
 לפקולטה שנים וחמש עשריםבמלאת
 למשפטים ,י

 וחמש עשרים בת למשפטיםהפקולטה

מאת-

 פיינברג נתןפרופ'

 חגה יום לכבוד מלים-מספר לכתוב "משפטים" מערכת להזמנת אני נענה רבבעונג
 שלנו. באוניגרסיטה למשפטים הפקולטהשל

 את ריכזתי שנתיים במשך הפקולטה. מייסדי עם להימנות הזכות לידינתגלגלה
 הקשיים'שנערמו היו מעטים לא שלה. הראשון כדיקו וכיהנתי לכינונה עבודות-ההכנהן

 סילוקם. לשם מבוטלים לא מאמצים ונדרשו הקמתה דרךעל
 הרקע את לתאר ניסיתי שבו הפקולטה, תולדות על מאמר פרסמתי שנים כמה לפגי'

 את ולהבהיר ; לכינונה והמעשיים העקרוניים הדיונים את לסכם ; לייסודההכללי
 אנק שמח דרכה. ובהתוויית בה תוכנית-הלימודים בגיבוש מקימיה את שהנחוהשיקולים,
 יובלה לחצי המוקדשת שלפגינו בחוברת זה מאמר לתת החליטה "משפטים"שמערגת

 הפקזלכה.על
 ציוו תוך כה, עד דרכה לבדיקת הפקולטה לראשי שעת-כושר הוא החגיגיהתאריך
 מתוך פעלה את לסקור רשאית שהפקולטה דומני, ממשגיה. להתעלם בלא אךהישגיה,
 - במסגרתה שהוקמו המכונים עם יחד - הפקולטה שהרימה לתרומה סיפוק. שלרגש
 של לקידומו בישראל, מ.שפט אנשי דור של להינועו במעלה ראשונה חשיבותנודעת
 העמידה הפקולטה השוגים. בתחומיו בו המחקר ולהעמקת ענפיו כל על המשפטיםמדע

 במדינת-ישראל נכבדים תפקידים הממלאים הרבה, תלמידים הנידוזכפרק-הזמן
 מורים, של ניכר מספר להכשיר השכילה בז וכו', מדינה עובדי עורכי-דיו,כשופטים,
 בפקולטה דיקנים ומשמשים ושימשו ביותר הרמות ההוראה לדרגות הגיעו מהםשאחדים
 אברות. אוניברסיטאות של למשפטים ובפקולטאותשלגו
 והשיטוח, מהגישות היום להסתייג ירצו הצעירה המשמרת שמורי טבעי, אר זהיהיה
 ששמעו אחרת, או זו תפיסה על השגות יעלו אף או הלימודים. ספסל על נתחנכושעליהז
 רק שלא מובטחני, השכינה", על כחולק רבו על ש"החולק נאמר כי ואם מוריהם.מפי
 ברכה : הוא נהפוך אלא צעירים, מורים אותם על-'די עצמאית עמדה בנקיטת רע כלשאין
 תלמידו תמיד נשארים אם למורה, רע גמול "משיבים : באמרו ניטצשה צדק והרי בה.רבה

%נד".
 כגדי- גם בכללם - שוגים גורמים מצד קולות לפקידה מפקידה נשמעים האחרוןבזמן
 מקצועית בהכשרה הפקולטה של תפקידה עיקר את ורבי-השפעה-הרואיםמשקל
 ודאי, זו. לתכלית בה תוכנית-הלימודים את לסגל והתובעים עורכי-דין שלומעשית
 ניכר שחלק לרובדה, דעתה מלוא את לתת מגמותיה, קביעת בשעת הפקולטה,שחייבת
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 דרכה מתוני מצד חמורה טעות 11 תהא אולם ; בעריכת-דין לעסוק עתיד תלמידיהשל
 למסגרת תוכנית-הלימודים את ויתאימו הנוכרת הגישה את להם יאמצו אם הפקולטה,של
 כמוסד המקורי, לייעודה אמונים ולשמור להוסיף מצווה הפקולטה צרה. מקצוענותשל

 ; האפשר ככל ומקיפה יסודית משפטית השכלה לתלמידיו להקנות הבאאוניברסיטא'
 השוגים בשירותים נכבדים תפקידים למלא שיוכלו סמכות, בעלי משפטנים של דורלחנך
 ולמחקר. לעיון ראויה אכסניה ולשמש ; עריכת-דין של לרבות המדינה,של

 שהושמעו הדברים מקצת הפקולטה, של הולדתה D1'a כאן, להניא למותר שלאסתרני,
 ז"ל, הופמן א' הד"ר 1948. בנובמבר ה-28 ביום הפקולטה, פתיחת בטכס הנידונהבשאלה
 אקדמאי "חינוך כי הכריז, בישראל, עורכי-הדין הסתדרות של שעה באותהנשיאה
 ולעצב התלמיד אופק את להרחיב מתפקידו אלא בלבד, מקצועיות ידיעות הקנייתאיננו
 המק- להכשרתם השוב חינוכי גורם למשפטים בפקולטה אנו רואים לפיכך אופיהאת

 המשפט ואנשי עורכי-הדין שורת על בעתיד להמנות העומדים של והתרבותיתצועית
 באותו ציטט העליון, בית-המשפט של הראשן נשיאו 1"ל, זמורה מ' והד"רבארץ".
 הרצאותיו בפתיחת 1923 בשנת נאומו מתוך הבאה הפיסקה את השאר, ביןמעמד,

 היטב ולהבי, המשמר על לעמוד "עלינו : המנדאט ממשלת של למשפטיםבבית-הספר
 פקולטה ובין המשפטי המשא-ומתז של טכנאים רק המחנך בית-ספר ביז ההבדלאת

 הספקנית לשאלה מקום איו למשפטים בפקולטה המשפט. תורת חכמי המחנכתמשפטית
 סיסמתה ; מדעי' ורק אד לימוד מעש', בלתי לימוד ל' יוסיף ומה לי יתן 'מהוהתועלתית,

