה, תוך עיגונו בתחומי ידע
 נוספים. כל אשכול לימוד מאגד מספר שיעורי בחירה
 וסמינריונים, המאפשרים הכרות מעמיקה, יסודית
 וממוקדת עם אחד מתחומי עולם המשפט. באופן זה,
 ניתנת הזדמנות לסטודנטים החפצים בכך, להשלים
 את לימודי החובה שלהם במסגרת התואר הראשון
 במשפטים תוך התמחות בתחום או בתחומים

 המעניינים אותם במיוחד.
 בית הספר מציע מגוון רחב של שיעורי בחידה
 וסמינריונים בתחומים רבים שיש בהם עניין למשפטן.
 סיווג היצע רחב זה למסגרת של אשכולות לימוד
 נועד להשיג שני יעדים מרכזיים; הראשון, לשמש
 כמעין מצפן לסטודנטים אשר בתחילת דרכם האקדמית
 מתקשים, מטבע הדברים, לנווט את מסעם אל עולמו
 העשיר של המשפט; והשני, לאפשר לסטודנטים אשר
 מצאו כי תחום או תחומים מסוימים בעולם המשפט
 הם בעלי עניין מיוחד עבורם, להתמחות בהם תוך
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 אשכול פרקטיקה
 משפטית ודיני פרוצדורה

 מען״• בבית ה00ו
 דיקן בית הספר ־ די׳ר תמר גדרון

 ד״ר תמר גדרון מחליפה את פרופ׳ קלוד קליין בתפקיד דיקן
 בית הספר.

 פרופ׳ קליין כהן כדיקן במשך שנתיים והוא ימשיך להורות
 בבית הספר נושאים בתחום המשפט הציבורי.

 ד״ר תמר גדרון החלה את עבודתה האקדמית בבית הספר עם
 הקמתו והייתה ממונה, בין השאר, על הטיפול בענייני סטודנטים

 ועל פעילויות הסטודנטים בחו״ל.
 בשנתיים האחרונות כיהנה כסגן דיקן.

 ד״ר גדרון היא בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה
 העברית (בהצטיינות) ותואר שני (בהצטיינות) ושלישי

 מאוניברסיטת תל־אביב.
 ד״ר גדרון מתמחה בדיני נזיקין וחיברה מאמרים בנושאי
 עוולות מסחריות, לשון הרע, הגנת הפרטיות ועוולת הרשלנות.

 דוקטור רענן הר זהב
 רענן הר זהב, מרצה מסגל בית הספר למשפטים ועורך כתב
 העת ״המשפט״ קבל לאחרונה תואר דוקטור למשפטים
 מאוניברסיטת תל־אביב. עבודת הדוקטורט עסקה בנושא

 מעמדו ותוצאותיו של חוק בלתי חוקתי.
 רענן הר זהב הוא בעל תואר ראשון(בהצטיינות) ותואר שני
 (בהצטיינות יתרה) במשפטים מאוניברסיטת תל־אביב. רענן
 הר זהב מרצה בנושא המשפט המינהלי ופרסם ספרים ומאמרים

 בנושאים אלה.

 דוקטור ברק מדמה
 ברק מדינה, מרצה מן הסגל הקבוע בבית הספר למשפטים
 קבל לאחרונה תואר דוקטור לכלכלה מאוניברסיטת תל־אביב

 בנושא הגישה הכלכלית למשפט.
 ברק מדינה הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותארים ראשון
 ושני בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב (שלושתם בהצטיינות).
 ברק מדינה מרצה בשני תחומי הוראה ומחקר ־ משפט ציבורי
 וניתוח כלכלי של המשפט, פרסם מאמרים רבים בנושאים
 אלה, בנוסף השתתף בכתיבת המהדורה החמישית של ספרו
 של פרופ׳ אמנון רובינשטיין ״המשפט הקונסטיטוציוני של
 מדינת ישראל״ ובכתיבת ספר נוסף במשותף עם ד״ר רענן

 הר זהב בנושא דיני השכלה גבוהה.

