
על תבונה ואדישות. 
הקליניקות נותנות משמעות 
חדשה ל"הגנה על הצדק". 

הישרדות. הפליטים 
מדארפור רק רוצים לחיות. 

מערכת המשפט נאבקת עם 
ההשלכות. 

משפט מוגבל. יהודית לייבה 
נלחמת ב"טחנות הצדק" למען 

בעלי המוגבלויות. 

למדינה,  השישים  בשנת 
"הפקולטה" מצטרפת לגל 
אחר  ומחפשת  הנוסטלגי 
האבודה הקנדית  המתנה 

עמ‘ 14

עמ‘ 20

עמ‘ 6 עמ‘ 30
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הדיקן דבר

הפקולטה עוברת הביטאון, של המחודשת ממתכונתו גם ללמוד שניתן כפי
בפקולטה חל וראשונה בראש והתחדשות. שינוי של תקופה האחרונות בשנים
ישראל פרס בהם חתני - הוותיקים ממורינו חלק חילופי דורות. של תהליך
לשמחתנו, כי, (אם פרשו לגמלאות המשפט העליון - בבית שכיהנו ושופטים
בחמש הפקולטה בבד, קלטה בד בפקולטה). להיות פעילים מוסיפים רובם

ללא  את פניה ששינו סגל צעירים מ-15 אנשי למעלה האחרונות השנים
שסיימו בהצטיינות לאחר בפקולטה נקלטו אלו צעירים אנשי סגל היכר.
מובילות באוניברסיטאות שלהם הפוסט-דוקטורט או הדוקטורט לימודי את
אקדמיה אנשי גם לשורותיה הפקולטה קלטה מסוימים במקרים בחו“ל.
או בארץ ספר אחרים בבתי הוראה במשרות כבר ובולטים שכיהנו צעירים

העברית. באוניברסיטה ללמד שהוזמנו קודם בחו“ל,

של ההוראה לתוכני גם מתייחס  עלינו העובר  ההתחדשות תהליך
בעולם לפעולה משפטנים הכשרת הלימודים. בתכניות ולשינויים הפקולטה
היא מטבעה משפטנות משמעותיים. אתגרים בפנינו מציבה העכשווי הגלובלי
להתאים שמבקש מי בפני העומדת הרבה המורכבות ומכאן מקומית מתודה
עם להתמודד המתפתח. כדי הגלובלי העולם המקצוע לצורכי הוראת את
על מיוחד דגש אנו שמים ראשית, מישורים. פועלים במספר אנו זה אתגר
אליו הקשורים והמקצועות  הבין-לאומי המשפט של והמחקר  ההוראה
חילופי תכניות מספר את הגברנו שנית, שלנו. הלימודים תכנית במסגרת
ובשנה בחו“ל משפטים להוראת מובילים מוסדות לבין בינינו הסטודנטים
בבתי אחד סמסטר של ללימודים תלמידים מארבעים למעלה יצאו הקרובה
הפקולטה תארח במקביל ואוסטרליה. אמריקה צפון באירופה, שונים ספר
הוראת מיוחדת של זרים ולצורך כך הרכבנו תכנית עשרות תלמידים כמה
בתי תשעה עוד עם שותפה יחד גם האנגלית. הפקולטה בשפה משפטים
מרכז ללימודי ייפתח שבמסגרתו חדשני בפרויקט זרים למשפטים ספר

 Center for Transnational Legal) בלונדון והשוואתי בין-לאומי משפט
למרכז מדי שנה ישלח ליזמה השותפים הספר כל אחד מבתי .(Studies

בהוראה,  המוסדות  כל נציגי  יעסקו  ויחד תלמידים  וכ-15  סגל  אנשי שני 
והגלובלי. הבין-לאומי המשפט מקצועות של ולימודים מחקר

את מאוד להגביר אותנו חייבה הנוכחי בעידן לעבודה משפטנים הכשרת
מחקר מרכזי מספר פועלים בפקולטה המשפט. בהוראת הבין-תחומי הממד
אחרים כמו מתחומים חוקרים עם פעולה משתפים הפקולטה שבהם מורי
בין- למשפט והפורום וכלכלה הפורום למשפט ופילוסופיה, למשפט הפורום
לאחרונה השיקה הפקולטה גם בין-לאומיים). לחוג ליחסים (הקשור לאומי

הראשונה מצטיינים. לתלמידים המיועדות מיוחדות בין-תחומיות תכניות שתי
לתואר לימודים עם במשפטים לתואר בוגר לימודים המשלבת תכנית היא

עם  במשפטים בוגר לימודי משלבת השנייה התכנית מימון. MBA במגמת
המשולבות הלימוד לתכניות בנוסף  (זאת בקרימינולוגיה  מוסמך תואר
של המוסמך בבד ביצענו רפורמה בתכנית כבר היום). בד הקיימות הרבות
בין- ציבורי, פרטי, (במשפט התמחות למסלולי חולקה התכנית הפקולטה:
בין- לימודים הם מסלול בכל המוסמך תואר מלימודי וחלק ופלילי) לאומי

לפקולטה. בחוגים מחוץ תחומיים

בפעילותה. והקהילתי החברתי הממד את מזניחה איננה הפקולטה במקביל
יכולת למיעוטי משפטית עזרה המציע גדול קליני מרכז כיום פועל בפקולטה
המרכז מסייע היתר בין מוחלשות באזור ירושלים. לקהילות שמשתייכים ולמי
הכפר לתושבי וגם החרדית לאוכלוסייה שוליים, לנוער חדשים, לעולים
שלנו הקליני המרכז יפתח הקרובים בשבועות הצופים. להר הסמוך עיסאווייה
סיוע דין, עורך בפיקוח הפקולטה, תלמידי יגישו שבמסגרתה מיוחדת קליניקה
המנוהל התנדבותי מרכז גם המרכז הקליני פועל לצד שדרות. לתושבי משפטי
סטודנטים מעניקים ברירה“, שבמסגרתו - ”מרכז הסטודנטים על-ידי כולו כל
גם הפקולטה בירושלים. במתנ“סים יכולת למיעוטי משפטי ייעוץ בפקולטה
תלמידי הפקולטה בעלי שבמסגרתה ומשפט תיאטרון השיקה לאחרונה סדנת
ההצגות משפטי. השנה, אחת לנושא הקשורה משחק מעלים הצגה כישורי

ולשוחריה. הפקולטה של בוגרי מיועדת לקהל תהיה הסדנה שתעלה

הקשר את ולחדש לחזק מנת על האחרונה בתקופה פועלת הפקולטה
אנו בכללה. בישראל המשפטית הקהילייה ועם לדורותיהם בוגרינו עם
הוא עימם שהקשר ומאמינים מהפקולטה נפרד בלתי חלק בבוגרינו רואים
תלמידינו–בוגרינו ושל שלנו הפעילות מישורי בכל ההצלחה להמשך חיוני
ותחת בראשותו בוגרים לקשרי  חדשה  יחידה  פועלת  בפקולטה לעתיד.
דניאלי. הביטאון והגב‘ ליאורה (‘97) תומר ברודי ד“ר של אחריותו האקדמית
ואני הקשר  לשיפור הנעשים למאמצים הרבים ביטוי הוא המונח לפניכם
פטקין, יעל הגב‘ על-ידי רב בכישרון נערך הביטאון עניין. בו שתמצאו מקווה
ואת תכניו (‘10) במשפטים ובתקשורת המשולבת בתכנית שנה ב‘ תלמידת
נשמח לקבל יחד. גם ואנשי סגל הפקולטה ותלמידות של הכינו תלמידים
להקים בפקולטה מקווים אנו הקרובה בתקופה זו. חוברת משוב לגבי מכם
פרטים עצמם. הפקולטה ויפעלו בוגרי שבראשם יעמדו פעילים, בוגרים ועדי
מופיעים הפעילויות בפקולטה שאר ועל שלנו פעילות הבוגרים על נוספים

http://law.huji.ac.il :בכתובת הפקולטה החדש של האינטרנט באתר

בברכה,

(‘86) דותן יואב פרופ‘

דיקן
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שכולנו מה את ראשון מסוגו תאשר לשיתוף פעולה בין-לאומי מקורית יזמה
בפרט למשפטים והפקולטה בכלל העברית האוניברסיטה מזמן- יודעים
הינו הבאה, הלימודים בשנת שייצא לדרך הפרויקט, המפה. על נמצאות
הטוב את לקחת הוא מאחוריו העומד כשהרעיון ייחודית, חילופין תוכנית
הסטודנטים- מבחינת והן המרצים מבחינת הן אוניברסיטה- מכל ביותר