 זו שרוח רצון "יחי : במלים נאומו את סיים והוא גתורה'". חשקה 'tDS' להיותצריכה
 העברית". באוניגרסיטה למשפטים המקולטה עלתרחף
 המשימה אח בהושיע לבצע -שהמשיך חגה-חגנו -ביום שלנו לפקולטה להנאחל
 הערכים את תלמידיה לתודעת להחדיר שתשכיל ; המשפטי החינוך בשדה עליההמוטלת
 בישראל המשפט של קרנו הרמת על לשקוד שתוסיף ; ומשפט צדק אמת, שלהנצחיים
 שתצליח היא, תקוותי והברייתה. המ'ספטית המהשבה להעמקת מדעי מרכזותשמש
 מדינת-ישראל של דמותה בעיצוב מרובה במידה תסייע זו ובדרך שליחותהבמילוי
 וזכויותיו. האדם כבוד על והשומרת החוק בשלטון המכירה ומתקדמת, נאורהכמדינה
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 * למשפטים הפקולטהלתולדות
מאת

 פיינברג נתןמרופי

 לפני שהוקמה למשפטים, הפקולטה של תולדותיה על הסקירה את לפתוח הראוימז
 העברית באוניברסיטה המשפט לימודי על פרטיס אי-אלה במסירת שנה,שש-עשרה
 הורה 1940, בשנת לפטירתו ועד 1926 משנת הפקולטה. של לכינונה שקדמהבתקופה
 היהדות. למדעי שבמכון לתלמוד החוג במסגרת העברי המשפט את ז"ל גולאק א'פרופ
 ואילו ההיסטרית, התפתחותו מבחינת העברי למשפט בעיקר שיעוריו הוקדשותחילה

 הדוגמא- לבחינתו גם והולכת, גוברת במידה תשומת-לב, ייחד האחרונהבתקופת-חיט
 ב-1942 וכיו"ב. המשסחה תורת והירושה, הקניין תורת נמנו הרצאותיו נושאי ועםטית,

 למרבית אך העברית, באוניברסיטה עברי למשפט כמורה ז"ל פריימן א"ת ד"רנתמנהן
 לו שנועד מחונן, איש-מדע האוניברסיטה שיכלה ובמותו הצופים, להר השיירהבאסוןן נספה שבו ונמהר, מר יום אותו עד בלבד, שנים שש אלא זו בכהונה שימש לאהצער,ן
 בעבודות- פעיל חלק ליכול הזכות לו היתה ואף למשפטים, בפקולטה מרכזיתפקידן
 במידת-מה הפומבי הבינלאומי המשפט בתחום הוראה ניתנה כמו-כן להקמתה.ההכנהן
 על-ידי יותר נרחב ובהיקף בינלאומיים, ליחסים הקתדרה בעל בנטביטש, נ' פרופ'על-ידין
 הלימודים הועלו האוניברסיטה של לחבר-המורים 1945 בשנת צירופו שעם פיינברג,נ'ן
 מקום נתייחד חוג אותו של ובתוכנית-הלימודים משני, חוג לדרגת בינלאומייםביחסיםן
 ליחסים החוג של במסגרתו נכלל יותר מאוחר בפרק-ומז הבינלאומי. למשפטנכבדן
 1941 שמשנת טדסקי, ג' פרופ' על-ידי שניתז למשפט, במבוא שיעור גםבינלאומייםן

 האוניברסיטה של חברי-המחקר עםנמנה
~ov1 

 האזרחי המשפט בעיות בחקר בעיקר
הארצישראלי.

 שמפקידה בדבר, פלא אפוא אין אורגאנית. חטיבה המשפט לימודי היוו לא ההםבימים
 תפקיד למלא האוניביסיטה סל הובהק זו אין אם השאלה, ועולה צמה היתהלפקידה
 נדון שבו הרשמי, המסמך בארץ. המשפטי החינוך בתחום יותר ומתוכנן יותרפעיל

 האוני- של לחבר-הנאמנים 1934 בשנת שהוגש הדין-והשבוז, הוא זה, עגייזלראשונה
 - - יושב-ראש של שמו )על הארטוג" "ועדת בשם הידועה הסקר ועדת על-ידיברסיטה

 האוני- של לפיתוחה תוכניות לעבד היה מתפקידיה ואחד הארטוג(, פיליפ סרהוועדה
 הרעיון את הוועדה דחתה זה, שבדו"ח וכלכלה" המדינה מדע "משפט, בפרקברסיטה.
 הסטודנ- הסתדרות נציגי על-ידי בעיקר שהועלה למשפטים, פקולטה של הקמתהבדבר
 (Governmcnc ארץ-ושראל ממשלת של המשפט בשיעורי כי סבורה, היתה הוועיהטים.

(Jlasses,)1הכשרה ניתנת למשפטים", הממשלתי "בית-הספר בשם גם ידועים שהיו שב 
 במספרם לעלייה וכיביא חדש, מוסד ביצירת צורך ואץ במשפטים, מספקתמקצועית

 חור שראה פיינברג, נ' פרופ' שי מאמרו את זו גדודמנות יפרסם לנכזב רואה ממערבת*י
 %ש1. הלי "האוניברסיטה",בכתב-העת

ש.
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 הלימודים כלפ' חיובית עמדה הוועדה נקטה זה לעומת הנדון. בתחום בעלי-המקצועשל
 בענייני הדנים בחלקיו וגמיוהד היהדות, למדעי המכון של במסגרתו העבריבמשפט
 בתי-הדין של המקבילה או הבלעדית בסמככם שהם ונישואים, גירושיםירושה,
 הסתדרות יושב-ראש ז"ל, ומורה מ' דיר על-ידי הצעה הוגשה הארטוג לוועדתהרבניים.