 דוקטור עופר גרוסקופף
 עופר גרוסקופף, מרצה מן הסגל הקבוע בבית הספר למשפטים
 קיבל לאחרונה תואר דוקטור (בהצטיינות) למשפטים
 מאוניברסיטת תל-אביב. עבודת הדוקטורט עסקה בנושא
 ״הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא

 במשפט״ בהנחיית פרופ׳ דניאל פרידמן.
 עופר גרוסקופף הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותארים
 ראשון ושני בכלכלה מאוניברסיטת תל־אביב (שלושתם
 בהצטיינות), וכן תואר שני במשפטים מאוניברסיטת הרווארד.
 עופר גרוסקופף מרצה בתחום המשפט הפרטי ובעיקר בתחום
 דיני החוזים ועשיית עושר ופרסם מאמרים רבים בנושאים

 אלה.

 דוקטור חיים זנדברג
 חיים זנדברג, מרצה מן הסגל הקבוע בבית הספר למשפטים
 קבל לאחרונה תואר דוקטור למשפטים מהאוניברסיטה העברית
 בירושלים בנושא הסדר המקרקעין בארץ ישראל ובמדינת

 ישראל בהנחיית פרופ׳ ויסמן.
 חיים זנדברג הנו בעל שלושה תארים במשפטים אותם סיים
 באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום התמחותו העיקרי הנו
 דיני מקרקעין ובקרוב יפורסם ספרו ״הסדר המקרקעין בארץ
 ישראל ובמדינת ישראל״. מר זנדברג זכה במספר פרסים על

 חיבורים משפטיים.

 גית הספר למשפטים
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 סיור בבית
 משפט מקומי
 בלונדון

 פרויקט החתמת - התחלה חדשה
 מעבר להדרכה הרגילה הניתנת על ידי מדריכי הבית,
 גם תכנים מיוחדים עבור כל מי שהוא בגדר ״משפטן
 מתחיל״, כמו הכנה לקראת הדיונים בה נכחו
 הסטודנטים וכן הסברים לגבי הקשר בין צורתו
 החיצונית של הבניין לבין תכנים כמו צדק, חירות,

 שוויון ודמוקרטיה.
 בסופו של הסמסטר הראשון לשנת הלימודים ייערך
 צוות החונכים הנוכחי לקראת ״חילופי המשמרות״
 והכנתו של הפרויקט לשנת הלימודים הבאה, בהתייחס

 ללקחים שיופקו.
 אירה כהן

 קור0 הנשוה
 לגישוו בנית ה0פו

 למשפטים
 הגישור הנו דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים
 שלא על דרך ההכרעה השיפוטית. במסגרת
 זו, מסייע מגשר לצדדים להגיע לפתרון
 האופטימלי מבחינתם. לאור ההתפתחות
 המהירה של נושא הגישור בארץ, הוחלט בבית
 הספר לשלב הכשרה לתפקיד מגשר במסגרת
 תכנית הלימודים. אשר על כן, יציע בית
 הספר בשנת הלימודים הנוכחית, בשיתוף עם
 המרכז ליישוב סכסוכים וניהול משא ומתן
 (נווה צדק), קורס הכשרה לגישור ל־24
 תלמידים מצטיינים. הקורס ייערך בהיקף 60
 שעות אקדמיות ויקנה לבוגריו תעודת סיום
 אשר תאפשר עיסוק בגישור (בכפוף לתקנות
 המסדירות את הנושא). יודגש כי בית הספר
 הנו בית הספר למשפטים הראשון בארץ המציע
 לתלמידיו הכשרה במתכונת זו. בימים אלו
 בוחן בית הספר מגוון אפשרויות נוספות לקדם
 את שילוב הגישור בהוראה ובמחקר, בין השאר
 באמצעות יצירת תכניות אקדמיות ומעשיות.

 השנה החל פרויקט מיוחד, הוא פרויקט החונכות
 המיועד לסטודנטים שנה א׳ בבית הספר.