ביותר בעולם. הגבוהה ברמה ולהקים מרכז

 (Jessup) הג'סאפ הצליחה הנבחרת מאומצת, של עבודה חודשים לאחר
מאה (מתוך המבוים המשפט בתחרות השישי למקום להתברג הירושלמית
אוניברסיטת על רק הפקולטה לא נבחרת גברה העולם). בכך מרחבי נבחרות
זכתה נבחרת ישראלית לא הגיעה למעמד שאף אוקספורד הנחשבת, אלא
רק בעובדה שזו בהתחשב תוקף משנה מקבל המכובד ההישג קודם לכן. לו
ביותר ליוקרתית שנחשבת בתחרות, הפקולטה משתתפת בה השנייה השנה

 Shearman & Sterling שם: בעלי משרדים שני ידי על ונתמכת בעולם
הפרויקט את של הפקולטה מפעיל הביתית בגזרה .White & Case ו–
הארצי. התחרויות בשלב גם בנבחרת שתומך הבין-לאומי, המשפט פורום

בעצמם לכבוד שזכו מחמישה סטודנטים, הורכבה הנבחרת הצעירה
('09) ותמר מגידו ('10) גיליס טליה ,('09) ניומן - זוהר כששלושה מתוכם גדול
לעשות והגיעה הגדילה הטוענים המצטיינים. מגידו מאה נכללו ברשימת -

להישגים  הדרך  בין-לאומית, לתחרות כיאה אך בתחרות.  ה-12  למקום
הקרדיט זכות במסגרת נקודות בשמונה גם את הסטודנטים (שמזכים אלו
רבות. חודשים ארוכים ושעות ספרייה דורשת עבודה מאומצת של האקדמי)
שיעמלו הסטודנטים נבחרים בפקולטה, שנערכים הקפדניים המיונים לאחר
הצגת טיעונים ועל בשפה האנגלית כתבי טענות עמודי כתיבת עשרות על
במטרה זאת בהאג. כל לצדק הדין בית בפני שמדמה התדיינות פה, בעל
להתחרות המנצחת הנבחרת את שתשלח הארצית, בתחרות לזכות

הפקולטה חדשות

השישי בעולם במקום דורגה הירושלמית נבחרת הג'סאפ

הבאה בשנה  ייפתח משפטים ללימודי על-לאומי מרכז 

המבוים המשפט לתחרות הנחשבת הבין-לאומית, בתחרות
נבחרת הפקולטה • קבוצות מאה התחרו היוקרתית בעולם,

היא בדרך • ישראל עבור מסוגו ראשון להישג הובילה
אוקספורד אוניברסיטת את גם מאחור השאירה

חילופין תוכנית בלונדון, יהיה לפסגת שיוקם המרכז,
וסטודנטים מרצים ישהו במרכז • מסוגה ראשונה

ושנחאי שוויץ המבורג, מלבורן, טורונטו, מלונדון,
שבירושלים העברית מהאוניברסיטה וגם -

עצם בגלל רק ולא מדהים, הוא "המעמד כולו. מהעולם במקבילותיּה

כל כך", מתארת גבוהה ברמה ובסטודנטים התחרות במאה אוניברסיטאות

ממדינות מכל העולם, אנשים מגיעים עוצמתית - חוויה "זו פשוט גיליס, טליה

השפה באותה שפה, ומדברים שולטים וכולם עליהם לא שמעת פעם שאף

זרות, מצוטטת במדינות ישראל כמה עד לשמוע מדהים גם המשפטית.

אנטבה". מבצע המקרים את ציינו באחד אף המלזים

ואינם מאי בסוף חודש שנה בכל מתחילים לפרויקט המיוחד המיונים

את לעומק ללמוד רצון בעיקר אלא בין-לאומי, במשפט מוקדם ידע דורשים

ומשכנעת. השנה בהירה בצורה טיעון להציג ויכולת המשפט הבין-לאומי

 11 במקום שדורגו  הטענות, בכתבי גם  זאת לממש המשתתפים היטיבו 

וההצגה ההתנסחות אופן את רמת המחקר, ציינו כשהשופטים מאה, מתוך

במאבק השנה שעסקו הטענות, בכתבי שהשתקפו הטיעונים של המרשימה

שקבוצות במה להתגאות, מכיוון לנו "יש בטרור ובזכויות אדם. בין-לאומי

שנים של עם מסורת כלל קבוצות בדרך הן כל כך למקומות גבוהים שזוכות

נועם גיל-עד עו"ד שלנו", מספר השנייה רק בשנה אנחנו ואילו בתחרות,

תחת שרביטו ,('08) שטגר ערן עם ביחד הנבחרת את השנה שאימן ,('00)

.('95) שני יובל פרופ' של

http://www.ilsa.org/jessup הבין-לאומית: התחרות על לפרטים

ללימודי במרכז יפעל העולם, מרחבי למשפטים ספר בתי שמאגד המיזם,
מרכז  הקמת היא ומטרתו (transnational) בלונדון "על-לאומיים" משפטים
הלימוד, בתכני רק לא תתבטא כאמור, זו, מטרה ובין-לאומי. השוואתי למשפט
המייסדות. האוניברסיטאות מן שיגיעו ובתלמידים המרצים בצוות גם אלא
המבורג, מלבורן,  טורונטו,  מלונדון, מרצים ייפגשו הראשונה  בפעם  כך,
סטודנטים, יַלמדו אלה העברית. מהאוניברסיטה חבריהם עם ושנחאי שוויץ
גם הלימודים יקבלו לכך, בהתאם שפות. בבליל את המקום שבעצמם יצבעו
יעברו לא מהשיעורים חלק - רגילים שהסטודנטים ממה שונה קצת אופי

המרצים. של צִוותי פעולה בשיתוף אלא יחיד, בהרצאת

 13 סמסטרים, משני המורכבים לימודים תקיים העל-לאומית הפקולטה
כנסים ותוכניות יהיו במרכז קיץ. בנוסף וכן סמסטר מהם כל אחד שבועות
- מייסדת אוניברסיטה מכל - כעשרה הסטודנטים אחרות. אקזקוטיביות
לימוד רגיל שכר ישלמו הם עצמם. בכוחות בפקולטה הלימודים יממנו את
הפקולטה השאיפה של המחייה. הוצאות את גם ויכסו הביתי שלהם למוסד
דין, עורכי משרדי המשלב הזמן לצומת מרכזי עם להיהפך היא העל-לאומית

ממשלתיים. ולא ממשלתיים וארגונים עסקים,
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שמנצלים האנשים
בעלי תמימות את

• המוגבלויות
שסובלים המתלוננים
משפטית, מאטימות
למוגבלותם במקביל

• והמנטאלית הפיזית
שנגועים המשפט בתי
קדומות בדעות לעתים
מרגישה אלו כל בין •
יהודית עוה"ד לפעמים

קישוט כ"דון לייבה
על סוסו" הרוכב בדד

('10) אפשטיין רונית מאת:

משפט מוגבל
כושר התבטאות מצוין ועם וציורית עשירה דיבור עם שפת ”פגשתי נערה
בין יום לשבוע, בין להבחין ידעה לא היא זמנים. לתאר חוסר יכולת עם אבל
היה יכול זה ימים, לפני מאה התרחש אמרה שהאירוע כשהיא למחר. אתמול

ימים“. שלושה בכלל או שבועות שלושה ימים, מאה להיות

עומר מירון צילום אילוסטרציה:

את (‘84) מרכז מחוז מפרקליטות לייבה  יהודית  עוה“ד מתארת כך
לתיקים בניגוד השאנטי“. המתלוננת בתיק ”בית עם שלה הראשון המפגש
מיוחדת- התייחסות דרש זה  מקרה מין, בעבירות  העוסקים אחרים
ועל בהערכת זמן ומקושי ומנטליות גופניות ממוגבלויות המתלוננת סובלת
חברתיים סמויים. ההיכרות מסרים להבין מסוגלת שפתּה העשירה, אינה אף
עו“ד של העיסוק תחילת הייתה רק (ראה מסגרת), ויליאמס“ ”תסמונת עם
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אלו על מקלה שתמימותם אנשים, אותם המוגבלויות. בעלי בסוגיית לייבה

בהם. לנצל אותם ולפגוע הרוצים

שהשפיע התיק מספרת על היא שנים“, כמה לפני לנושא ולקושי ”התוודעתי

של מפגרת, תיק פה ’תראי, יש לי ואמרו שוטרים ”כשהגיעו אלי כל כך. עליה

ההנחה של השוטרים אותה‘, אנס  בית השאנטי שמנהל על כך שמתלוננת 

חוות דעתו בשל סיכוי שאין לו שום ייסגר. הם הניחו שהתיק הייתה שאקבע

בבית להעיד אינה מסוגלת היא כי וקבע קדומות ששבוי בדעות פסיכיאטר, של

בסרט כמו המשפט מתנהל חושב שבית גם הוא רבים וטובים, כמו המשפט.