 באוניברסיטה לפתות העובדים, הסתדרות של נציגה ז"ל, כצנלסון וברלעורכי-הדין,
 גפ בהם רב צורך שהיה יהודיים, מדינה עובדי שתכשיר ולכלכלה, למינהלמהלקה
 השאר, בין ייכללו, מחלקה אותה של שבתוכנית-הלימוןים הוצע, המאנדאט.בתקופת
 : המשפט n1DIV שלוום של לתולדותיהן תשומת-לב )מתוך בארץ הקיים למשפטמבוא

 המאנדאט עקרונות ; ומינהלי קונסטיטוציוני משפט והמוסלימית(; האנגליתהעברית,
 ואל-על- הקואופרטיבים. והזק ; תעשייתי משפט ; המקומי השלטון הוקי ;הארצישראלי

 המלצה על-ידיה נתנסחה הנ"ל-לא להצעה אהדה כלל, בדרך רכיסה, שהוועדהפי
 פקידים להכשרת תוכנית לעבד הראוי שמן נקבע, שלה בדין-והשבון לביצועה.מפורשת
 להכביד שלא כדי למדי, צנועה במסגרת אמורים שהדברים בו, הוטעם זה ועםצעירים,

 המח- של ~לפיתוחן לביסוסן ובראשונה בראש המיועד האוניברסיטה, של תקציבהעל
 הקיימות.לקות

 ועדת של לדין-וחשבון האוניברסיטה, נגיד 1"ל, o~lxn י"ל ד"ר שלבתגובתו
 לעמדתה עקרונית הסכמה הובעה האוניברסיטה, לשלטונות על-ידיו שהוגשההארטוג,

 לכך. הדרושים הכספים את לגייס הקושי בה הוטעם זאת עם אך ההצעה, כלפי הוועדהשל
 בעי- נתנסחה באוניברסיטה משפטים ללימודי ומרושת מגובשת יותר הרבהתוכנית

 1"ל, אסף ש' הפרופסורים היו שחבריה ועדה, על-ידי השנייה העולם מלרמת שלצומה
 וחבר- הפועל הועד הבר 1"ל, פרומיין גד r~lrn1 ז"ל מאיר ל"א 1"ל, גולאקא'

 והוועד המתמדת הוועדה של משותפת ועדה שהיתה זו, ועדה האוניברסיטה. שלהנאמנים
 פרוץ לפני שבועיים הנאמנים בחבר שנתקבלה הההלטה, בעקבות נתמנתההפועל,
 לימודי ארגון של האפשרות את לברר האוניברסיטה שלטונות נדרשו ושבההמלהמה
 המשפט לשיעורי מקבילים ללימודים כוונה כל בכד היתה לא במשפטים.השלמה

 ל"::יעורים מכפילות-אלא להימנע יש כי אחדות-רעים, שררההממשלתיים-שכן
 ידיעותיהם את "להשלים להם שיאפשרו הרוד, למדעי הפקולטה במסגרתלמשתלמים"
 המשפט העברי, המשפט כגון בארץ, הנוהג המשפט -2ל בחלקים והשימושיותהמדעיות
 בה לכלול והציעה תוכנית-הלימודים של עיקריה את קבעה הוועדה ועוד".האיסלאמי

 הבינ- המשפט המודרני, האזרחי המשפט יסודות האיסלאמי, המשפט העברי, המשפטאת
 הפומבי. הבינלאומי המשפט ואת הכללית המדינה תורת הרומי, המשפט הפרטי,לאומי
 שבאו למשפטנים, ובז למשמטים הממשלתי בית-הספר לגומרי נועדו ההשתלמותשיעורי

 על הועמדה תקופת-הלימודים נרים. לעורכי-דין שנערכו בבחינות ועמדומחוץ-לארץ
 למש- שיינתן התואר את שעה לפי לקבוע שלא הוחלט שנתיים. על היותר ולבלשנה,

 פרומקין, ג' מר השיעורים. של לקיומם השנייה בשנה בעניין ולדון לחוור אלאתלמים,
 שהוא הפועל, הוועד בישיבת בנאומו הצהיר התוכנית, של הראשיים מיוזמיהאהד

 שעדיין למשפטים, לסקולטה .גרעין כעל וו במסגרת שיאורגנו הלימודים עלמשקיץ
 שעתה". הגיעהלא

 בשם בסדר-יומו והופיעה 1940 במאי מ-8 בישיבתו בסינט לדיון הובאההתוכנית
 להש- מכון של הקמתו בדבר "התוכנית : דהיינו הוועדה, לו שנזקקה מזה פחותצנוע
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 לפני שבועות כמה שכן זו, לתוכנית המזל לה שיחק לא המשפטים". במדעיתלמות
 הראשי והמויה המרכזי האיש את בו ראו שהכל גולאק, פרופ' עת ללא נפטרהישיבה
 לפתיחת כשרה - המלהמה ימי - השעה אם ספקות, גם הובעו בישיבה מכוהבאותו

 ארגונה את העדיפויות, לסולם בהתאם לו, להקדים אין אם השאלה, נשאלה וכן"המכון",
- עשרה נגד קולות ומנים-עשר של ברוב הוחלט אלו בנסיבות החברה. למדעי המחלקה _של__

 למשפם מורה כשיתמנה יותר, מאוחר למועד הוועדה של הדו"ח על הדיון אתלדהות
 להיבהר העזמות שהוועדה הצעה, גם הועלהה ישיבה שבאותה ןדבר, ואושיניהעברי.
 משנדרש לה. תומכים נמצאו שלא הצעה, - למשפטים פקולטה של הקמתה בענייותדון
ל שנה לאחרהסינט. ע  של הדו"ח על הדיון נתחדש פריימן, ד"ר של במינויו לדון 
 פריימן, ד"ר על נוסף למנות הפועל לוועד ולהציע לאשרו אחד( )פה הוחלטהוועדה.
 של במינוים שכן הכללי, במשפט כמורה טדסקי, פרופ' את עברי, למשפטכמורה
 בוזרה אזמר 1942 באמצע ההשתלמות. שיעורי לארגון מוקדם תנאי הסינט ראה אלהשני

 של שביצועה בעוד בלבד, פריימן ד"ר של המלהמה-מינויו הנאיהפועל-מהמת
 האוני- שלטונות של לבם היה השנייה העולם מלהטת בתום גם שוב. נדהההתוכנית