 תכליתו של פרויקט זה היא להעניק לסטודנטים של
 שנה א׳ ללימודי המשפטים עזרה והכוונה על ידי
 תלמידי שנה די, מתוך מטרה להקל על קליטתם
 ולהעניק להם כל הדרוש לשם הצלחתם המקסימלית
 בלימודיהם. תחילתו של הפרויקט היא בשנת הלימודים
 הקודמת, וביוזמתם של הסטודנטים עצמם, אשר זכו
 למירב התמיכה מאת ד״ר תמר גדרון, דיקן בית
 הספר. הפרויקט החל במסגרת מצומצמת ועקב
 הצלחתו הוחלט השנה להרחיב את היקף פעילותו.
 על הפרויקט אחראית בשנת הלימודים הנוכחית,
 ד״ר ארנה בן נפתלי, הממונה האקדמית על לימודי
 שנה א׳, המרכזת את הפרויקט ומעניקה לחונכים
 הדרכה וסיוע. בשל הרחבת היקף פעילותו, הצטרפו
 אל תמיר שאנן ורומינה רפה, יוזמי הפרויקט, שישה
 חונכים נוספים ־ גלית ברונשטיין, כרמית דוד,

 הילה תירוש, אופיר לוי, גיא לויאן ואירה כהן.
 הפרויקט החל בכנס פתיחת שנת הלימודים ובמהלך
 שנת הלימודים התקיימו עד היום ארבע פגישות
 חונכות, בהן הועברו תרגילים פרונטליים על ידי
 החונכים. מפגשים אלה תוכננו כך שיותאמו ללוח
 הלימודים של הסטודנטים ולמטלות האקדמאיות
 שלהם. כך, לדוגמא, הועברו תרגילים בנושא קבוצות
 דיון, מתודות להגשת תרגילים ועבודות, הכנת
 מחברות בחינה וכך הלאה. מטרתם של המפגשים
 היא בעיקר לתת בידי הסטודנטים כלים להתמודדות
 עם הנדרש מהם בעת הלימודים האקדמאים. ראוי
 להדגיש כי תוכן המפגשים אינו בידע מהותי, החופף
 לתוכנית הלימודים בבית הספר, אלא במתן כלים
 פונקציונליים עבור הסטודנטים. אירוע נוסף במסגרת
 פרויקט החונכות הוא הביקור בבית המשפט העליון
 בירושלים. במהלך ביקור זה הועברו לסטודנטים,

 לוודון ק החנה ל•!
 לקראת סוף שנת הלימודים הקודמת עמדה בפניי השאלה האם לנסוע
 לקורס קיץ בלונדון אם לאו. באותה עת נקודת המוצא שלי הייתה משולשת:
 א) לונדון זכורה לי כעיר אפרורית ומדכאת. ב) לימודים באמצע החופשה
 לא נראו לי כרעיון המסעיר של המאה. ג) מה לי ולעוד אנשים שברובם

 המכריע אינם מוכרים לי כלל?!
 כיום אני כבר יכול לומר כי הנחות אלו הופרכו לחלוטין. לא זו אף זו,
 הרעיון שמישהו יעמוד שוב בפני אותם ספקות ויתלבט נראה לי נטול

 כל בסיס הגיוני.
 הקבוצה אשר בראשה עמדה ד״ר תמר גדרון, כללה עשרים ושניים
 סטודנטים משנים א׳־ג׳, ובנוסף להם ליוו את הקבוצה עו״ד אנטוני קאסון
 אשר שימש כיועץ לענייני אנגלית ומר יורם רבץ שעזר לנו במחקר

 ובשאלות המשפטיות.
 מבחינה חברתית הגענו כיחידים וחזרנו כקבוצה. ביום הראשון כדרכן של
 התחלות, היו הרבה חששות, גישושים וחוסר ביטחון, אבל הקשר נרקם
 במהירות רבה. נראה לי כי ניתן לזקוף את הצלחת הנסיעה לזכות מספר