לפיזיקה דוקטורים או שחקנים של בכישורים ניחנים והמתלוננים אמריקאי

את העדות שלא בנוכחות לגבות מאפשר שהחוק ידע לא  גרעינית. הוא גם

עמדתו. את שינה הוא קיימת שהאפשרות לו כשסיפרתי המזל, למרבה הנאשם.

נערה המתלוננת, ניצבת אחד  ”מצד נזכרת, היא  קשה“, תיק היה ”זה

אדם שהדליק משואה הנאשם, עומד שני ומצד שסובלת מפגיעה מנטאלית

רק לא היה הזה בתיק המאבק ובהוקרה. בפרסים וזכה העצמאות ביום

הדעות נגד גם אלא  הנאשם נגד
המתלוננת דבר של בסופו הקדומות.
אך המחוזי המשפט בבית זכתה
המשפט לבית ערער כשהנאשם
של לדעתה זוכה“. הוא העליון,
מכך ש“בכל זו נבעה לייבה, פסיקה
בתי מוגבלויות עם לאנשים הקשור
עדיין שבויים בקונספציות המשפט

קדומות“. דעות של

לייבה, לפי  ה“הדעות הקדומות“,
הן מכיוון שלדעתה כל הרע, שורש הן
”לא שלפיה כללית השקפה מבטאות
בפיגור שכלי הלוקה ייתכן שמתלוננת
תמסורגרסהעקביתוקוהרנטית,אלא
”נוצר לפיה“. מילים הכניס מישהו אם

אותה באיזה שואלים נאנסת, של "בעדות רגילה
יודעת לא היא אם האונס. התבצע שעה ובאיזו יום

במקרה אבל אמינה. לא נחשבת היא כך על לענות
האם צריך לבדוק מוגבלות, מתלוננת עם של

לתאר המתלוננת לא יודעת קרה, גם אם האירוע
ההנגשה" של האמיתית המשמעות זוהי זמנים.

לביסוס כנימוק מרכזי משמש שבדרך כלל ”שבו מה אומרת, אבסורדי“, היא מצב
מוגבלויות“. בעלת במתלוננת כשמדובר לרועץ עומד מין, בעבירות הרשעה

באשמתו. שלא כבלתי אמין, להיתפס עלול שציבור שלם היא התוצאה

עבודתה בפרקליטות עבור לייבה, שבמסגרת ההתחלה היה רק זה תיק
אנשים וההעדה של בסוגיית החקירה את הטיפול כיום מרכז מרכזת מחוז
לאחר זה לתפקיד זכתה לייבה למעשה שכליות ונפשיות. מוגבלויות בעלי
כשהתקבל לנושא. התייחסות  הייתה  ולא  כמעט שבה  ארוכה תקופה

הנגישות  נושא עלה עם מוגבלויות, לאנשים זכויות שוויון 1998 חוק בשנת
פרקליטות ימונה הוחלט שבכל לאחר מכן כמה שנים לתודעה הציבורית.
לזכותה לייבה כבר זקפה עד אז שיסייע בהנגשת העדות. לנושא רפרנט
שלה, בדרכה ההנגשה את ויישמה השאנטי“ ”בית תיק עם ההתמודדות את
בתפקיד, טבעי באופן זכתה לפיכך, האדם. זכויות לדיני פרשנות מתן תוך
יוקרה“ מביא ולא סקסי לא ”הנושא רבים. קופצים עליו היו לא לדבריה אשר
אמונה להיות חדור וצריך ומתסכלת אפורה קשה, עבודה מוסיפה, ”זו היא

זה“. את לעשות כדי פנימית

חברתי כשל
שבהם התיקים  שרוב לייבה  ראתה בפרקליטות,  עבודתה  שנות במהלך 
מגיעים ואינם  נסגרים  נפשית או שכלית מוגבלות עם אנשים  מעורבים 
להעיד. יכולים אינם שהם שנקודת המוצא היא משום משפטי לדיון כלל
בפיתרון בוחרים אלה והחוקרים. הפרקליטים הם בכך האשמים לדבריה
אינה המוגבלויות עם בעלי שהתקשורת התיקים מכיוון את וסוגרים הקל
הגיעו התיקים כן שבהם במקרים והמוכרת. הרגילה כמו התקשורת פשוטה
להתמודד שלא מנת על מקלים, טיעון בהסדרי הסתיימו לרוב הם לדיון,
לצאת המשפט בית את לשכנע הצורך ועם ההעדה בהנגשת הקשיים עם

עד הסוף. הדברים את ולברר מהדעות הקדומות

מתרעמת ולהתקיים“, הסגור הזה להמשיך למעגל אפשרנו ”כחברה
והעבריינים שפגעו הקלים ביותר הקרבנות המוגבלים הם לייבה. ”האנשים
מאוד מקלים טיעון להסדרי יזכו ה‘טוב‘ שבמקרה או לדין, יעמדו לא בהם
מטפלים אנחנו שבו באופן נמדדים אנחנו כחברה כלום. בלא הביתה וילכו
העגומה, המציאות לאור ונפשית, ובינתיים, שכלית מוגבלות עם באנשים

מרובה“. זאת בהצלחה לא עושים שאנחנו נראה

הוא שהרצון  התחושה  עולה 
בעלי עם מ“התעסקות“ להימנע
העבודה אולי אבל המוגבלויות,

לכל אחד? מתאימה איתם אינה

בעלי אנשים עם ”התמודדות
חוסן ודורשת קלה  לא  מוגבלויות
לב טוב, שכל נרחב. גם וידע נפשי
עוזרים להקשיב כרויה ואוזן רגיש
לפענח ולנסות הנושא עם להתמודד
לאנשים הנגישות של הצופן את
מהשאיפה לקדם מּונעת הללו. אני
אמונה מתוך ופועלת הנושא, את
שלפעמים למרות אפשרי, שזה
הרוכב קישוט, דון כמו מרגישה אני
ברוב הפרקליטים סוסו. על בדד

נעזרים הם ולכן שונות, בעלי מוגבלויות עם בתקשורת בקיאים לא המקרים

פשוט תמיד המומחים לא גיוס זאת, עם יחד בתחום הרלוונטי. במומחים

מומחה של דעת חוות שכל כיוון כספיים, בעיקר רבים, במכשולים וכרוך

המימון את המכשולים, משיגים על מתגברים אם אבל גם בתשלום. ניתנת

שאנשי מוחלט, אינו הפעולה ששיתוף רבות פעמים מגלים מומחה, ומשיגים

הסקטור כלפי דבקים לעתים קרובות בגישה מתנשאת הרפואי הסקטור

אמיתית“. והקשבה רגיש לב שנעדרת גישה הציבורי,

האמת אחר החיפוש
לראיין הפרקליטים את מוביל הנוהל מין, עבירות על ”רגילים“ בתיקים

שבו המצב זו, נמנע לרוב בדרך  טרם הגשת כתב האישום. המתלונן את

מגלים המשפט כשמגיע דבר של ובסופו ייעוץ מקבלים למשפט, מתכוננים

גדול אתגר חושפת מוגבלויות אנשים בעלי עם העבודה כשיר. אינו שהעד

דבריהם. אמינות בירור אחר-
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בחורה משרדּה אל הגיעה בזיכרונה של לייבה, שחקוקים המקרים, באחד
ביצוע לפני את תיארה ”הבחורה נאנסה. כי שטענה לקות שכלית, בעלת
ובממדיה בבחורה ”מהתבוננות מספרת. היא שירותים“, בתא שקרה האונס
להתרחש יכול היה לא הזה  המקרה הגופניות,  מגבלותיה  שעקב הבנתי
הבטיח שהנאשם לבסוף הודתה היא גלויה בשיחה קטן. שירותים תא באותו

