
למשפטוםהטפרבות

למשפטים:הספרביתבוגרעמריאיו,
-הממשלהמזכירמימו"ישראל
לאחורחטוףמבט

ללימודיהתחמתילאמדועכיוסלהסבירמתקשהאני ,האמתעלאודה

המסלוללמשפטיסהספרבביתלימודייבמהלךוהמנהליהחוקתיהמשפט

מיטבהרצולמדתישבוהראשוןבמחזור .למינהלהמכללההאקדמי

קלייןקלוד 'פרופ ,רובינשטייןאמנון 'פרופוביניהס ,בתחוסהמשפטניס

 .המסחרייסלדיניסיותרנמשכתיזאתולמרות ,ברק-ארזדפנה 'ופרופ

כמזכירלכהןהגורלגלגוליאותיהובילו ,המסחרילתחוסמשיכתיאףעל

החוקתיהמשפטבתחוסייבידיעותשימושלעשותנדרשאנישס ,הממשלה

מדי ,ביטוילידיבאיסהממשלה,כמזכירכהונתישנותבמהלךוהמנהלי.

שנותובמהלךלימודייבמהלךשרכשתיהמשפטייסהכליסמכלול ,יוס

תפיסותשלביותרהעמוקהברמה ,זאתהמשפטית.קהיבפרקטהתנסותי

ברמהגסוכךהקונסטיטוציהועיקריהישראליתהמשפטשיטתשלהיסוד

בודדת.החלטהכלשלוהטקטיתהמשפטית

א-"התשס ,הממשלהלחוק 8סעיףפיעלממונההממשלהמזכיר

שבפקודתבהגדרותאףמוזכרזה(תפקיד )"הממשלהחוקיי(להלן: 2001

כללהנעתאחראיהממשלהמזכיר .}-1954ד"השתי ,חדש][נוסחהפרשנות

השריסשמגישיסההחלטההצעותבתיאוסהחל ,הממשלהעבודתתהליכי

הממשלהלישיבותהיוססדרהכנתדרך ,השריסולוועדותלממשלה

על .הממשלההחלטותביצועאחרבמעקבוכלה ,וניהולןסיהשרולוועדות

ישאלאבלב,דטכניאינוהמזכירשתפקידברור ,בתפקידוהטכניהפןאף

מזכירנושאלכ,ךבנוסף .המתקבלותההחלטותמהותעלאףלהשפיעבו

הממשלהולפעילותהכנסתלביןהממשלהביןלקשרבאחריותהממשלה

אתהמתדרךהממשלהשלדוברמעיןהמזכירמשמש ,כןכמובכנסת.

אשרנוספותמשימותהממשלהמזכירממלא ,אלהלכלפרטהתקשורת.

הממשלה.ראשעליומטיל

כמזכירואני ,שהממשלהותחוסנושאאין ,כהונתישנותבמהלך

 ,מבנייסושינוייסרפורמות :אלהובכלל ,עמוהתמודדהלאהממשלה,

 ;בטרורלחימהס;ימשמעותיקיצוציסגסשחייבוכלכליותתכניות

פיטורי ;"הדרכיסמפת"ו "ההתנתקותתכניתיידוגמתמדינייסמהלכיס

ממשלהוהרכבתממשלהופירוק ;שריסהצטרפות ;והתפטרותסשריס

לבנוןמלחמת-מלחמהגסכהונתימתקופתחמקהלא ,לצערי .אחרת

השנייה.

