
הטפיבית

לאקטואליההמשפטיהמכון-אמתזמן

המכוןלמשפטיםהספרבביתמוקםאלובימים

סוקויעעיקר ,אמת""זמן-לאקטואליהיהמשפט

משפטיים,עמדהניירותבכתיבתיהיההמכוןלש

היוםסדרעלהעומדותאקטואליותלסוגיותבאשר

סטודנטיםידיעליוכנוהעמדהניירות ,הציבורי

סגלשלמקצועיתבהנחיהו-ג'ב'משניםםיינימצט

חשיבותבעליעמדהניירותהספר,תיבמרצי

 ,המכוןשלהאינטרנטבאתריפורסמוציבורית

מבויםמשפט

השנההתקיימו ,מבוים""משפטהקורסבמסגרת

ההסדריםחוקתיותכגוןנושאיםבמגווןמשפטים

עובריםלנשיאתםיהסכמליישובהחוקיפעל

("חוק-1996תשנ"והיילוד),ומעמדכםהסישור(א

דםעלתעמודאלחוקשלהיבטים ;)"תונדקאוהפ

וכן ,הטוב")השומרוני("חוק-1998תשנ"חרע,ן

מוותגרםשלועברהאיומיםעברתשלנהבחי

טענוו-ד' 'גמשניםסטודנטיםשנים-עשרברשלנות,

שכללוהשופטיםהרכביבפניהמבוימיםבמשפטים

חשין,מישאלד"רון,העליהמשפטביתפטשואת

הנדל,נילבבאר-שבע,המחוזיהמשפטיתבפטוש

פיינשטיין,הרן ,ברחובותהשלוםמשפטיתבשופט

מסגלנבותסוזיוד"רסינקלרדניאלפרופיאתןוכ

הספר,ביתמרצי

ארציפתיחה Oכג-במשפטהרבפרויקט

הספרבביתנערך , 2001בנובמבר-16ה ,שישיביום

התנועהפרויקטשליהארצהפתיחהכנסםשפטילמ

 ,במשפטהל"בבעוני,למלחמה

וטועניםסטודנטים-300כתפוהשתבכנס

סיועניקויעהקרובההשנהשבמהלךמשפטיים,

בלשכותהארץ,ברחביקהילתייםבמרכזיםמשפטי

נפשלחוליחוליםבתיובמספרלפועלהוצאה

 ,משגתאינהשידםלאנשים

הסטודנטיםמספראתהגדילםילמשפטהספרבית

הלימודיםבשנת-40מכבפרויקטהמשתתפים

המשתףלמוסדהפךובכךזו,בשנה-100לכתשס"א

הל"בבפרויקטביותרהרבהסטודנטיםמספראת

 ,במשפט

בירכהגדרון,תמר"רדלמשפטים,הספרביתדיקן

עו"ד-המרכזיוהנואםבכנס,תתפיםהמשאת

לייצוגהזכותבנושאהרצאהנשא-פלדמןאביגדור

בישראל,החלשותהקבוצותשל

וכים Oכ Oליישובמכון

בקמפוסהתקיים , 2001דבצמבר-19הדי,ביום

לחקרהמכוןשלהשניהיבנלאומיהכנסראשון-לציון

ניתןאםהסוגיהנדונהבווגישור,סכסוכיםיישוב

פרטייםסכסוכיםביישובהנהוגיםבכליםלהשתמש

רב-אלמנטיםבעלייותרמורכביםסכסוכיםליישוב

ובינלאומיים,אתנייםתרבותיים,

דיווידפרופ'היו:בכנסהשתתפואשרהמרציםבין

מליקעבדולר"דבוסטון),(אוניברסיטתמץ

התעשייהמשרדשללשעבר(מנכ"לאלג'אבר

ללימודי(המכוןרקטקייסינגפניומרהפלשתיני),

כהןריימונדפרופיאפריקה),בדרוםביטחון

וד"ראלוןאלעאייפרופהעברית),(האוניברסיטה

ראובןופרופיתל-אביב)(אוניברסיטתגרוסאייל

המכללהשלהאקדמי(המסלולשנייובלוד"רחורש

אשר ,וגישורסכסוכיםיישובלחקרהמכון ,למינהל)