 ואילו הקיים. על לשמירה מתאימים תנאים להבטחת ובראשונה בראש נתון ברטיטה'
 סדר-יומה. על שעה אותה הועלתה לא המשפט שיעורי שלהתוכנית
 באוגוסט )ב-31 ארץ-ישראל, לעניינ' המיודדת הוועדה של הדיז-והשבון פרסוםעם
 חל ארץ-'שראל, של משטחה בחלק עצמאית 'הודית מדינה להקים הוצע שבה1941(,
 ההם בימים המשפסק החינוך בתחום ייעודה לגבי האוניברסיטה של בגישתהמפנה
 מדעי שכללה הרוח, למדעי בלבד-הפקולטה פקולטות שתי באוניברסיטה קיימותהיו

 היה הטבע. ולמוע' למתימטיקה והפקולטה כלליים, רוח ומדעי המשח מדעיהיהדות,
 בעיר היינו, לתחומיה, מחוץ תימצא אם )אף במדינה תפקידה מילוי לשם כיברור,

 להקים חייבת העברית האוניברסיטה תהיה בינלאומ'(, במשטר שתועמדירושלים
 כינונה בדבר השאלה גם צפה הטבע ובדרך בה. החסרות הפקולטות את דיחויללא
 באוגוסט 31 לאחר מספר ימים שנערכה זה, נושא על בשיחה למ.שפטים. פקולטהשל
 הנלהבים התומכים עם דחופה. בפעולה הצורך הוטעם פריימן, ד"ר ובין פיינברג נ'בין

 הרבה שטרחו זמורה, וד"ר אסק DIID' הראשון הרגע מן נמנו הפקולטהבתוכנית
 שכתב הבא, הפתק מעיד הפקולטה לרעיון אסק פרופ' של היתירה חיבתו עלבקידומה.

 בירושלים שנתקיימו תש"ח, לשנת הסינט של הראשונות הישיבות באחת פיינברגלנ'
 למש- פקולטה למען במרץ "עבוד : הצופים מהר הניתוק לאחר רוח דכאון שלבאווירה
 באהדה התייחס רוזנבליט( )אז רוזן פ' ד"ר גם כוחי". בכל לעזור מוכן אניפטים.

 את לאוניברסיטה הושיט ישראל מדינת של הראשון המשפטים שר ובתורתלתוכנית,
 שעוררו וספקנים, מהססים גם שעה אותה נעדרו לא אמנם זה. בתחום תמיכתומלוא
 את למצוא בידינו יעלה האם ? פקולטה קצר בזמן להקים ניתן בכלל האם :שאלות

 יותר מוצדק יהיה לא האם ? מספיק במספר תלמידים היהיו 1 הדרושיםכוחות-ההוראה
 אם ששאלו, והיו ? המאנדאט בימי קיימים שהיו המשפט, בשיעורי שעה לפילהמשיך

 בירושלים. ולא דווקא בתל-אביב למשפטים פקולטה של מקומהאין
 לשיחות נושא מלהיות פסק למשפטים פקולטה של כינונה ועניין מרובים ימים היולא
 והאדמיניסטרטיניים האקדימיים במוסדות ולהכרעה רשמי לדיון והועלה מחייבותבלתי
 האוניברסיטה.של
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 )מ' ההברה למדעי החוג מורי של משותפת ישיבה נתקיימה 1948 ביאנוארב-19
 פיינברג. ra1 זמורה מ' בנטביטש, נ' המשפטנים עם טרטקובר( וא' ז"ל בונה א' ז"ל,בובר
 : הבאות ההחלטות שלוש בנטביטש( של )בהסתייגותו נתקבלו בנושא ממצה דיוןלאחר
 הכרוכות השאלות בכל לטיפול מיד לגשת העברית האוניברסיטה של מהנבתה)א(

 לבין העברית האוניברסיטה ביז המשפט לימודי את לפצל אין )ב( ; המשפטבלימודי
 שיוחלט מסגרת בכל - הלימודים את לק"פ יש )ג( ; שהוא אחר עצמאי מוסדאיה

 בירושלים,עליה-
 כף הרקטור השתתפו שבה הנידון, בעניין שנייה nlsvllnn התקיימה יוםבאותו
 ו-ל כנטור ד"ר זמורה, מ' גינצברג(, )אז גנוסר ש' בנטביטש, נ' בוצר, מ' ז"ל,פקסה
 בשירותים ועובדים עורכי-דין של הכשרתם שלשם סבור, היה בנטביטש פיינברג.ונ'

 כמוסד למשפטים בית-הספר את בירושלים להבא גם לקיים יהיה מוסבמשפטיים
 המש- לשאר נראתה לא :1 דעה ירושלים. מושל של לשלטונו הנתון ולערבים,ליהודים משותי

 של צרכיה לסיפוק לדאוג האוניברסיטה של חובתה את שהטעימו בהתייעצות,תתפים
 פתיחתה על והצביעו המשפטיים וההשכלה ההיסוד בתרום גם לקום העתידההמדינה

 ההח- את המשתתפים לידיעת הביא בובר פרופ' השעה. צו כעל למשפטים פקולטהשל
 החברה למדעי החוג מורי פנל המשותפת בפגישה לכן קודם שעות כמה שנתנסחולטות,

 פקפק למשפטים, בפקולטה הצורך עצם את שלל לא שאמנם גנוסר, מרוהמשפטנים.
 בקבלת זהירות לנהוג האוניברסיטה על שומה לדעתו, בכינונה. הדחיפותבמידת

 לרפואזנ הפקולטה לפתירת בקשר עליה קיבלה שכבר אלו, על נוספותהתחייבויות
 ועדה, למנות האקדימיים מהשלטונות לבקש בהחלטה נסתכמו בהתייעצותהדיונים
 בתזננית-"לימזןים סדירים משפם לימ,ד' בהנעלת הכדוכת הבעיות כל אתשתבדוק

 מפורטת. הצעה ותעבד האוניברסיטהשל
 פרטים פקטה, פרופ' הרקטור, מסר 1948 בפברואר ב-4 המתמדת הוועדהבישיבת