בדיקתאופןוביניהס ,ציבורילדיוןרביסנושאיסהביאההמלחמה

עמדתיאת ,בקצרה ,לבטאאבקשהמלחמה.במהלךשנתגלוהליקוייס

 :שמונתההבדיקהלוועדתבאשרשהתעוררורבותמניאחתבשאלה

בהחלטה.ץ"בגהתערבותושאלתהממשלההחלטתלגיטימיות

הנוגעיסהנושאיסלבדיקתהנכוןהאופןמהובשאלהעיוןבתוס

בדיקהועדתמינויעלהביטחוןושרהממשלהראשהחליטו ,למלחמה

התנהלותלבדיקתוינוגר,דאליהור"ד ,בדימוסהשופטבראשותתיממשלת

 ,) 2 'מס(תיקוןהממשלהלחוקא 8סעיףלפי ,והביטחוניהמדיניהדרג

למנותההחלטהביסוד . 2זוהחלטהאישרההממשלה .-12002ג"התשס

מעבודתןשהצטברהניסיוןעמדממלכתיתחקירהועדתולאבדיקהועדת

שאלההוכיחהאלהועדותשלההיסטוריה .ממלכתיותחקירהועדותשל

הייתהלאממלכתיתחקירהועדתהקמתעצסמטרתן.אתתמידהשיגולא

ועדהלהקיסהממשלהביקשהלכ,ךבנוסףהמלצותיה.שוסיליערובה

 ,ליקוייסותיקוןלקחיסבהפקתהמהירהצורךאתעיניהלנגדשתשיס

פעולתלאופןבאשרוהןהמדיניבדרגההחלטותקבלתלתהליךבאשרהן

מעטותלאותיממלכתחקירהשוועדותלימדהניסיון .הביטחוןמערכת

להמלצותבנוסף ,אחריותבקביעתאחתלאוהתמקדושיפוטיאופינשאו

סברה ,זהמסוגסמכותהוקנתהוינוגרדלוועדתשגסאףמערכתיות.

תוכלבדיקהשוועדת ,המדינהבפניהניצביסבאתגריסבהתחשב ,הממשלה

 .הלקחיסבהפקתלכולקודסלהתמקד

לבטלבקשהשעניינהץ"לבגמהירהלפנייההביאההממשלההחלטת

 .(ממלכתיתחקירהועדתלמנותלממשלהלהורותובקשה ,זוהחלטה

בדיקהועדתלהקיסלשריסאולשרמאפשרהממשלהלחוקא 8סעיף

בגדרופעלווהממשלהטחוןיהבשר ,הממשלהראש ,כןכיהנה .ממשלתית

אתמחייבאינו-1968ט"תשכ ,חקירהועדותלחוק 1סעיףועו,ד .החוקשל

מכאן .הדעתשיקולאתבידהמותיראלא ,חקירהועדתלהקיסהממשלה

 .החוקשלבגדרוהממשלהפעלהכאןשגס

 ,קודמותהלכותשלבשורהץ"בגעצמוהנחההעותריסבבקשותבדונו

נושאיס ,ומלחמהשלוסשעניינןממשלהבהחלטותלהתערבאיןשלפיהן

הלכהבמיוח,דסיוחריגביותריסיקיצונסיבמקראלא ,ופוליטייסמדינייס

 .'חקירהועדותהקמתשלבסוגיהגסהחלה

 .ההחלטותככלהחלטהאינהבדיקהועדתמינויעלממשלההחלטת

כןואס ,מסויסנושאלבדוקאסלהחליטבבואההממשלהדעתשיקול

הרחבהדעתשיקולהוא-מלחמהשלבמקרהבמיוחד-אופןבאיזה

בנושאגסוכך ,ומלחמהשלוסבנושאיהחלטהלקבלבבואההקייס.ביותר

שיקוליסהממשלהשוקלת ,מלחמהניהולנהישעניחקירהועדתהקמת

מדיניותשלשיקוליסאלא ,משפטייסשיקוליסאינסשרובסרביס

מכאןפוליטייס.שיקוליסאףולעתיסציבורייסשיקוליס ,וביטחוןחוץ

נגזרתגסומכאןאלה.בסוגיותלממשלהשישהרחבהדעתשיקולנגזר
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 662004אוכמרטאהודוהתעשוההמסחרושרשרוןארואכהממשכהראש Iמ(מוןושראכהממשכהמזכ(רכשמאכ;מומוןס.(רושכובהכהממשראשבמשרךשמעותולבוגטבתושו
 . . .הממשכתות.העותוגותכשכתבו·גרשוס.עמוסצוכוס:

שמפעילההדעתששיקולככל .ץ"לבגשישהמצומצמתההתערבותמידת

שלההתערבותמידתכןבעיקרו,משפטיאינוהחלטהבקבלתהממשלה

שתהיהאסורהמשפטביתהתערבותיותר.קטנהשתהאצריןהמשפטבית

 .המשפטביתשלדעתובשיקולהממשלהדעתשיקולהחלפתמשום

הקמתמשאלתחורגתבדיקהועדתלהקיםהממשלהבהחלטתהתערבות

יפים .הרשויותשביןביחסיםשעוברהדקהגבוללשאלתונוגעתהוועדה

 ,מהווהשבפנינוהמקרהייהדין:בפסקגרוניסהשופטשלדבריוזהלעניין

לפעולחייבהמשפטביתבהםלמקריםומובהקתאופייניתדוגמהלטעמי,

 . s "מינהליתבהחלטהמהתערבותולהימנעעצמיריסוןתון

ממשלתיתבדיקהועדתלהקיםהממשלהשהחלטתספקכלאיןלי

המצדיקפגםכלבהנפללאחוקית,היאממלכתיתחקירהועדתולא

לא ,בצדדיולא-הסבירותמתחםשלבמרכזומצויהוהיאהתערבות,

 ,פסקהעליוןהמשפטבית ,ואכןלו.מחוצהשלאוודאיהמתחםבגבול

חקירהועדתלמנותומוסמכתרשאיתהייתההממשלהכירוב,בדעת

וכי-דווקאממלכתיתחקירהועדתלמנותמחויבתהייתהולאממלכתית

 • 6להתערבותעילהמקימהשאיננה ,סבירההחלטההנהזוהחלטה

המשפטללימודיהתחמתילאשנה ! Sכ-שלפניואמרתיהתחלתי

המבצעתהרשותשלבטבורהמכהןאניכאשר ,כיוםאןוהמנהלי.החוקתי

ועדהמסדמןבהשכרוכיםעשייה ,הציבוריתהעשייהשלבמרכזהופעיל

הזכותועללימודייעליוםכלמברןאני ,אלהמשפטתחומיהטפחות

 •אלה.בתחומיםלעסוקלישניתנה

 . 1878ס"ח

ממשלתיתבדיקהוועדתשלמינוייהיי-31ההממשלהשל 525החלטה

ההיערכותלבירור ,-2001א"התשסהממשלה,לחוקא 8ס'לפי

למכלולבנוגעהביטחוןומערכתהמדיניהדרגשלוההתנהלות

 ) 17.9.2006 ( " 12.7.2006ביוםשהחלהבצפוןהמערכהשלההיבטים

/ 2006/09 / www.pmo.gov.il/PMO/Government/Decisions 
desS2S.htm . 

6728בג"ץ / וציקתקיןמינהללמען(אזרחים"אומץ"עמותת 06

 .) 30.11.06פורסם,(טרםישראל,ממשלתראשנ'חברתי)

לפסק-19ו 14יפסריבלין;השופטשלדינולפסק 10-8יפסשם, 4

פרוקצייה.השופטתשלדינה

גרוניס.השופטשלדינולפסק 1יפסשם,

דינולפסק 12יפס ;ריבליןהשופטשלדינולפסק 21-20יפסשם,

שםחיות·השופטתשלדינהלפסק 8פסקהשם,גרונ;סיהשופטשל , , 
גיובראן.השופטשלדינולפסק 12פסקה
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הטפרבבותחדשותלומודוסתננוות

עסקים-חשבונאותובמינהלבמשפטיםראשוותואר

הספרבתישני-למשפטיםהספרוביתעסקיםלמינהלהספרבית

תכניתמציעיםלמינהל,המכללההאקדמיבמסלולוהוותיקיםהגדולים

 ) LL.B .(במשפטיםראשוןלתוארויוקרתית,ייחודיתמשולבת,לימודים
 .) B.A .(בחשבונאותהתמחותעםעסקיםובמינהל
מבוקששילובוחשבונאות,משפטלימודישלמנצחשילובמציעההתכנית