התלוננה“. לה אותו, לא נתן וכשהוא כסף לה

מנסים הפרקליטים אחד כאשר יום לקושי יום-יומי, הופכת האמינות שאלת
מחפשים עילות הם המוגבלויות ובמשנהו עדויות בעלי מהימנות להוכיח את
רבות ככל הניתן לפסילת העדות. לייבה מסבירה שנקודת המוצא שלה בכל
את קוראת ”אני התרחשו. האירועים אכן אם בודקת היא אחידה: היא המקרים
לא אני המתלונן, עם ביקורתית שיחה ומשוחחת ביקורתית בקריאה ההודאה
אחטא למקצוע אני את זה אעשה אני אם הישר. ואת השכל את ההיגיון מכבה
נאנסת, של רגילה בעדות המתלונן. של במצב להתחשב צריכה אני אבל שלי,
יודעת לענות לא היא אם האונס. התבצע שעה ובאיזו יום באיזה שואלים אותה
צריך מוגבלות, עם מתלוננת של במקרה אבל אמינה. ללא נחשבת היא כך, על
זמנים. זוהי לתאר יודעת לא המתלוננת אם גם קרה, האירוע לבדוק האם

ההנגשה“. של האמיתית המשמעות

מה הנאשם. הנפגע ולא הוא המוגבל בהם עסקנו במקרים עכשיו עד
עומד המוגבלות, האם עדיין בעל הוא והנאשם כשהמצב הוא הפוך קורה

המוגבלויות? לבעלי לסייע הרצון

אנחנו לשמחתי, הציבורי. האינטרס על להגן הוא כמשפטנית ”תפקידי
מסודרת חברתית אג‘נדה בעלת שהיא הציבורית, הסנגוריה קיימת שבו בעידן
כפרקליטים עם זאת, הנאשם. יחד זכויות על עבודה מצוינת בהגנה עושה והיא
 officer of the) המשפט בית של  זרוע משמשים פעמים הרבה  אנחנו
בחור נגד כתב אישום הגישו שבו בתיק ”נתקלתי לייבה.  אומרת ,“(court
כרטיס באמצעות של חשמל וטלפון הוא שילם חובות מרמה. עבירות שעבר
בדיקה, הסתבר וקיבל החזרים. לאחר טען שהכרטיס זויף ואז האשראי שלו
ובעצם אותו, וניצל עליו שהשתלט זוג של וטלפון חשמל חשבונות שילם שהוא
גם אם מוגבלות, ובעל רפה שכל היה אדם כשהבנו שאותו פה. הנפגע הוא היה

נגדו“. התביעה את וביטלנו האישום מכתב חזרנו מפגר, היה לא

מופיעות במילון. אם לא הן אם לדבר גם אפשר שבהן מיני שפות "יש כל
הליכים מצריך אירוע שבאמת הוא לנו לקות מספר שבעל שמה נחשוב

נפתח שלנו, לשפה אותה ונתרגם השפה שלו את ניקח איתו, נלך - משפטיים
את לשמוע צריכים אותם שגם הם ונשכנע השופטים ואת לבם של אוזנם את

הזאת" הנוספת השפה

מירון עומר לייבה ׀ צילום: יהודית עו“ד
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יליאמס ו ו תסמונת
נדירה, ויליאמס היא תסמונת תסמונת

אחת  ב-1961 ומתרחשת לראשונה שזוהתה
בין  גורמת, התסמונת 20,000 לידות. ל-

והגסה, העדינה במוטוריקה לבעיות היתר,
יסוד מושגי לזהות ולקושי מגושמת להליכה

וצורה. גודל צבע, כמו

בתסמונת הלוקים והמבוגרים הילדים רוב
להתרכז בנושא מתקשים סובלים מאי-שקט,

ומעבר מעל רגישים זמן, לאורך מסוים
מכל גירוי בקלות מוסחת לרעשים ודעתם

פעולות יכולת לתכנן הם חסרי מקרי. ורעש
מבוגרים לאנשים נמשכים ברצף, מורכבות
הזולת, לבם של בתשומת וכדי לזכות וזרים

אצל ששמעו בביטויים להשתמש מרבים
הדיבור בין קשר תמיד כשאין אפילו אחרים,

קלה במידה מנטלית פגועים הם לנסיבות.
גבוהים המילוליים וכישוריהם חמורה או

כושר גם אך המוטורית, מיכולתם יותר
מקשרים מוסט עלול להיות הטוב התבטאותם

אסוציאטיביים.

הלקוי התפתחותם האיטית ותפקודם למרות
אנשים להוביל שעלולים המישורים, ברוב

רבים שאצל הרי 'מפגרים', בטעות להגדירם
ביטוי לידי בא פוטנציאל אשר לא קיים מהם

בתסמונת. הקשורים הליקויים כל בגלל

חוק פי על הנגשה
מוגבלות  עם לאנשים (התאמה והעדה חקירה הליכי חוק 2005 נחקק בשנת
וההעדה החקירה הליכי את המסדיר התשס“ו-2005), נפשית, או שכלית
לצורכיהם התאמתם תוך ונפשיות, שכליות מוגבלויות עם אנשים של
ככל להתגבר, מוגבלות לבעלי שיסייעו  אמצעים  יוצר החוק המיוחדים.
ממוגבלותם, הנובעות השונים המשפטיים בהליכים הבעיות על שניתן,
שינויים החוק מאפשר כן  כמו עדותם. במשקל הפגיעה  את למנוע וכך
העדים דוכן על עדות שלא פרגוד, כמו: במהלך החקירה, רבים צורניים
האפשרות לייבה, לדברי תומכת. תקשורת של דרכים בשלל שימוש וכן
מהפכנית, היא משפט בבית במקום עדות מתלוננת של הודאה להגיש
פותר עדיין לא החוק מסוימים. למרות ההקלות, למקרים שמורה רק אך
לבוא לבית צריכה המתלוננת רבים בהם מצבים וישנם כל הבעיות את

החקירה. בהליכי ולהשתתף המשפט

הזה, בתחום העוסקים לכל במשטרה הרצאות המעבירה לייבה,
לתוקף שנכנס מאז שנתיים חוגג שהחוק ”למרות בשטח. מהמצב מאוכזבת
החוק“. לפי שנעשתה ישראל משטרת של אחת חקירה על שמעתי לא עוד
דבריה לנוכח אך ,2010 להתרחש בשנת החוק אמורה של תחולה מלאה

ממש. של שינויים בשטח יחולו אם ספק

ההבדל יעשה את באמת מה יישומו של החוק, וחוסר המצב העגום לאור
הציבורית לנושא? בהתייחסות ויגרום לשינוי

החברתי השיח  במוקד יהיה שהנושא לכך שיוביל תקשורתי ”קמפיין 
שכהתחלתי זוכרת אני רק טיפה בים. אמיתי. החוק הוא לשינוי לגרום יכול
חל המהפך אחרים. לתיקים כמו מין עבירות לתיקי התייחסנו בתחום לעבוד
את הציבורי לשיח העלו הם מינית. לתקיפה הסיוע מרכזי לתמונה כשנכנסו

המהפך“. את חוללו ובכך עצמה בפני כקטגוריה המין עבירות

לדבריה, אופטימיות. למצוא גם אפשר לייבה עם כשמשוחחים אבל
מדעות להשתחרר שלנו וביכולת כחברה בנו טמון והכל לשינוי תקווה יש
פתוח בלב אליה נתכוון הנגשה, נדבר על שבו במקום יקרה ”זה קדומות.
להיתפס מבלי לעומק לפנינו שיושב  מי  את להבין  וננסה רגישה, ובאוזן
גם לדבר אפשר שבהן שפות שיש כל מיני כשנבין יקרה זה לסמנטיקה.
זה אומר לנו, לקות בעל שאותו שמה נחשוב אם במילון. לא מופיעות הן אם
את השפה ניקח איתו, נלך משפטיים- הליכים שמצריך אירוע שבאמת היה
ליבם ואת השופטים את אוזנם של לשפה שלנו, נפתח אותה ונתרגם שלו

הנוספת הזאת“. את השפה לשמוע הם צריכים שגם ונשכנע אותם
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שופטים  שישה של ברוב לצדק,  הגבוה  בית-המשפט דחה  2006 במאי

שעה), (הוראת לישראל והכניסה האזרחות חוק נגד עתירות חמישה, מול

לפלסטיני יעניק אזרחות הפנים לא כי שר קובע זה חוק התשס"ג-2003.