 גורמים:
 ראשית, נושא הקורס. בעולם בו המונח ״כפר גלובלי״ נעשה למציאות,
 החשיבות בהבנת מערכת המשפט האירופאית הופכת למכרעת. מערכת
 זו היא כיום מערכת המשפט הבינלאומית היחידה אשר מסוגלת לאכוף
 את חוקיה והחלטותיה ולכן נפקותו הרבה של הקורס הן במובן המסחרי

 והן במובן החברתי(הגנה על זכויות האדם).
 שנית, דרך העברת הקורס. אמנם השיעורים וחומר הקריאה היו באנגלית
 וכמו כל סטודנט מן השורה, אנגלית אינה שפת אמי, אולם העברת החומר
 על ידי המרצים נעשתה בצורה ברורה והשפה לא היתה בעייתית. שלישית,
 הקורס פקח את עיניי בכל הנוגע ללימודי תואר שני בחו״ל. רביעית, כל
 השאר. החובות שלנו כקבוצה הסתיימו כל יום בשעות הצהרים המוקדמות
 עם סיום הלימודים. עם זאת, למרבה הפלא, רוב חברי הקבוצה המשיכו
 לבלות את זמנם הפנוי יחדיו בביקור במוזיאונים, סיורים בעיר והצגות
 תיאטרון דבר שתרם רבות לקשרים שנרקמו בין חברי הקבוצה. לבסוף,
 ניתן לומר כי גולת הכותרת של הנסיעה הייתה סוף שבוע בקיימברידג׳

 ־ יומיים של אירוח נפלא בעיר אוניברסיטאית מקסימה.
 לסיכום: הנסיעה שילבה לימודים והנאה, שניים שללא ספק תרמו וניזונו

 זה מזה. לכל מי שיעמוד כמוני בפני ההתלבטות - לונדון כן מחכה לו!
 אורן לובוב

 מסים ואיוועים

 הלב במשפט - סחה למתן סיוע
 משפטי לוזקקים

 גם השנה מקיים בית הספר למשפטים של המכללה
 למינהל סדנה למתן סיוע משפטי לנזקקים בשיתוף
 עם התנועה למלחמה בעוני בישראל. בסדנה
 משתתפים כארבעים תלמידים המתנדבים במוקדים
 שונים ברחבי הארץ. במסגרת הסדנה ניתנות הרצאות

 אורח.

 בחודש דצמבר 1999 אירח בית הספר למשפטים כנס בינלאומי בנושא
 דיני איכות הסביבה. את הכנס ארגנו ד״ר ארנה בן נפתלי ומר יובל שני.
 בכנס השתתפו מלומדים ידועי שם בתחומים אלו מישראל, מארה״ב,
 מאירופה ומהרשות הפלשתינאית. הנושאים שנידונו בכנס עסקו במגוון
 רחב של סוגיות בדיני איכות הסביבה ובהם מגמות חדשות בדיני איכות
 הסביבה, התאמת דיני איכות הסביבה בישראל לסטנדרטים עולמיים,

 איכות הסביבה והבעיות הנובעות מהסכמי השלום במזרח התיכון.

 קורם במשפט מבוים
 במהלך הקורס משפט מבוים, שנערך בסימסטר א׳ השנה התקיימו שלושה
 משפטים מבוימים במסגרתם הגישו תלמידי הקורס כתבי טענות וטענו

 בעל פה בפני הרכבי שופטים שונים.
 בין הנושאים אשר נידונו במשפטים היו הגבלת זכות העלייה מכוח חוק

 השבות, הגנת הצורך בחקירות שב״כ
 והטרדה מינית. עם השופטים שישבו
 בהרכבים השונים נמנו נשיא בית
 המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר;
 שופט בית המשפט המחוזי
 בתל-אביב, מר אמנון סטרשנוב,
 שופט בית משפט השלום רחובות,
 מר הרן פיינשטיין, פרופ׳ קלוד קליין

 וד״ר סוזי נבות.
 בית הספר משתתף השנה בתחרות
 משפט מבוים בינלאומי שייערך
 באביב הקרוב בוושינגטון, ארה״ב.

 חבר השופטים
 והטוענים במשפט
 המבוים בנושא
 הציבורי

 גית הספר למשפטים
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