גדולה.חברהבכלאלאדין,ועורכיחשבוןרואיבמשרדירקלאכיוםמאוד

ניהולועמדותמפתחתפקידילאיושנדרשותהתכניתשמקנההמיומנויות

תפקידיובאיושמנכ"לואףעסקיפיתוחמנהל ,חברהמזכירכגוןבכירות

הכללי.והניהולהפיננסיםבתחוםמפתח

בשילובוהמסיםהחשבות ,הביקורתהחשבונאות,בתחוםההתמחות

המשפטהמסחרי,המשפטהתאגידים,החוזים,בתחומימשפטיידע

רב-תחומימקצועיבסיסללומדמעניקיםכללי,משפטיוידעהעסקי

המשקענפיבמגווןהגלובליזציה,בעידןהנדרשיםמתקדמיםוכלים

 ,העסקים-חשבונאותמנהללימודיוהממשלתי.המסחריהיצרני,העסקי,

הידעעלנוסףמעניקיםהחשבון,רואימועצתלדרישותבתכניםהמקבילים

הבוגריםאתהמשמשיםכללייםניהולכליגםובמסיםחשבוןבראיית

דגשמושםהתחומיםבשניובחברות.כלכלייםבארגוניםבתפקידיהם

החומר.שלוהיישומייםהמעשייםההיבטיםעלמיוחד

התכניתיתרונות

ומחצה.שניםבשלושיוקרתימשולבתואר

לשכתידיעל(מוכרדיןבעריכתהןהסמכהולקבללהתמחותאפשרות

החשבון).רואימועצתידיעל(מוכרבחשבונאותוהןהדין)עורכי

איכותית.בקבוצהלימודים

 .התחומיםבשניהמתמחההוראהסגל

מלא.באופןומתואמתמובניתלימודיםתכנית

התכנית.כללאורךההתמחויותראשישלליווי

בארץ.המובליםהדיןועורכיהחשבוןרואילמשרדיוחשיפהקשרים

תפקידיםובעלימנכ"ליםעםאמצעייםבלתיומפגשיםאורחהרצאות

נוספים.ותחומיםהדיןעריכתהחשבון,ראייתבתחוםבכירים

בארצות-חשבוןרואיבמשרדיהתמחות-בחו"ללהתמחותאפשרות

המשפטבתחוםבאנגליה,קיץבקורסלהשתתףאפשרותוכןהברית

הבינלאומי.המסחרי

ובכלכלהבמשפטיםראשוותואר

ומציעיםיחדחברוהאקדמיבמסלוללכלכלהוהחוגלמשפטיםהספרבית

ובכלכלה ) LL.B .(במשפטיםראשוןתוארלקראתייחודיתלימודיםתכנית

). B.A (. הגומליןביחסיולעסוקהשכלהלרכושלמבקשיםמכוונתהתכנית

הכלכלה.מדעלביןהמשפטעולםשבין

ידעתחומי ,וכלכלהמשפטלימודישלאפקטיבישילובמציעההתכנית

שמקנההמיומנויותכלכלי.גוףאוחברהכלשללפעילותהמהותיים

בכירותניהולועמדותמפתחבתפקידילכהןלמעונייניםנדרשותהתכנית

מקצועיבסיסרוכשיםבתכניתהלומדיםובעולם.בארץהעסקים,בעולם

ענפיבמגווןהגלובליזציה,בעידןהנדרשיםמתקדמיםוכליםרב-תחומי

 ,יילמדוהתכניתבמסגרתוהממשלתי.המסחריהיצרני,העסקי,המשק

בין-תחומייםקורסיםגםהתחומים,משניאחדבכליסודקורסיבצד

התחומים.שניביןהשילובביטוילידיבאשבהם

ויכולתגבוהותשאיפותבעליגבוהה,לימודיכולתלבעלימיועדתהתכנית

הסמכהולקבללהתמחותיכוליםהתכניתבוגריגבוהה.עצמיתהנעה

הדין).עורכילשכתידיעל(מוכרדיןבעריכת

התכניתיתרונות

ומעשירים.משיקיםידעתחומיהמשלבתואררכישת

איכותית.בקבוצהלימודים

מלא.באופןומתואמתמובניתלימודיםתכנית

ומחצה.שניםשלושתוךהלימודיםסיום

יישומי.דגשעםאקדמיידעשלשילוב

הלימוד.בתחומיבכיריםמרצים

במשק.מובילותחברותעםפעולהשיתוף

 . Net workingו-פעילבוגריםפורום
והממשלתי.המסחריהיצרני,העסקי,ענפים:במגווןבמשקיתרוןלבוגרים