כשנהמזהפועלבקנשטיין,מיכלגב'עומדתבראשו

למינהל,המכללהשלהאקדמיהמסלולבמסגרת

לחקורלמטרהלוששםבינתחומיגוףהנוהמכון

הישראליתבחברהורווחתההולכתהתופעהאת

במגווןסכסוכיםליישובחלופיותלדרכיםפנייהשל

ם,חומית

O גשיםזלכויותמשפטיתדנה

הלימודיםבשנתלהפעילהחללמשפטיםהספרבית

אשרהסדנה,נשים,לזכויותמשפטיתסדנהתשס"ב

זכויותלקידוםפועלתבארץ,מסוגההיחידההנה

קוויםבמסגרתחינםמשפטיייעוץומעניקהנשים

בחסותהסדנהמשתתפיידיעלהמופעליםפתוחים

במסגרת ,בישראלהנשיםושדולתויצ"וארגון

במכלולאקדמיתהכשרההתלמידיםעובריםהסדנה

כליםורוכשיםנשיםלזכויותהקשוריםנושאים

זה,בתחוםמשפטיתלעבודההנדרשים

בישראלזינהיבןהידלותההרה,האישהלזכיייתקי
 :טל 13:00-8:00השעותביןגיביוםפועל

6923825 -03 ; 

דיביוםפועלדnהייריתאמהיתבנישאמעדיקי
 ; 03- 6963 1 95טל: 20:00- 17:00השעותבין

שייייןבעבדוה,אפליהמניעתבנישאמידעקי
 ,'גבימיםפועלמיניתיהטדרהבעבדוההדזמנייית

 ; 03-6923895טל: 20:00-17:00השעותבין 'ה ,ד'

בשדולתפועלבעבדוהנשיםלזכיייתפתיחקי
 :טל 19:00-17:00השעותביןהיבי,בימיםהנשים

6123990 -03 , 

ר Hזט aהשו ,כבותוזי Dר Hזלשמאל:מימין ,ר aDהבביתהשכהשכערכוהמבוימיםטים aהמשמןבאחזטים aהשוחבר
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שלתכלסההמסהכימבטתותאצות

דהיווערכי

לשכתשלההסמכהבחינותשלהסתיודועבמגמ

הספרביתבוגריהתמקמו 2001לשנתהדיןעורכי

בישראל,למשפטימהפקולטותשלהגבוההבצמרת

מספרמזההקיימתהמציאותאתמשקפתזוהתוצא

במבחניהספרביתבוגריהצטיינותשלמישנ

הדופן,יוצאיהישגיהמעללבוגרימברכותהלשכה,

-בכתבההטמכהבבחינותהמעבראחוזי
 2001טתיו ,הדיועורכילשכת

מעבראחוזיהמוטדשם

 95תל-אביבוניברסיטתא

 94למינהלמנללהה

 93חיפהוניברסיטתא

 89הבינתחומימרנזה

 88בר-אילןוניברסיטתא

 85העבריתוניברסיטההא

 75סטרימנצשלוחת

 67-גןרמתמנללת

 61נתניהמנללת

 57משפטשערי

 55באנגליהלמדו

 26אירופהבמזרחלמדו

נוטףלימודיםמטלולפתיחת

הוחלטהספר,לביתלהרשמההרבהביקושורלא

שנהלתלמידינוסףלימודיממסלוללפתוחהשנה

לשלושתנוסףבמספר,הרביעיזה,מסלול ,א'