נישא המבקש אם אף בישראל, לישיבה רישיון לו ייתן ולא השטחים, תושב

מסוימות) (בנסיבות הוא ילדו של אזרח ישראל אם אף או ישראל לאזרח

הדין הוארך תוקפו  פסק שניתן לאחר שר הפנים). 7052/03 עדאלה נ' (בג"ץ

תלויות אלה  שורות כתיבת  במועד שינויים. מספר בו  ונקבעו החוק  של

המתוקן. בנוסחו החוק נגד עתירות ועומדות

והכניסה  האזרחות  חוק
רב רעש עורר לישראל
הטענות בין • בישראל
הקריאות לבין לאפליה
ניצב - הביטחון בשם
פרופ‘ • המשפט בית
מדבר על ברק מדינה
משפחות שקורע החוק

שביניהם ומה ביטחון דמוקרטיה,
מדינה* פרופ‘ ברק עלמאת: משתרע  השופטים,  עשר  אחד  כל של דעת  חוות  שבו הדין,  פסק 

העקרוניות  הקביעות בשל הן רבה, חשיבות בעל והוא 280 עמודים פני כ-

בשל יסוד והן בזכויות הפוגעת חקיקה על שיפוטית באשר לביקורת שבו

ישראל. במדינת וערבים ביחסי יהודים שדן ההסדר, של המרכזיות

מפסק הדין. היבטים שלושה למעשה נובעים

בטחוני"? "סיכון מחשבים איך
סיכון של  עצמתו את לבחון יש שבו באופן עוסקת הראשונה הסוגיה 

שנקבע ההסדר יסוד.  בזכות  לפגוע השלטון  מבקש בגינו  אשר  ביטחוני,

בן אותך אוהב אני

אני אותך, גם
אבא...
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לדעתי לומר, יש אלה נתונים יסוד "על גרוניס, השופט של אחרים. בלשונו

פגיעות בעקבותיה נוספים תביא זוג בני אלפי שכניסה של ודאות קיימת כי

ואחד... אחד לכל ביטחונית ביחס בדיקה אם תיערך אף וזאת אדם, בחיי

של ומיסוד האחד בצִדה מיסוד הסתברותי אפוא מורכבת אינה המשוואה

לעומת אדם בחיי ודאיים: פגיעה מרכיבים אלא משני האחר, בצִדה ודאות

משפחה". בחיי פגיעה

הגיעו שאליה התוצאה  הצדקת על מקל המחלוקת של  כזה אפיון

לפי גישה זאת לעומת חיים". "איכות על עדיפים שחיים ככל שופטי הרוב,

השאלה המיעוט, חלק משופטי של הדעת ביטוי בחוות לידי הבאה שונה,

בישראל מעמד המבקשים מן מכל אחד ואחד הסיכון מהו היא הרלוונטית

הוא הפלסטיני העם עם שנמנה מי כל כי הקביעה
חזקת עליו להחיל ישראל, שיש מדינת של אויב

מסוכנות מחייבת את המסקנה כי חמישית מאזרחי
הם הפלסטיני, העם בני עצמם הרואים המדינה,

ופוגענית מופרכת קביעה כמובן זוהי המדינה. אויבי

שיקבלו השטחים תושבי שפלסטינים  הסכנה עם  להתמודד נועד בחוק
בישראל. טרור פעולות לביצוע יסייעו משפחות איחוד מכוח בישראל מעמד
הפלסטינים אלף ושלושים כמאה מתוך המדינה, שהציגה הנתונים לפי

שנכנסה  1994 ועד מאז איחוד משפחות מכוח בישראל מעמד חוקי שקיבלו
נחשדו (או לטרור בסיוע מעורבים היו ,2002 ב- החדשה המדיניות לתוקף
שהתעוררה אנשים. המחלוקת ושישה עשרים לכל היותר כזו) במעורבות
בדחיית לפי השופטים שתמכו אלו. נתונים יש לפרש היא כיצד הדין בפסק
רבבות לעוד בישראל חוקי אם יינתן מעמד כי מלמדים הנתונים העתירה,
בקירוב לטרור. שיסייעו נוספים אנשים מתוכם שיימצאו להניח יש פלסטינים,
לפחות יימצא אנשים של זה ציבור שבקרב ודאות שקיימת להעריך ניתן טוב,
אנשים של גופם לפגיעה בשלמות או למותם ובכך יביא לטרור שיסייע אחד

אלירן ביכמן פליירס, איור: סטודיו
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הערבים הוא ישראל באזרחי ממוקד באופן הסדר הפוגע
כמסוכן גם להתברר עלול אלא צודק בלתי רק לא

פשוט, בחישוב הפוכה: זה מוביל כמובן לתוצאה אפיון משפחות. איחוד מכוח
מאיות שתי הם לטרור החשודים במעורבות בסיוע אנשים ושישה עשרים
המקבל מעמד מכוח שאדם הסיכון לכן, אלף. ושלושים האחוז מתוך מאה
כך ,0.02% היותר, לכל הוא, טרור בפעילות מעורב יהיה משפחות איחוד

.99.98% היא בפעילות יהיה מעורב שלא שההסתברות

להם זכויות חוסר לנו, ביטחון
שלטונית מדיניות לבחון אם יש שלפיה המידה מהי אמת היא המחלוקת לכן
 Racial (דיקנון, מסוימת קבוצה עם שנמנה מי כל של יסוד זכות המגבילה

מוצדקת. היא (profiling

מהותה של לכל של שופטי הרוב עומדת בסתירה עמדתם כי אני סבור
החלטה של דינה יהיה מה משל, דרך חישבו, האדם. זכויות על ההגנה תורת
הארץ? מן לגרשם הערבים או ישראל אזרחי כל מינהלי את במעצר לעצור
ושבעה ארבעים ממאתיים פחות לא הדין,  בפסק שהובאו הנתונים לפי
על האחרון. בעשור טרור בפעילות מעורבים היו הערבים ישראל מאזרחי
יגורשו או ייעצרו לא הערבים ישראל אזרחי כל אם כי לסבור ניתן זאת יסוד
כלשהו במועד מעורב אחד שיהיה אדם מהם לפחות יימצא בוודאי מישראל,
שופטי של לשיטתם ישראלים. אזרחים ייפגעו שבה טרור, בפעילות בעתיד
אדם לפחות ודאות כי קיימת שהרי מוצדקת, להיות חייבת מדיניות כזו הרוב,
עמדת של  הטיעון דרך ולפי טרור, לפעולת  יסייע הקבוצה מתוך כלשהו 
גירוש מפני והחופש ממאסר חירות פני על אפילו חיים להעדיף יש הרוב,
שכאלה, אבסורדיות להמשיך ולהפליג בדוגמאות כמובן אפשר הארץ. מן
השאלה השנייה. כמובן היא הראויה הגישה ברורים. שהדברים דומה אך
בנסיבות לפגוע. מבקשים שבו הפרט מן הנובע הסיכון מהו היא הרלוונטית
הסיכון הביטחון, שירותי שסיפקו הנתונים  על בהתבסס הנדון, המקרה
ותאורטי. הוא קלוש יסייע לטרור חוקי בישראל שיקבל מעמד שפלסטיני
הנגרמת בכך ישראל, אזרחי של זוגם בבני הגורפת לפגיעה הצדקה לכן, אין

הפלסטיני. בן הזוג לו לחיות בארץ עם מאפשרים שלא

בכלל? חוקי זה
ההגבלה שבפסקת הקביעה של המשמעות מהי היא וקרובה שנייה סוגיה
תהא יסוד בזכות הפוגעת חקיקה  כי וחירותו,  האדם  כבוד חוק-יסוד: של
זה בעניין ראויה". "תכלית לקדם נועדה הפגיעה היתר, בין אם, רק תקפה

יחיד דן

Banksy קיר מאת ציור על

בקרב דעים תמימות התגלתה
הסיכון של הפחתה שכל השופטים,
המדינה הנשקף לאזרחי הביטחוני
ההסדר של ראויה" "תכלית היא

ככל האפשר המקטינים ברק, "נקיטה באמצעים הנשיא של הנדון. בלשונו

לוחץ. צורך חברתי היא מטרה חברתית מהותית. של טרור...הנָה הסיכון את

תהא הפוגע תכליתו של החוק כי ההגבלה דרישתה של פסקת [לפיכך,]

התמלאה". 'ראויה'