אקדמיתוארלבעליבמשפטיםראשוותואר

ראשוןלתוארייעודיתלימודיםתכניתמקייםלמשפטיםהספרבית

מיועדיםבתכניתהלימודיםקודמת.אקדמיתהשכלהלבעליבמשפטים

השכלתםאתלהרחיבהמעונייניםאחר,בתחוםאקדמיתוארלבעלי

המשפטים.בתחוםורחבמעמיקידעשתכלולכךהאקדמית

תחומיואתהמשפטיהידעתחומימגווןאתכוללתהמוצעתהתכנית

באחדממוקדתמומחיותבעלמיומןמקצועאישלכלהנדרשיםהעיסוק

בעריכתלעסוקשמעונייןמיולכלמשפטן-חוקרלכלהמשפט,מתחומי

הדין·

בקריירההמשךמאפשרהתכניתומבנהשנים,שלושהנוהלימודיםמשך

המועצהבדרישותעומדבתכניתהלימודיםהיקףללימודים.במקביל

הדין.עורכילשכתבדרישותגםכמוגבוהה,להשכלה

התכניתיתרונות

שנים.שלושבתוךבמשפטיםראשוןתואררכישת

לימודים.עםקריירהשילובהמאפשרתמובניתמערכת

הדין.עריכתבמקצועהתמחותמאפשריםהלימודים
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המפרבבותכבמום

הילדזכויותבנושא"המשפט"עתכתבגיליוות Pהשערג

כתבלגיליוויחגיגהשקהערבהספרבביתנערך 2006ביולי-12ה 'דביום

 ,"המשפט"עתכתבבחסותנערךהערב .הילדזכויותבנושא IIהמשפט IIעת

אדנאוור.קונרדוקרוהעבריתבאוניברסיטההאדםלזכויותמינרבהמרכז

תל-אביבמאוניברסיטתשביטזוהרפרופןנשאהההשקהערבבמסגרת

הילדתרבותנוצרהאיך :התרפיםובובתהשופטגלימת IIבנושאהרצאה

 !'המערביבעולם

העת)כתב(עורכתאפוריפישמןאוריתר IIזידיעלנערךאשר ,הגיליוו

מפרויקטחלקהואהילד)זכויותגיליוואורחת:(עורכתמורגתמרר IIוז

תיאוריה-ילדיםזכויות IIבנושאבינלאומיבכנסשראשיתויותררחב

 ,הבינלאומיהילדזכויותיום , 2005בנובמבר-20בשהתקיים IIומעשה

עלבעיקרםמבוססיםשבגיליווהמאמרים .בירושליםשאנניםבמשכנות

המוצאמקיףכרךיהיהזהלפרויקטהמשך .זהבכנסשנישאוההרצאות

הילד.ותיזכולנושאכולושיוקדש IIהמשפט IIהעתכתבבשיתוףלאור

אתיהווה IIהילדזכויותספר IIככשנהבעודלהתפרסםדיעתאשרהכר,ך

לנושאכולוהמוקדשבישראלהראשווהמקיףהאקדמייםהמאמריםץקוב

זה.