 ובאותה למשפטים", פקולטה( )ובעתיד "מהלקה של הקמתה בעניין ההתייעצותעל
 טורטשינר(, )א: וטור-סיני פריימן פיינברג, זמורה, היו, שחבריה ועדה, נתמנתהישיבה
 "הצעות לעבד הוועדה חברי נדרשו כתב-המינוי לפי הרוח. למדעי הפקולטהכדיקן
 שעה אותה נקטו זהירות מתוך העברית". באוניברסיטה למשפטים מדלקה הקמתבדבר
 "פקולטה". ולא "מחלקה"בשם

 שלושת על הוטל הראשונה לישיבתה 1948 בפברואר ב-16 הוועדהמשנתכנסה
 הצעות ולהציע התוכנית עיקר' את - ועדת-משנה בתורה - לשקול שבההמשפסנים
 דבר של ובסופו התוכנית, מדוכת על זו ועדת-משנה ישבה שבועות כחמישהמפורטות.
 הוועדה בישיבת מכן, שלאחר הבאות. המסקנות גמורה אחידות-דעים מתוךנתגבשו
 העברית באוניברסיטה להקים 'ש )א( : סור-סיני פרופ' גם אליה הצטרף המלא,בהרכבה
 המשפט ענפ' כל על שלמו: פקולטה כלומר המקובלת. במשמעותה למישפטיםפקולטה

 נפרדים לימודים זבל בטיפוחם או למשתלמים, בהוראה חובה ידי לצאת ואיןומקצועותיו,
 המשפם שיעורי של היסלם עם )ב( ; בודדים ענפים של בדקירתם או מסו"מים,בשטחים

 פקולטה של בכינונה והצורך למלאותו, האוניברסיטה שעל ריק, חלל נוצרהממשלתיים
 האוניברסיטה מצווה על-כן ישראל. מדינת של הקמתה בעקבות והולך גוברלמשפטים
 . לשירותים יודעי-דין-ומשפט וכן ושופטים עורכי-דין של חינוכם על לשקודהעברית

 הוא. הראוי מז )ג( ; משפטית להשכלה וקוק.ם שמבצעיהם ושירותים, במדינה,אחרים
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 עיונית-מןעית תהיה לתלמידיה, להונות עתידה ווהפוילטה המשמטיח,שההשכלה
 הכיוונים. שני של האפשר, ככל ההארמוני, למיזוגם לכוונה ויש כאחת,ומקצועית-מעשית

 משפטית השכלה בעלי זה ועם במקצועם מומחים שיהיו משפטנים, להנד היאהמטרה
 בה אין שנים מארבע פחות של תקופת-לימודים )ד( ; כללי הרבותי רקע עלרחבה
 שנים. ארבע על להעמידה יש ועל-כן המשפט, ענפי בכל יסודית דעת ללומד להקנותכדי

 לאחר נערכה והיא להציעה, שיש תוכניה-הלימודים, בקביעת הוועדה התחבטהרבות
 שביבשת החשובות באוניברסיטות הנהוגות  ההוראה ושיטות הלימוד דרכיבדיקת
 לייחד מיש המרור, לגבי חילוקי-רכות היו לא ובארצות-הברית.  באנגליהאירופה,
  הדוגמאטית.  ומבחיגתו ההיממורית בהשתלשלותו הצברי המספם  להורידבפקולמה

 להשתתק, החובה את עליהם להטיל יש התלמידים של אופקם הרחבת שלשם היה, בריכן

 כלכלה כגון הרוח, ומדעי החברה מדעי מתחום מסויימיפ בלימודים גם בחירתם,לסי
 לכלול ההצעה נתגבשה זה לעומת וכיו"ב. פסיכולוגיה  פילוסופיה, סוציולוגיה,מדינית,

 ועדת-המשנה וחברי ממושכים, ריוגים לאיר רק  הלימירים במצרכת הרומי  הישפםאת
 אף עשוי הרומי המשפט כי היו, סבורים שכן זה, בעניין חיובית  מתיגה לכללהגיסו
 המשפטן. של  דמותו  ובעיצוב בחינוכו חשוב גורם לשמש אנובימינו
 וכמה הואיל הדין-וחשבון, את לבדו לערוך לצערו. האלה, הטורים כותב עלנגזר
 עוב יוני ובאמצע פריימז, ד"ר נפל ועדת-המשנה של עבודתה סיום לאחרשבועות
 ממשלת  הומות לפי  לכומש, כדי לתל-אביב, והוטס הנצורה ירושלים את זמורהד"ר

 הכליון. בית-המטפס  נשיא של  הרגה בכהונהישראל,
 מ-20  בישיבתה המתמרת הווצרה של מרר-יומה ?ל הוסמר הווצרה סלהרין-וחשבון

 שאלה בבידור "לפתזה פקסה, הרקטור הכדי; בשבילנו", היסטורי רגע -נהו 1948. ביולי)
 מסר ישיבה באותה המדינה". למען הזאת הפקולטה לתפקידי בשים-לב בייחורזו,
 עבודות על נוספים הסברים הפקולטה, למען הפעולות כמרכן תפקידו בתוקף פיינברג,נ'

 כל את לקיים כדי בהם צורך שיהיה המוריפ, מספר על ; להקמתה שתדרשנהההכנה
 לרשו- העומדים כוחות-ההוראה על ; בתוכנית-הלימודים שנכללו והתרגילים,השיעורים

 רק הפקולטה של כינונה על להכריז יהיה שאפשר סבור, היה אסף פרופ' וכיו"ב.תנו
 פקטה פרופ' תבעו זה לעומת שנתיים. כעבור תיפתח בה ההוראה ואילו שנה,לאחר
 )1949/50(. בתש"י הפקולטה פתיחת את לאסשר כד' מאומצת", "פעולה סנסורוד"ר
 תוכנית-הלימודים לפרטי הערותיהם את העירו המתמדת הוועדה מחברי שכמהלאחר
 פקולטה הקמת בעניין ההצעה את בברכה לקרפ )א( : הבאות ההחלטות אחד פהנתקבלו