יסוד זכויות מדיניות השוללת אם הבחינה זו שגויה. גישה כי סבור אני

משפחות איחוד מכוח מעמד מבקשי של הקבוצה עם שנמנה מי כל של
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הפגיעה אם לבדוק יש ראשית, חלקים: שני לכלול חייבת מוצדקת, היא
הנובע אם הסיכון להערכה בהתאם זאת ראויה". משרתת "תכלית בזכויות
הפגיעה את  להצדיק כדי מספיק גבוה הוא הקבוצה מחברי אחד  מכל
"במידה שאינה עולה היא הפגיעה לבחון אם יש שנית, בן זוגו. בזכות של
למשל פחות, פוגעניות קיימות חלופות השאר, אם בין כלומר, הנדרש". על
להבחין דרך כל אין הזה במקרה הקבוצה. מחברי בחלק רק הפגיעה מיקוד
זהה, הוא מהם ואחד אחד מכל הנובע שהסיכון משום הקבוצה, חברי בין
המסקנה מכך נובעת כלל לא אולם פחות. חלופה פוגענית שאין נראה ולכן
הנובע הסיכון אם מוצדקת. היא הקבוצה חברי בכל הפוגעת המדיניות כי
המצב במקרה הנדון, הוא נמוך מאוד, וזהו כאמור אחד מחברי הקבוצה מכל
אינה שזו משום שננקטה, המדיניות של החוקיות את לשלול כדי בכך די

ראויה". "תכלית משרתת

מסוכן מסר
על הרוב של הכרעת הקשות ולהשלכות לאפליה האחרונה נוגעת הסוגיה
היבטים לשני התייחסות הדין כולל בפסק במדינה. הדיון וערבים יהודים יחסי
זוג לבני רישיון ישיבה ואזרחות הענקת על האיסור שנקבע בחוק, מן הנובעים
הפגיעה מן הנובע האישי, ההיבט ולילדיהם: ישראלים אזרחים של פלסטינים
לחיות יכולים  שאינם הישראליים האזרחים מן ואחד אחד כל של בזכותו 

משפחה); לחיי בזכות (הפגיעה יקיריהם עם בישראל
החוק של שפגיעתו מכך הנובע הקבוצתי, וההיבט
המוחלט הרוב שכן הערבים, ישראל באזרחי ממוקדת
ערבים הם פלסטינים זוג לבני הנישאים הישראלים של
אבל האפליה בעילת הכירו השופטים מרבית (אפליה).
שלה: העובדה שהחוק אחד ורק במישור התמקדו אך
קבוצה עם שנמנים מי של משפחה לחיי בזכות פוגע

חיפה. מאוניברסיטת סבן אילן ד"ר עם בשיתוף בנושא עבודה על מבוססת זו רשימה בירושלים. העברית האוניברסיטה למשפטים, הפקולטה דיקן, וסגן חבר פרופסור *

ישראל באזרחי חמורה האשמה למעשה מטיח החוק שקובע ההסדר
הוא השטחים. תושבי זוג נישאים לבני מהם שכחמישית הערבים,

המדינה בהחלטתם את ביטחון לסכן באופן מודע, שהם בוחרים, קובע
מעמד בישראל להם לרכוש אלו ולאפשר להינשא לאנשים

משאב חברתי (רישיונות בהקצאת לאפליה טענה בחברה. זוהי, בעיקרה, אחת
לחיי בזכותם (פגיעה האזרחים לשאת בו נדרשים הנטל בחלוקת או הגירה)
הזה הוא כמובן המישור המדינה. ביטחון על ההגנה משפחה) לשם קידום
המטיל חוק שכן החוק, השיפוטית על היקף הביקורת על משליך הוא חשוב:
לבחון חוק שיש הוא בחברה, מיעוט קבוצת עם שנמנים מי רק על כבד נטל
של הבלתי שוויונית ההקצאה אם בחינה מחייב גם הוא בקפדנות רבה. אותו
ממישורים מתעלם הדין פסק זה הוא חלקי. היבט אולם, מוצדקת. היא הנטל

שקובע החוק. המפלה התוצאה של עמוקים יותר

השלטון רשויות של עמוק אמון חוסר מבטא שהוא משום מפלה הוא החוק
שלום ושלילת של ולערכים למדינה הערבים ישראל אזרחי בנאמנות של
ישראלי אזרח של זוג בן של לארץ כניסתו את מונעת המדינה כאשר הטרור.
אולי להתפרש עשויה ההחלטה הזוג, בן של האישיים מאפייניו יסוד על
של ארצה להביא לכניסתו שביקש הישראלי, הזוג תמימות לבן של כייחוס
גורף, באופן קובעת המדינה כאשר אך המסוכנות. על שידע בלי מסוכן, אדם
ישראלי פלסטיני של אזרח זוג בן כל כי אישיים, בדיקה של מאפיינים כל בלי
לבני ידוע שאינו מידע על מתבססת אינה היא המדינה, לביטחון מסוכן הוא
חמורה האשמה למעשה החוק מטיח ההסדר שקובע ישראל. אזרחי הזוג
השטחים. תושבי זוג לבני נישאים מהם שכחמישית הערבים, ישראל באזרחי

המדינה בהחלטתם ביטחון את לסכן מודע, באופן בוחרים, קובע שהם הוא
חוסר האמון בישראל. לרכוש מעמד ולאפשר להם אלו להינשא לאנשים
לביסוס שניתן הנימוק לאור יותר עוד בוטה הוא הערבים ישראל באזרחי
זאת שניסח כפי הפלסטינים. והילדים הזוג בני של המסוכנות חזקת של
ש"תחושת משום מסוכנים הם הפלסטינים המעמד מבקשי חשין, השופט
היא ומתעצמת טבעית היא... תחושה ולמולדתו לעמו  אדם של הנאמנות
- הורים, השכיח המקרה וזה אדם מאחוריו - מותיר שבו שבעתיים במקום
נקלעים שבו במקום והנה, וידידים. חברים אחרים, משפחה בני אחיות, אחים,
- עתה שבקרבו הוא יושב והעם המשפחה בן - העם שבמולדת העמים שני
ולמי נאמנותו נתונה למי להכריע להידרש אדם עשוי זה, עם זה מזוין לעימות
או אחרת...". זו בדרך לסייע לה ויבקש הוא במולדתו יתמוך ולא אחת יסייע.

לזכות המבקשים השטחים, תושבי הזוג בני אל כפשוטם, כוונו, אלה דברים
העם בן מעצם היותו מסוכן אדם הוא השופט חשין, דברי בישראל. לפי במעמד
ביקש אף אם וזאת בשטחים, משפחה קרובי לו שיש כך הפלסטיני ומתוקף
רק שלא היא נמנעת הבלתי כזה, המסקנה במקרה ישראל. במדינת לחיות
לידה מכוח ישראל אזרחי שהם הפלסטינים גם אלא השטחים תושבי הזוג בני
עם שנמנה מי כל כי הקביעה ומסוכנים. חשודים דחוק, אליבא הם, בתחומה
מסוכנות חזקת לגביו להחיל שיש ישראל מדינת של אויב הוא הפלסטיני העם
העם בני עצמם הרואים המדינה, מאזרחי חמישית כי המסקנה את מחייבת

מהותה זוהי ופוגענית. מופרכת קביעה כמובן זוהי המדינה. אויבי הם הפלסטיני,
עם שנמנה מי לכל מסוכנות של הייחוס - החוק שקובע האפליה של העיקרית

היהודית. במדינה לחיות חי או מבקש הוא אם אף הפלסטיני, העם

התחתונה בשורה
לביטחון סכנה מניעת נקיטה באמצעים הנחוצים לשם להצדיק יש כי מובן
כלל מוחלים על שאלה ככל יסוד, בחירויות פוגעים אלה אם המדינה, גם
רחב. תמרון טווח לשלטון ולהעניק שיפוטי ריסון לנקוט אז ניתן הציבור.
נובעת מכך לא שכן הפרט, חירויות את יחסית רבה במידה להגביל ניתן גם
במדיניות מדובר כאשר כך לא מסוימת. אך אזרחים קבוצת של השפלה

בלבד. כלפי הציבור הערבי המכוונת

כלל בין הנטל של שוויונית להקצאה בלתי רק לא גורמת כזו מדיניות
היא תוצאתה הנפגעת. הקבוצה בבני אמון חוסר מבטאת היא האזרחים.
מרקם של שיבוש קשה מפני החברתית וחשש פגיעה בלכידות השפלה,
הערבים. לבין אחיהם היהודים ישראל אזרחי בין השברירי ממילא היחסים
בלתי לא רק הוא הערבים ישראל באזרחי ממוקד באופן הסדר הפוגע לכן

כמסוכן. גם להתברר עלול אלא צודק
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רק בזירת "לא
נועד ההתדיינות