שללעיצובהספרביתתלמידייידעלשצולמוצילומיםנכללובגיליוו

מיוחדתצילומיםתחרותבמסגרתלמינהלהמכללההאקדמיהמסלול

 .זהגיליוועבור IIהמשפט IIעתכתבשיזםהילדזכויותבנושא

לעיצובהחוגראשידיעלההשקהבערבחולקובתחרותלזוכיםפרסים

הרביםהצילומיםמביו .טלבועזןפרופידיועלסיווןאריהפרופןפנים

שלתערוכה .בגיליוולהשתלבכמתאימיםשבעהנבחרולתחרותשהוגשו

זה.ערבבמסגרתהוצגההילדזכויותבנושאלעיצובהחוגתלמידיצילומי

לשלוסמלחמהביזבינלאומי:משפטהספרשלה Pהשערג

Iזשללספרםהשקהערבהספרבביתנערך 2007בינואר lה-ביום I ר

 IIלשלוםמלחמהביובינלאומי:משפט II-שנייובלר IIוזבן-נפתליארנה

הספר .ז)"תשס ,למינהלהמכללההאקדמיהמסלולבסיוע ,רמות(הוצאת

בביתבינלאומימשפטאשכולראש ,בו-נפתליארנהר IIדידיעלנכתב

 ,שנייובלר IIוד ,למינהלהמכללההאקדמי,המסלול ,למשפטיםהספר

המחקרקרולתמיכתוזכה ,הערביתברסיטהיהאונלמשפטיםהפקולטה

למינהל.במכללהלמשפטיםהספרביתשל

הספרבית :גופיםשלושהבחסותיםיהתק ,רבקהלשמשך ,ההשקהערב

וילדהבינלאומיהמשפטביוויהגומליחסילחקרקונקורדמכוו ,למשפטים

במושבציבורי.למשפטוהעמותה ,הספרביתבמסגרתהפועל ,הישראלי

שוחחו ,קונקורדמרכזמנהלת-רזאיפרנסספרופןשהנחתה ,המרכזי

תל-מאוניברסיטתברק-ארזזפנהופרופןברקאהרן(בזימוס)הנשיא

המשפטשלבמעמדוהאחרוניםםיהשינוישלמשמעותםאודותעלאביב

ממלאהבינלאומיהמשפט ,ברקהנשיאלדרבי .הישראליבדיוהבינלאומי

ובבחינתישראליםחוקיםשלבפרשנותםוהולכתגדלהחשיבותבעלתפקיד

 ,זאתלאור .הצבאלרבות ,השונותהמנהלרשויותשלפעילותוחוקיות

שלחלקיםאותםבליבוומיוחדתחשיבותרואההואכי ,ברקהשופטצייו

 ,לדבריו .בישראללמצבבמיוחדרלוונטייםהנםאשרהבינלאומיהמשפט

חשובהתרומהתורםושלוםמלחמהשלבשאלותהמתמקדהחדשהספר

תכניתראש ,לפיזותרותפרופןההשקהבערבדבריםנשאועודכזה.לדיוו

מחבריושניהספרביתדיקאוגזרון,תמרר IIז ,הספרבביתהשניהתואר

 .הספר

יים" Pהעסהגגליםגדיני"סוגיותגנושאעיוויום

בדרך IIבנושאעיוויוםהספרבביתהתקיים 2007בינואר-18הביום

מומחיםבהשתתפות ,"העסקייםההגבליםבדיניסוגיות-לרפורמה

מתדמור ,תזמורזויזר IIז :וויהעביוםםיהמשתתפביובתחום.שםואנשי

בנושאשהרצה ,העסקייםההגבליםעלהממונהבעבר ,דיועורכי 'ושות

Iעו ;העסקייםההגבליםבדיניהפליליתהענישהגבולות I יגורצחיז, 

הפרטיתהאכיפהשלמקומהעלשהרצה ,דיועורכיענבר ,בראוו ,משביט

 ,למשפטיםמהפקולטה ,גילהזויזר IIז ;עסקייםבהגבליםבטיפול

כובליםלהסדריםבהתייחסותתמורותעלשהרצה ,תל-אביבאוניברסיטת

 ,בר-אילואוניברסיטת ,לכלכלהמהמחלקה ,וייסאביפרופן ;אנכיים

 ,לכלכלהמהמחלקה ,פארבזילברציוןבןןפרופ ;טורפניתמחורעלשהרצה

ותיהמדינבמסגרתתחרותשלניותימדעלשהרצה ,בר-אילואוניברסיטת

אונירבסיטת ,למשפטיםמהפקולטהגל,מיכלר IIז ;הממשלהשלהכלכלית

 .העסקייםההגבליםבחוקלרפורמהיוםסדרעלשהרצתה ,חיפה

הכלכלובעבר ,'ושותמסווארי ,פרלמןמנחםמרוהגיבו:התדיינובנוסף

מנהלבעבר ,אברמוביץזיוז IIעו ;העסקייםההגבליםרשותשלהראשי

 ,מהרצוג ,רוזנטגלז IIעו ;העסקייםההגבליםרשותשלהאכיפהמחלקת