 תהווה והיא בירושלים, המחלקה את להקים )ב( ; ביותר ודחוף חשוב כמפעללמשפטים,
 הגורמים עם שיתוף תוך ההצעה לבירור לגשת )ג( ; האיניברסיטה של בלתי-גפרךחלק

 הוועדה את לבקש )ד( ; עויכי-הדין הסתדרות באי-כוח aP1 ישראל במדינתהמעוניינים
 בבדיקת לפתוח הראשון, : כיוונים בשני בעבודתה להמשיך למשפטים המחלקהלעניין

 ; בחוץ-לארץ והן בארץ הן לקום, העתידה המהלקה כמורי בחשבון הבאיםהמועמדים
 כן הראשזנוה. הסנים לשה. הוכניה-הליסודים את נוסף, בירו לאחר לקבוע,והשני,
 למשפטים. הפקולטה בעניין לוועדה אסף פרופ' את לצרףהוחלט

 לקדם בו הוחלט אחד ופה הסינט, של סדר-יומו על העניין הועלה שבועכעבור
 הצע- בכל לנקוט ; העברית באוניברסיטה למשמטים פקולטה להקים ההצעה אתבברכה
 תש"י. בשנת כבר הדבר, אפשר אם בהוראה, ולפתוח ; דיחוי ללא לביציעה הדרושיםדים
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 ב"התייעצות האוניברסיטה, הנהלת על-ידי ההצעה נידונה מבז לאחר ספוריםימים
 הורוביץ ש' גנוסר, ש' מנטור, ד"ר של בהשתתפותם 1948, באוגוסט מ-5 שלההשבועית"

 סיכויי לגבי ספקות הביע הורוביץ מר פיינברג. ונ' בובר מ' אסף, ש' פקסה, מ'ז"ל,
 בשל והן ירושלים של הבלתי-ביזר מעמדה מהמת הן למשפטים, פקולטה שלהקמתה
 את לייפות והוחלט 11 דעה על הלקו ההנהלה הברי שאר ובתלמידים. במוריםהמהסור
 בעבודתה להמשיך למשפטים הפקולטה של הקמתה בעניין המטפלת הוועדה שלכוהה
 הפקולטה רעיון של האפשר ככל מהיר ביצוע לשפ ומפורטות מפוריות הצעותולנסח

למשפטים.
 כעבור ובישיבתו התוכנית, על ידיו את הפועל הוועד גם סמך 1945 בספטמברב-7
 שניתנו וההבטחות הנסיבות לאור שכן מהסתייגותו, הורובי, מר בו חזרשבועיים

 למש- פקולטה לכונן ,ן'ש מסקנה, לכלל הוא אף בא הממשלה על-ידילאוניברסיטה
 בהחלטה צרכו. כל המצב שיתברר לפני פזיזיפ צעדים מנקיטת הזחיי זאת עפפטים.

 וכן למשפטים פקולטה של הקמחה את עקרוני באופן הפועל הוועד חייבשנתקבלה
 המורים של למינוים ההכנות כל את לעשות האקדימיים לשלטונות בבקשהפנה

 האחרים והגופים הממשלה עם במשא-ומתז ולהמשיך הראשונות לשנתייםהדרושים
 הפקולטה. של הקמתה החשת לשם בדברהנוגעים
 בין מתמיד במגע הצורך על בהחלטותיהם עמדו הפועל והוועד המתמדתהוועדה

 היתה ואכן, הפקולטה. להקמת הנוגע בכל הממשלתיים הגורמים לביןהאוניברסיטה
 ורא- ובראש - הממשלה שתנקוט לעמדה, ראשונה-במעלה חשיבות שעה אותהנודעת
 במסגרתה בירושלים למשפטים פקולטה לפתיחת התוכנית לגבי - המשפטים שרשונה
 של המויני עתידה שכן מבנכה, ימי אלה שהיו לנכור, יש העברית. האוניברסיטהשל

 אם השאלה, את עוררו אף אישים שכמה הדבר, ואופייני בערפל. לוט היה'רושלים
 הכרח יהיה לא ואם בירושלים, המלא בהיקפה האוניברסיטה את לקיים יהיה אפשרבכלל

 1948, בפברואר בישיבתו כבר שתקום. המדינה של לתחומיה ממנה חלקיםלהעביר
 ופיתוחה האוניברסיטה של שקיומה וקבע, 11 גורלית בשאלה נוקב דיון הפועל הוועדקיים

 ומדיניים-לאומיים אקדימיים שיקולים מתוך חיוניים הם בירושליפ שלמהלאוניברסיטה
 מסויימות מהלקות של להעברתם הנמרצת התנגדותו את הפועל הוועד הביע כןכאחת.
 שאלות על לדון כשרה השעה שאין והכריז, ירושלים לתרומי מחוץ אל האוניברסיטהשל

 בתל-אביב. למשפטים פקולטה הקמת כגון במינן,מיוחדות
 שלטונות לבין רוזן פ' ד"ר המשפטיפ שר בין 1948 ביולי ב-31 שנתקיימהבפגישה,

 הפקולטה של כינונה את היים בתוכנית, המלאה תמיכתו את השר הביעהאוניברסיטה,
 על-ידי שננקטה זו, עמדה זה. בעניין לטיפול קצי,-קימר למנות והבטיחבירושלים
 הפקולטה, לפתיחת בהכנות העוסקים ידי את שחיזקה בלבד וו לא המדינה,שלטונות

 בהקשר- להזכיר וכדאי  גישתם. לשינוי המהססים את שראינו, כפי הניעה, אףאלא
 בה הודיע האוניברסיטה של השעל הוועד בישיבת התוכנית נידונה כאשר כי זה,דברים
 בית-המשפט של מושבו את קבצה  ישראל יממנלת הנוכחים, כל  לשמחת  ומורה,ד"ר