תפקיד הדין לעורך
משמרת שומר של

גם אלא הצדק,
בחיי הציבור", אמר

ז"ל כהן חיים השופט
מלחמות "לוחמי •
הגיבו שלו הצדק"
לכל תחושת אי-

צדק והפכו את
• ל"נהדר" המקצוע
שלושים שנה אחרי,

הומר כשהאידיאל
לגלימה, במירוץ

לאתר עדיין אפשר
המאמינים, את
לקרב שיוצאים

למען הצדק 

לעורכי הדין בשנת ההסמכה ז"ל בטקס כהן חיים בנאום שנשא השופט
מצויים  שלא דברים לשכוח. הספקנו מזמן שכבר דברים על דיבר 1980 הוא
בכתבי דין או בפסקי מופיעים ולא מסוים קורס של רשימת קריאה באף
של נפלאותיו על כהן מדבר להט ומלא מצוחצח בנאום למיניהם. מלומדים
ולהשפיע. בו לשנות של העוסקים ועל ההזדמנויות הרבות המשפט מקצוע
- הוא באשר משפטן בכל - הטבוע לטעמו הפנימי הרצון את מדגיש הוא
עוולות ועיוותים נוכח ולהתרעם "צדק" שנקרא החמקמק אחר המושג לרדוף

מחוצה לה. ההתדיינות והן בזירת נתקל, הן שבהם הוא

לא כמובן, באופן מקרי בנאום, שייתקל למשפטים כל סטודנט כי נראה כיום
כולנו ללמוד. שבחרנו מקצוע לאותו בעצם מיוחסים הנאמרים כי הדברים יזהה
פרקטית לחשיבה מקומן את פינו לפאר, כהן היטיב שאותן הערכיות, המטרות
חברתית מייצגת שליחות לא מזמן כבר הגלימה יותר. ואינדיבידואלית הרבה
כלכלי. ולביטחון אקדמית ליוקרה בטוחה דרך אלא למיניהם, צדק רודפי של
נתקלים אנחנו פעם לא יותר. אפילו ברור משם, גם רואים מכאן שרואים ומה
זלזול בעיקר ובאמרות המבטאות הרחב הציבור מצדו של מאוד שלילי ביחס
חלק פי שעל ברור אך גורפות, בהכללות לצאת כמובן אין הדין. עריכת במקצוע
קופון ככאלו שיעדיפו לגזור נתפשים הדין עורכי מהציבור בישראל, רוב ניכר

צדקתם. ועל זכויותיהם מאשר להילחם על לקוחות של מצרותיהם

עושות צ.ד.ק השורש על מידי רבות חזרות ציבור, לאותו כמו לכם, גם אם
לכם נשמעים ערכים" על ו"מלחמות זכויות" "לוחמי כמו ומושגים רע, קצת
אלא פחות, רלוונטיים הם שכיום מפני לא זה מיושנות, קלישאות כמו קצת
ציונים אחר במירוץ יותר. הרבה יותר. אדישים להיות שהפכנו משום בעיקר
רגע ולשאול לעצור תנסו ומתוקשרים, מובילים במשרדים מרשימים וראיונות
אפילו וביכולות שלנו לפעול, בידע השתמשנו מתי בפעם האחרונה עצמכם: את
בתקווה, תגלו, זה, את תעשו אם ממנה? חלק שאנחנו החברה לטובת מעט,
ויכוחים משפטיים- שמחשיב ואפילו בקלות. ומי להביך, אתכם אפשר שגם

החימום. את לכבות ויקום בבקשה שיתעורר בסלון, רעשניים חברתיים

חברתית-משפטית לעזרה "מפעל"
באופן סמלי הממוקם הקליני, מהמרכז נושבות לגמרי אחר רוחות מכיוון
הפקולטה בבניין ,(117 (חדר והעבודות המבחנים החזרת חדר אחרי קצת
פועל "הקליניקות",  בכינויו יותר הידוע הקליני, המרכז השנייה. בקומה 
לאלה חינם ייעוץ וייצוג משפטי מתן השנה השישית ועיקרו זאת בפקולטה
אותו מגדירה ציונוב, שרון עו"ד הקליני, המרכז מנהלת משגת. אינה שידם
אולי זו צנועה עצמה. הגדרה בפקולטה דין המתקיים עורכי כמשרד בעצם

כלי רק אינו המשפט שבה זווית המשפט- עולם על להסתכלות חדשה זווית בפניי חשפו "הקליניקות
כולה" החברה את אף ולעתים הפונה בכוחו להעצים את כלי טיפולי שיש גם אלא גרידא, סכסוכים לפיתרון

('10) אסולין בן מאת:
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דין  עורכי תשעה בהם 150 פעילים, - שכזה, הכולל כ אינה הולמת "מפעל"
ב'-ד'.  משנים 142 סטודנטים של פועלם את ומרכזים שמנחים

חברתי- תחום לכל כמעט ידיהן שולחות כיום, שפועלות הקליניקות, תשע
גלגליהן את שתעזור להניע מוטיבציה, חדורת לרוח צעירה הזקוק משפטי,
מתחלקים לקליניקות הסטודנטים במחוזותינו. הצדק של טחנות החורקים
ומורכבים, מגוונים  לתיקים ונחשפים  האישית,  העדפתם לפי  השונות
שפועלות הקליניקות הרלוונטי. המשפטי מהתחום שונים נדבכים הכוללים
לעריכת הקליניקה אדם, זכויות בארגוני משפטי לסיוע הקליניקה הן: היום
לנשים קהילתית, הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי, הקליניקה לסיוע דין
לבני משפטי לסיוע הקליניקה הסביבה, להגנת הקליניקה אלימות, נפגעות
הקליניקה השלטון, לאיכות הקליניקה הערבית, באוכלוסייה וצעירים נוער

דיני רחוב. ותכנית נוער בני לייצוג הקליניקה בעבודה, לסיוע לנשים

בסוגיות למשפטים סטודנטים מעורבות של לשלב בא הקליני המרכז
ברמה משפטיים  וייצוג ייעוץ הענקת עם יחד הישראלית, בחברה שונות 
הללו, המטרות עליהם. לצד שמזלם לא שפר בעיקר לאלו ביותר הטובה
בקליניקות מתפשרים לא הקליני,  במרכז הפעילים  לכלל המשותפות
לסטודנטים, גם במחיר משפטית והכשרה מקצוענות השונות על הענקת
"הוא ציונוב, עו"ד לדברי בקליניקות", "הדגש ההליכים. "יעילות" של
שמטרתם מעבדה',  ב'תנאי  מעשית  משפטית ועבודה  תאורטית  הכְוונה 
מקצועית לכל משפטית לעבודה הסטודנט את להכשיר בראש ובראשונה
מהרגע הפונים את מלווים ואלה הסטודנטים, של הם התיקים ועניין. דבר
האחרונים השלבים ועד דלתות הקליניקות על מתדפקים הם שבו הראשון
קליניקה, בכל המנחים עורכי הדין המסורה של בהדרכתם המשפט". של
התיק את מנתבים הלקוחות,  מתואנות משפטי תיק בונים  הסטודנטים
מלאים שותפים והם הטענות מנסחים את כתבי הרלוונטי, המשפטי לאפיק

עובר. ובכל תפנית שהתיק שלב בכל

מנקודות זכות הרבה יותר
מעשית, ועבודה עיוניים  מפגשים הכוללות שבועיות, שעות  כחמש עבור
על מדובר בפועל, אקדמיות. זכות נקודות לשש הפעילים הסטודנטים זוכים
לקליניקה להגיע שבוחר "סטודנט לגמרי. שונים מידה בקני ותמורה השקעה
המקוצרת שהדרך מהר מאוד מגלה גדול ממבחן בקורס להיפטר מנת על
עו"ד ציונוב. אומרת הקליניקות", דרך עוברת לא זכות שש נקודות לקבלת
עם הברק יחד בקליניקות. ביותר הנלהבים הסטודנטים גם יעידו כך  על
- שינה" ל"שקיות סימנים גם פעם לא בפניהם לאבחן ניתן בעיניהם הנצחי
למחרת שיתקיים דיון לקראת הלילה, של המאוחרות בשעות לעבודה ראיה

המשפט. בבית היום

ומאלפת. מאתגרת פעילות על הסטודנטים מספרים זאת, עם יחד
יותר אותי העשירו המעשית והעבודה  התאורטית  המשפטית "ההכשרה
סטודנטית ,('10) מנור חן טוענת התואר", במהלך שלמדתי אחר קורס מכל
שמעצבת פעילות "זוהי הפלילי. בהליך נאשמים לייצוג בקליניקה הפעילה
שעברתי במהלך ביותר הטובה החוויה את לי העניקה ספק אישיות ושללא
פלילי לייצוג בקליניקה חלק שלקחה סטודנטית גת, תום מוסיפה הלימודים",

.('09) נוער בני לייצוג ובקליניקה

הסטודנטים את מרתיעה לא  המאומצת שהעבודה  נראה זאת בכל
ההתנסות גם לאחר הקליניקות בפעילות להמשיך באופן גורף שבוחרים
בקליניקה להישאר מבקש הסטודנטים של המוחלט "הרוב הראשונה. בשנה
עו"ד מציינת אחרת", בקליניקה חלק לקחת לפחות או הבאה, בשנה גם
על הציון את שקיבלו לאחר גם נעלמים לא "הסטודנטים כי ומוסיפה ציונוב
עד השלבים שלהם בתיקים הטיפול את ללוות ובוחרים הפעילות בקליניקה,
נפרד בלתי ולהיות חלק של סטודנטים להשפיע אמיתי פה רצון יש הסופיים.