המסלול ,למשפטיםהספרמבית ,חתמאירופרופןדיועורכינאמו ,פוקס

 .למינהלהמכללההאקדמי

וגישורסכסוכיםיישוגר Pלחהמכוושלעגולשולחו

לחקרהאקדמיהמכוושל IIעגולשולחו IIפורוםחזרהאחרוניםבחודשים

Iח(מיל/)ל IIתארבאשות ,וגישורסכסוכיםיישוב I להתכנס. ,זותןעמירהכ

 ,"ודמוקרטיהלאזרחותוחינוךגישור II :הםבפורוםשנדונוהנושאים

הדיונים . IIמשתףלשיחממאבק ,נשיםוארגוניגבריםארגוני-הורות IIו

בעלימתדייניםלוששותפיםשיחשלקיומוחשיבותעלהצביעושהתקיימו

תהליךוהתחלתהמשתתפיםביואמוויצירתהמאפשר ,שוניםנטרסיםיא

הנדוו.הנושאדוםיוקהמחלוקותבירוראתהמאפשר

נציגיהשתתפו IIהיודמוקרטלאזרחותוחינוךגישור IIבנושאבדיוו

בחינוךהעוסקיםםיגופשלנציגיהםהחינו,ךמשרדנציגי ,האקדמיה

שאלותהעלההשיח .גישורממרכזיונציגיםמקצועאנשי ,ודמוקרטיה

וגישור.דמוקרטיהחינו,ךביוהיחסיםבקשתהמצויותומהותיותערכיות

לאזרחותבחינוךמשמעותיחלקלהיותיכולגישוראם ,בשאלהעסקהשיח

האירואשר ,ינותיומענחדשניותבמסקנותיםיהסתהמפגש .ודמוקרטיה

בהטמעתוהקשייםאתגםכמו ,בגישורהטמווהאדירהפוטנציאלאת

 oאחרים.ובתחומיםבחינוך ,בישראל
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 ,משתף"לשיחממאבקנשים,וארגוניגבריםארגוני-הורות IIבנושאבדיון

המאבקמטה II ,IIהפמיליטטים II ,שווה"הורות IIהבאים:הארגוניםהשתתפו

עורכי ,מגשריםגםחלקנטלובמפגש , IIקולך II ,ו IIויצת, IIנעמהגרוש",לאב

המשפטים,ומשרדהאקדמיהונציגידיו

עיקרהורית,ובאחריותבשוויון ,בגירושיוהקשורותטוגיותנדונובמפגש

מערכותעםהמתמודדיםגבריםשלמצבםשעניינםבנושאיםעטקהדיון

בענייניבעיקרוהמשטרתית,הטיפולית ,המשפטיתהמערכתשונות:

ביומשותףלשיחנדירההזדמנותהיווההמפגש ,והחזקתםילדיםמזונות

תוארוביניהםקודמיםמפגשיםאשרהארגונים,נציגיוביולנשיםגברים

הציגהמשפטיםממשרדסגלפרץר IIז , IIמאבק IIאו IIויכוח IIעימות","כ

טכטוכיםיישובבנושאהחקיקהתזכירעיקריאתהמשתתפיםבפני

(מזונותשיפמןבוועדותכיוםהנדוניםהנושאיםאתוכומשפחה,בענייני

בנושאיםפתוחדיאלוגאפשרהמפגשהורית),(אחריותושניטילדים)

העובדהעלדגששימתתוך ,ושוויוניתאקדמיתבראייה ,וכואביםקשים

כוחות,איחודהמצריכהמשותפתבעיהניצבתהפרקשעל

 www.colman.ac.il /:המכוובאתרלמצואאפשרהמפגשיםטיכומיאת
gishur בפןנושאיםבחקרלהשתלבהמעונייניםלחוקריםקוראהמכון

קשר,וליצורהצעותלהגישהגישורי

הטפרבביתמיוחדיםפרויקטים

 2006בלונדון/אוקספורדקיץקורס

מביתטטודנטיםשלמשלחת 2006אוגוטטבחודשיצאהשנה,כבכל

קורטבאנגליה,שבועייםבוקיץלקורטלמינהלהמכללהלמשפטיםהטפר

בטיוםלמשפטים,הטפרביתשמציעהבחירהמקורטיחלקהואהקיץ

תעודהלומוענקת ,הקורטבדרישותהטטודנטשעמדולאחר ,הלימודים

לתכנית,השותפיםהמוטדותמטעםמשולבת

זבאחמאהרפרופ!שלאורחיוהטטודנטיםהיוהראשוןבשבוע

לימודיםביומשלביםשהםתוךבלונדון, IIמארי"קוויובאוניברטיטת

כללהקורטשלהשניחלקוהערב,בשעותחופשיוזמוהיום,בשעות

באוניברטיטתלימודיםוהמשך "קיימברידגי"באוניברטיטתבינייםעצירת

מבוגריאזרחי,אריאלז!!רשלאורחיוהטטודנטיםהיושם ,"אוקטפורד"