 בארץ. המשפטיים החיים כמרכז יוושלים של מעמדה יתחזק 11 ובדרך ביוושלים,ההליון
 לפתירת בהכנות טיפול לשם 1948 נאוקטובר הסינט על-ידי שנתמנתההוועדה,
 בינתיים המשיכה מורים, של מינוים לעניין מקצועית כוועדה גם ושימשההפקולטה
 ופיינברג, טור-סיגי זמורה, הורוגיץ, בנטביטש, אסך, נמנו חבריה עםבעבודתה.
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 שאלת כמובן, עמדה, הוועדה של דאגתה בראש טדסקי. אליה צורף 1949ובאפריל
 הסברה, רווחה שעה אותה נאותה. ברמה הוראה מגגגוו של והקמתו ההוראההסדר

 להבר להצטרף מוכנים שיהיו יהודים, מלומדים בהזז-לארץ למצוא יהיהשאפשר
 לפני וכבר ; ולביסוסה להקמתה תרומתם את ולתרום הצעירה הפקולטה שלהמורים
 שונות. בארצות מלומדים לכמה בעבודות-ההכנה המטפלים פנו ועדה אותה שלמינויה
 עמדה בעלי אנשי-מדע מספר שכן בהצלחה, אלה מאמצים הוכתרו אם הראשוןבשלב

 של כבינונה ולהשתתף לישראל לעלות הסכמתם את הביעו השונותבאוניברסיטות
 עליהם, לעמוד המקום כאן שלא שונים, כשמטעמים האכזבה, היתה וגדולההפקולטה.

 מהסכמתם. אלה מלומדים בהםחזרו
 למש- הפקולטה צריכה אם לשאלה, רבה תשומת-לב הוקדשה הוועדה שלבדיוניה

 החברה, למדעי במחלקה לה-נחלב שעליה או ועצמאית נפרדת חטיבה להיותפטים
 את שניסחה הוועדה, ההברה". ולמדעי למשפטים "פקולטה -של חלק להוותכלומר, --

 שאלה. אותה כלפי עמדה מלנקוט שלה ברין-וחשבון נמנעה הפקולטה, להקמתההצעה
 לעצמו שמר שהסינט ואף-על-פי ; 1948 באוגוסט 2 מיום הסינט בישיבת נתעוררההיא

 הפקולטה נתבקשה לסמכותו, כנתון אותו ראה שכן בעניין, ולדון לחזור הזכות אתן
 כעבור ,ה. נושא על דעתה את לחוות ממנה, חלק היוו החברה שמדעי הרוח,למדעי
 בדבר השאלה של לבירורה מיוחדת ישיבה החברה למדעי הוועדה הקדישהשבועיים
 בקי, בונה, אסף, בובר, היושב-ראש בה השתתפו למשפטיפ. החברה מדעי גיןהיחס

 גוטמו פרופ' ז-ל. שוובה משה ופרופ' מנטור פיינברג, טרטקובר, ז"ל, גוטמז פליקס פרופ''
 מדעי והשארת למשפטים נפרדת פקולטה הקמת ראשית, : האפשרויות שלוש עלהצביע
 למשפטים משותפת פקולטה מקמת שנית, ; הרוח למדעי הפקולטה במסגרתהחברה
 חייבו וסיטור טרטקוטבר בקי, חדשות. פקולטות שתי הקמת שלישית, ; ההברהולמדעי

 ובמידה - ופיינברג בונה אסף, ואילו ן ההברה מדעי עם המשפט מדעי של איחודפאת
 סבור, היה שוובה למשפטים. נפרדת פקולטה של להקמתה נטו - נוטמן גםמסוייגת
 את ולבסס להוסיף יש שעה ובאותה למשפטים הפקולטה את להקים יש כלשראשית
 באיזו בעתיד להחליט יהיה אפשר הניסיון ולאור והכלכלה, החברה למדעיהמחלקה
 למדעי החוג מורי את לבקש הוחלט הדיונים בתום אלו. יחידות שתי למזג רצוימידה
 היחס בבירור להמשיך למשפטים הפקולטה לארגון הוועדה חבר' ואת והכלכלההחברה
 בהש- ישיבה, נתקיימה 1948 אוקטובר בסוף הנדונים. התחומים בשני הלימודיםבין

 להקמת הוועדה חברי ושל החברה, למדעי המחלקה כנציגי ובונה, בובר שלתתפותם
 הפעולה ולשיתוף ליחסי-הגומליו הקווים הותוו ישיבה ובאותה למשפטים,הפקולטה

 האיחוד נושא על בדיונים נפידות. תהיינה שהן ההנחה מתוך והמחלקה, הפקולטהבין
 בוועדה שנתקבלה ההחלטה, שלפיה לכך, גם תשומת-לב השאר, בין הוקדשה,וההפרדה
 את - שעה לפי לפחות - עליה להחיל הכוונה היתה לא למשפטים, הפקולטהלהקמת

 נתאפשרו ולפיה הרוח, למדעי בפקולטה זמן באותו שהונהגה הלימודים, בשיטתהריפורמה
 ובעלב ב.א., תואר קבלת לעם שנים שלוש של ראשון בשלב לימודיםבאוניברסיטה

 הלימודים צריכים היו זה לעומת מ.א. תואר לקבלת - נוספות שנים שתי על-ידי -שני
 "מוסמך התואר את הגומדים יקבלו סיומם ועם שנים, ארבע להימשך למשפטיםבפקולטה

 עובדה לא למשפטים, לפקולטה שהוצעה כסי תוכנית-הלימודים, ואגב,למשפטים".
 חוגי- של קיומם על נתבססה לא שכן הרוח, למדעי בפקולטה המקובלת המתכונתלפי
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 כל על כתוכנית-הוכה נתנסחה אלא התלמידים, בפני לבהירה העומדיםלימודים,
התלמידים.
 של השיקול מתוך - מוצדק זה יהא לא אם השאלה, גם לדיון עמדה הוועדהבפני
 אולם שנתיים. כל אלא עינה כל לא תלמידים שעה, לפי לקבל, בכוהות-הוראה-חסכון
 לק"מ הוחלט תוכנית-הלימודים, את שניסחה הוועדה, להצעת ובהתאם ; נדהתה ;1דרך
 ושנה. 17נה בכל הלימודים מקצועות בכל השיעורים מחזוראת