תאפשררביעימסלולפתיחתהאחרימ,המסלולימ

בכיתותהלומדימהסטודנטימבמספרידילול

בביתהלימודבתנאילשיפורתביאמכךצאהווכת

הספר,

האוצרשרביקור

הטפרבבית

בנובמבר-29החמישי,ביומ

ראשסגןהתארח , 2001

סילבןהאוצר,ושרהממשלה

שלהפוליטיבמועדוןשלומ,

שלהסטודנטימדתואג

המועדון ,האקדמיהמסלול

עומדבראשואשרהפוליטי,

הוקמקומליק,אולגמר

אתלהגבירבמטרה

ציבורשלבותמורמע

במתרחשהסטודנטימ

תוךהישראלית,בחברה

עולמהשקפותושלדעותשללקשתחשיפתמ

וכלכליימ,חברתייממדיניימ,בנושאימפוליטיות

אתהפוקדהכלכליבמשברהאוצרשרדןובהרצאת

הבירוקרטיה,שבמיגורבצורךהישראלי,המשק

החברתיימהפערימבצמצומהריבית,בהורדת

אתוהביעחזרשלומהשרבתשתיות,ובהשקעה

שכרלהורדתבנוגעוינוגרדועדתבהחלטתתמיכתו

הלימו.ד

וסגלמרצימסטודנטימ,-300כהשתתפובמפגש

המכללהשלהאקדמיבמסלולהחוגיממכלמנהלי

נהל,ילמ

חדשותמשולבותתכניות

אקדמיימוחוגימספרבתישלהרחבהמגוון

המכללהשלהאקדמיהמסלולבמסגרתהפועלימ

לביתמאפשרימ ,ראשון-לציוןבקמפוסאשרלמינהל,

לימודימתכניותשלשורהלהפעיללמשפטימהספר

משנתהחל ,אחרימספרבתיעממשותפות

לתוארתכניותשלושמופעלותתשס"בהלימודימ

לימודיהמשלבתתכניתבמשפטימ;משותףבוגר

ההתנהגותלמדעיבחוגלימודימעממשפטימ

ושתיההתנהגות);ובמדעיבמשפטימבוגר(לתואר

לימודימעממשפטימלימודיהמשלבותתכניות

במשפטימבוגר(לתוארעסקימלמנהלהספרבבית

עסקיממנהלילימודהאחתעסקימ),ובמנהל

ב'בסמסטרחשבונאות,לימודיוהאחרתמייכלל

משפטימלימודיהמשלבתתכניתתיפתחב"תשס

בוגר(לתוארהמחשבלמדעיבחוגלימודימעמ

תיפתחתשס"גובשנתהמחשב);ובמדעיבמשפטימ

עממשפטימלימודיהמשלבתנוספת,תכנית

במשפטימבוגר(לתוארלכלכלהבחוגלימודימ

לתלמידיממוצעתאלהלתכניותנוסףובכלכלה),

בוגרלתוארמילימודלשילובתכניתמצטיינימ

במנהלמוסמךלתוארלימודימעמבמשפטימ

 ,עסקימ

בינתחומיימהיבטיממדגישותהמשולבותהתכניות

התכניותמןאחתבכלמ,המשפטיבלימודי

במשפטימיסודבקורסיהתלמידיממשתתפימ

מתקדמימ,בקורסימוכןהאחרהלימודובתחומ

ביןהשילובביטוילידיבאבהמבינתחומיימ,

 ,התחומימ
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(היבטיםטכטוכיםיישובקורטיםאשכול

ומעשיים)תאורטיים

הספרבביתלפעולהחלתשס"בהלימודימבשנת

מ,סכסוכייישובבנושאחדשלימודימאשכול

הספרביתמוריצוותידיעלפותחאשרהאשכול,

סכסוכימ,יישובלחקרהאקדמיהמכוןבליווי

במסגרתלהתמחותהספרביתלתלמידימאפשר

המרתקבתחומבמשפטימהראשוןהתוארלימודי

תכניתכוללהאשכול ,סכסוכימיישובשלוהחשוב

נבדקימבהובינתחומית,רב-תחומיתלימודימ

לניהולוהקיימותוהטכניקותהסכסוךרותומק

ומעשיימתאורטיימהיבטימלתחומ ,וליישובו

רב-תאוריותשלשילובמציגהאשכולמובהקימ,

מציע,הואכךלשמסכסוכימ;יישובשלתחומיות

המסלולשלאחרימספרמבתיקורסימהיתר,בין

ליטיגציהגישור,כגוןקליניותוסדנאותהאקדמי

תורותביישומהאשכולעוסקכן,כמומשפטי,וסיוע

כגוןמ,ספציפייבהקשרימסכסוכימיישובוטכניקות

עסקיימסכסוכימהישראלי-ערבי,הסכסוך

 ,טבעלמשאביבנוגעבינלאומיימוסכסוכימ

לפידותרותפרופינמנימבאשכולהמרצימסגלעל

פרופילמינהל),המכללהשלהאקדמי(המסלול

השופטתל-אביב),(אוניברסיטתגליןעמירה

מרהבאימ),הדורות(נציבשוהמשלמה(דבימוס)

המשפטימ),משרדשלהיוצא(המנכ"לגורשלמה

בינ"ל,להסכמימהמחלקה(ראשמתיאסשביטד"ר

אלברשטייןמיכלד"רהמשפטימ),משרד

(המסלולמדינהברקד"רבר-אילן),(אוניברסיטת

וגב'דותןעמירהגב' ,למינהל)המכללהשלהאקדמי

צדק),נווהגישור(מרכזספירקוצרחנה

ברכות

שניייבלר Hו

הקבועההוראהגל Dמברשכ,יליובלברכות

זוקטורהתוארקבלתעל ,פר Dהביתשל

לוכזון,יטת Dמאוכיברלמשפטים

איקיןביעזהשיפט

לשופטמיכויועלאוקוןבועזלשופטברכות

 ,בירושליםהמשפטבביתממוזי

ביתשלההוראהגל Dבמברהכואוקוןהשופט

בכושאיהלימוזיםאשכולראשוהכופר Dה

 ,הפליליהמשפט

חושיםסגלחבריקבלת

אביטלר·לז ,לפיזותרות 'לפרופברכות

קרן-פזצמיר·ולזמריןיובלר Hלז ,מרגלית

שלהקבועההוראהגל Dלהשכההצטרפואשר

 ,פר Dהבית

חושיםסגלחבריקבלת

ברקר Nלז ,קופף Dגרועופרר Nלזברכות

למרציםמיכויםעלכבותוזי Dר Hולזמזיכה

 ,פר Dהבביתבכירים