במעונותהתגוררוהטטודנטים , IIהמשפט IIהעתוכתבלמשפטיםהטפרבית

ביקרו,שבהובאוניברטיטאותהטטודנטים

האיחו;דבמדינותהמשפטמבנהנכללו:בקורטשנלמדוהנושאיםביו

בינלאומימשפט iהמטחריתהתחרותדיני iבינלאומיטחר iאדםזכויות

הקורטבמהלך ,כוכמותאגידים,ודיניעטקייםהגבליםדיני iWTOפומבי

חשוביםבאתריםהטטודנטיםביקרושבהםמקצועייםטיוריםהתקיימו

האנגלי,המשפטלהתפתחות

ו"להבה"בישראייהחולהזכויותלמען"המשפט

נכללים-שחיתויותחושפיעלהגנה ,רפואיתרשלנות ,המטופלזכויות

במטלוללמשפטיםהטפרמביתנבחריםתלמידיםיעטקושבהםבנושאים

חדשיםקלינייםטמינריםשניבמטגרתלמינהלהמכללההאקדמי

זכויותלמעןהמשפט II-הראשוןהטמינרהטפר,ביתשעורךויוקרתיים

 ,קרקו-איילניליוז!!רגזרוותמרז!!רבהנחיית- IIבישראלהחולה

עומדתמאשהאשרבישראלהחולהלזכויותהאגודהעםבשיתוףמתקיים

לזכויותלאגודהלפוניםמענהבמתויעטקוהטטודנטיםמרקס,עזינהגב!

הדיועורכיבליווימשפחותיהםולבנילחוליםמשפטיטיועובמתוהחולה

 ,""להבה-השניהטמינרהטדנה,טגלובהנחייתהטדנהאתהמלווים

 ,השלטוןאיכותלמעןהתנועהעםבשיתוף-נבותסוזיר IIזבהנחיית

תופעותעםלהתמודדומעשייםתאורטייםכליםמעניקזהקליניטמינר

ומנהלייםפוליטייםוהליכיםהחוקשלטוןהפרת ,שלטוניתשחיתותשל

השלטוןלאיכותהתנועהשלתיקיםעליעבדוהטטודנטיםתקינים,בלתי

עתירות,הגשתלרבות ,דעתחוותויכינוהיוםטדרשעלבנושאים

צעירים""משפטניםתכנית

 ,המשפטרעיונותאתהכוללתלימודיםתכניתהנהצעיריםמשפטניםתכנית

להילחםהדרכיםאחתלשמשהיאומטרתההאדם,וזכויותהטובלנות

ידיעלהרביעיתהשנהזומופעלתהתכניתנוער,בניובעמיינותבאלימות

מורכבבתכניתהמדריכיםצוות ,למנהלהמכללהשללמשפטיםהטפרבית

יוסיז IIעושלבהנחייתוהעובדים ,הטפרמביתמצטייניםמטטודנטים

תלמידיהואהתכניתשלהיעדקהל ,הפרויקטשלהאקדמיהרכזרחמים

לציון,בראשוןהבינייםבחטיבותיו-טיחכיתות

בניבקרבבעיקרובעמיינות,באלימותלמאבקהשונותהדרכיםמבין

מערכימגווןכוללתהתכנית ,מניעתית ,ייחודיתדרךזותכניתבוחרתנוער,

בצורך ,והפליליהחוקתיהישראליהמשפטבעיקריהעוטקיםשיעור

אדםזכויותשלמשטרשלבמשמעות ,ולאכפהלהשיגהובדרכיםבטובלנות

אלה,זכויותשלובמהותו

הטובלנותרעיון ,המשפטעולםהכרתראשית,כפול,התכניתשלהרציונל

 ,"האחר"קבלתשלהחשיבותאתלהפניםלתלמידעוזרתהאדם,זכויותורעיון

משחקכלליעלשמירהשלוהמעשיתהעקרוניתלחשיבותאותוחושפת

טכטוכיםפתרוןמעודדתהמדינה),במשפטשמשתקפים(כפימוטכמים

הכרתשנית,ולעימות,לטכטוךהגעהמראשמונעתואף ,אלימותלאבדרכים

 ,קונקרטייםומקריםדיופטקיאזכורתוך ,המשפטשלהענישתיותהפנים

וטחרים ,המשחקכלליאתהמפריםלאלוהצפויההטנקציהאתממחישה

האחר,כלפיבאלימותלנהוגאואלימותבדרכיםטכטוכיםליישב

ברכות

המטלוללמשפטיםהטפרביתשלהמייטדהדיקן ,פריזמוזניאללפרופ!

מינויועל IIהמשפט IIהעתכתבמערכתר IIויולמינהלהמכללההאקדמי

המשפטים,שרלתפקיד

על ,בוטגלוחברהטפרביתשלהשניהמחזורבוגר ,רוטקופףגיאר IIלז

 •המשפטים,שרכעוזרמינויו
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