 להגשת התנאים שבשלו באופז העניינים, במהלך ניכרת התקדמות הלהבינהיים
 ואכן העברית. האוניברסיטה של הבר-הנאמנים של הסופי לאישורו הפקולטהתוכנית
 ההלטה כתוספת אישורה מתז את זה גוף השהה לא 1949 במאי בירושליםבוועידתו
 תש"י. האקדימית בשנה יתחילו בפקולטה שהלימודיםמפורשת,
 לשנת המורים ואל סופית הורכב קדחתנית. עבודה של חודשים כמה ענדעברו
 מארצות- )שהוום; אקצין נ' את קבועים כמורים כלל זה שבשלב הראשונה,הלימודים
 המשפט במקצועות הראשונה בשנת-הלימודים הורו בז פיינברג. ונ' טדסקי ג'הברית(,

 מדעי במקצועות שההוראה בעוד ורהאפטיג, וז' ז"ל זילביג מ' בקר, צ"ע בנטביטום,נ'
 ע"י הרוח למדעי הפקולטיה במסגרת ניתנה בתוכנית-הלימודים, שנכללו והחברה,הרוח
 הלימודים שנת פתיחת לפני כבר 1"ל. רות וח"י סטינקין ד' ברגמן, ש-ה אייונשטדט,ש"נ

 בעבודת בארצות-הברית, שעה אותה שהיה לבונסיז, א' של שיתופו על הוועדההחליטה
 לתפקידה מיד נכנס שבועות כמה לאחר לישראל שובו ועםהפקולטה,

 שהלכו המשפטים, משרד עם קשרים קויימו ההכנה עבודות של זה סופי בשלבגם
 הנוגע בכל ואינפורמאציה דעות דילופי לשם משותפת ועדה של הקמתה עםונתהדקו
 בית- נשיא עמד ;ו ועדה של בראשה במדינה. עזרכ,-דין של ולהכשרתםלפקולטה
 בימים ששימש כהו, חיים מר על-ידי בה מיוצג היה המשפטים ומשרד העליון,המשפט
 התוכנית בקידום רב עניין וגילה המדינה וכפרקליט המשרד פנל הכללי כמנהלוההם

 הפקולטה.להקמת
 הפקולטה, דלתוה על המתדפקים התלמידים מספר הוא שיב ידוע, היה שעה אותהכבר
 מאת 112 מהן בקשות-הרשמה, 198 נתקבלו 1949 ספטמבר עד המשוער. על עולהואף

 לקבל שלא והוחלט, הואיל 00מ עד המספר עלה אוקטובר ובסוף משוחררים,חיילים
 מספר דבר, של בסופו הועמד, 18, מגיל למטה בוגרים וכן שלא-מן-המנייןתלמידים
 המגע גם נוצר 1949 יולי בסוף בערך. 200 על הראשונה לשנת-הלימודיםהתלמידים
 אל פנתה ללימודים נרשמים קבוצת הפקולטה. של העתידים הסטודנטים עםהראשו,
 את לקיים היתה בהן והחשובה הלימודים, כידוי לגבי בקשות בשורת המארגנתהוועדה

 ולאחר לכך להענות אפשרות כל ראתה לא הוועדה בערב. ד עד 3 משעה השיעוריםכל
 בערב. 7 עד 1 משעה השיעורים את לקייפ הבקשה את דחתה אסמכן
 1949, יולי בסוף המתמדת הוועדה ההליטה הפקולטה של פתיחתה תאריך התקרבעם
 בשלב הפקולטה מועצת של חבריה שמספר העובדה, לאור אולם שלה, מועצהשתוקם
 גם לקיים לה להציע המהעדת הוועדה החליטה למדי, מצומצם היה לקיומההראשון
 הנוכחים, ובסמכויותיה "בהרכבה למשפטים, הוועדה את הסינט, של בהסכמתולהבא,
 הוועדה סבורה היתה טעם מאותו בעתיד". וכלידם שיוחלט כפי ובסמכויות, בהרכבאו

 הפקולטה מועצת על-ידי יוצע הראשונות לשנתיים הדיקן כ' מוצדק, זה שיהאהמתמדת,
 מכן לאחר אושרו הנ"ל ההחלטות שתי הפועל. והוועד הסינט על-ידי יאושרומינויו
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 ובהירת מסויים, פרק-~מן קיומה את איפוא, המשיכה למשפטים הוועדה הסינט.על-ידי
 והוועד הסינט על-ידי נתאשרה כדיקן הפקולטה מועצת על-ידי האלה הטוריםכותם
הפועל.
 בכסלו לז' לשנתיים, קרוב במשך מאומצות הכנוה לאחר האוניברסיטה, הגיעהוכך
 1949( בנובמנר )28תש"י

-  
 נערך הטכס למשפטים. הפקולטה נחנכה שבו היום, הוא

 - נשאו זה הגיגי במעמד 1958. סוף עד לפקולטה אכסניה ששימשו ראטיסבוז,בבנייני
 ש' פרופ' האוניברסיטה רקטור ז"ל, ברודצקי ז' פרוש האוניברסיטה נשיא דבריהםאת
 נשיא רוזן, "' ד"ר המשפטים שר זמורה, מ' ד"ר העליון בית-המשפט נשיאאסף,

 נ' פרופ' למשפטים הפקולטה ודיקן ז"ל הופמן א' ד-ר בישראל עורכי-הדיןהסתדרות
 על ; החדשה הפקולטה של טינופה על קורת-רוחם את הביעו הנואמים כלפיינברג.

 כמרכז ייעודה ועל צעיר משפטנים דור של חינוכו בשדה עליה המוטלים התפקידיםעל
 הפקולטה שעתידה הנכבדה, התרומה על והצביעו ; דענשפט במדעי ומתקי הוראהשל

 מרות את עליה המקבלת כמדינת-חוק, ישראל מדינת של ולביסוסה לגיבושהלהרים
 וחירויות-היסוד. האדם זכורת את ומכבדתהדין
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