שלהם". הראשונים המשפטיים מהתיקים

המנחים הדין מעורכי זוכים הסטודנטים לה הצמודה שההדרכה כמובן
אישי ליחס ההזדמנות המעטה. וזאת בלשון מבוטל, לא ערך בעלת היא גם -
יתרון כלשהי היא משפטית בעבודה הסטודנט של בשלב הראשוני וצמוד
משפטיים מסמכים העמלים על העצות אובדי יכולים להעיד שעליו נדיר,
עם "העבודה עצמאי, לראשונה בתקופת ההתמחות שלהם. כמעט באופן
,('10) יפעת ארן מספרת עבורי בתור סטודנטית", משמעותי נכס המנחה היא
שלו הרב לידע המשפטי "מעבר בעבודה. נשים בקליניקה לזכויות הפעילה
מקצועי, באופן ומתן משא בניהול הדרכה קיבלנו הפעילות, במהלך זכיתי
הדין עורכת לכל, בנוסף לקוחות. מול ובעבודה משפטיים טקסטים בניסוח
ולזה באמת מהפרקטיקה בידע מניסיונה האישי אותנו העשירה המנחה גם

שום מחיר". אין

בית מחוסרי וילדים סרסרות רצח,
שלא לזכור חשוב אך דופן, יוצאת חוויה בהחלט היא בקליניקות הפעילות
הפעילים הסטודנטים נחשפים שבמהלכה כיוון לעיכול, קלה בחוויה מדובר
הסטודנטים למדו למשל  כך הישראלית. החברה של  האחורית לחצר
היום- בחיי המשפטית שהמציאות הפלילי בהליך נאשמים לזכויות בקליניקה
- בעלילותיהם מתעלים נתקלים הם שבהם התיקים דמיון. על כל עולה יום
הסטודנטים נחשפו ביותר שאליהם התסריטים המורכבים על - וברגישותם

השלט... בעיקר דרך כה, עד

ישיר ובלתי מפגש נכון בעורקיו, זורם הפלילי שהמשפט מי למעשה, לכל
כוללים השונים התיקים ומרתקות. מאתגרות משפטיות סוגיות עם אמצעי
ההתעסקות יחד. גם הפלילי הדין וסדר הראיות דיני העונשין, מדיני נדבכים
מקרה סביב סבבה הקליניקה, במסגרת מנור חן של הראשונית המשפטית
מאשתו בעלה של בנה - שלוש בן ילד ברצח בדואית אישה הואשמה שבו
דוד עו"ד של בהדרכתו התיק  בבניית הראשון מהשלב  "פעלנו השנייה.
שבהם המשטרה של ובפרוטוקולים החקירה בחומר עיון לאחר .('01) ברהום
השאר בין עיקריים, המתבססים הגנה קווי הודאה, פיתחנו הנאשמת מסרה

במשטרה". הנאשמת של החקירה חוקיות על

מסילבוס שופטים דברי של תאורטי ושינון למידה אינו פה העיקר ואכן,
הקשים במקרים  גם כי לוודא היא בקליניקה  העיקרית המטרה הקורס. 
משחק" ראויים, וכי נשמרים "כללי הצדה זכויות נאשמים לא נדחקות ביותר
על מופקדים הסטודנטים הוגן. להליך הנאשם של זכותו את שיבטיחו
את לממש שבידיהם כדי המשפטיים בכלים ועליהם להשתמש המשמר
השלכות יש בשמירה" ל"הירדמות שכאן ספק אין שלהם. הלקוח של זכויותיו

הוא מנורמל. גם אם אפילו כן, ב'. למועד מעט מעבר שהן
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למדיי, מורכבים בתיקים נתקלים נוער בני לייצוג בקליניקה הפעילים גם
שנפלטו צעירים, ונערות נערים הם ולעזרה לייעוץ מהפונים שהרבה כיוון
לאלכוהול. או לסמים מכורים ואף ברחוב גרים ולעתים אפשרית מסגרת מכל
למישהו זקוקים יותר מכל אשר צעירים של ואישי בליווי משפטי בעצם "מדובר
להתמודד אפשרות שום להם שאין מלחמות בשבילם ויילחם לצדם שיהיה
המקרים פעילה בקליניקה. אחד סטודנטית תום גת, בעצמם", מספרת עמן
רישום עקב לקליניקה שפנתה של נערה סיפורה היה חלק גת לקחה שבהם
ועצרה הבושת בית על "המשטרה פשטה לשם זנות". מקום "החזקת על פלילי
הנערה של חייה ונסיבות הפרטים של המקרה חשיפת בעקבות אך אותה,
שירותי שתספק כדי בושת לאותו בית ומסר אותה אותה חטף שאביה גילינו
מטפלת אביה והקליניקה נגד תלונה להגיש מסרבת להיום הנערה נכון מין".

במשטרה. שלה התיק את לסגור בתקווה הפלילי, הרישום בעניין

לכולנו" נוגעות "הבעיות
מאפשרת אינטימיות  לימוד מסגרות  מקיים הקליני  המרכז כי "העובדה 
אחרות מקבילות שאין להן מוסריות, ודילמות דיונים ערכיים של קיומם את
עולם על להסתכלות  חדשה זווית בפניי חשפו הקליניקות בפקולטה. 
גם אלא גרידא, רק כלי לפיתרון סכסוכים המשפט אינו שבה זווית המשפט-
שאליה החברה את אף ולעתים הפונה את להעצים בכוחו שיש טיפולי כלי
הקליניקה בפעילות חלק שלקח ,('09) רוזנברג רן משתייך", מסביר  הוא
משפטית קצת אחרת, בעבודה על הייחוד מדבר הוא לעריכת דין קהילתית.
בה לעריכת דין משתלבות המעשית והפעילות כאשר ההכשרה התיאורטית

המילה. מובן במלוא "קהילתית"

נגישות לאפשר המטרה היא קהילתית דין הקליניקה לעריכת של במקרה
ייעוץ בעזרת והמשפט, החוק למערכת מוחלשות אוכלוסיות של יותר רבה
לקליניקה מהפונים רבים אוכלוסיות. אותן על להקל שבאים משפטיים וסיוע
אולי הוא המשפט מערכת ובין בינה ש"הנתק" האתיופית, העדה מבני הם
העבודה: לדיני הקשורות בסוגיות למשל  קיימת התופעה ביותר. הבולט

למשפטים הפקולטה צילום:  ציונוב | שרון עו“ד

השותפים שמות עם הכיתוב גבוהים, הכי בבניינים ממוקמים המשרדים
עבודה כמובן והשטיחים הם משיש מבריק נוצץ, המסדרונות שיותר כמה

מאיים פסל להציב מקפידים גם המהדרין דייקניות. פרסיות ידיים של
לאמץ שכחנו כי בתהליך "ההובלה", היה נדמה זמן רב זאת, ובכל בכניסה.

שבמודל בעוד היפות ביותר במשפט הפרטי בארה"ב. התופעות אחת את
על מוותר לא עצמו את שמכבד מסחרי משרד כל המלוטש האמריקאי

פעילות כל שבישראל הרי שלו, השוטפת מהעשייה כחלק בונו" "פרו תיקי
אפילו ממילואים פחות אטרקטיבית רבות שנים נשמעת כבר כזו
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מתמצאים שכן ואלו ביותר, הבסיסיות לזכויותיהם מודעים אינם הפונים

המרוויחים עליהן. להילחם והיכולת הכלים את חסרים כלל בדרך בהן,

ונוהגים המצב  פעם את לא מנצלים אשר אותם מעסיקים העיקריים הם

לחוק ההעסקה  תנאי בין קשר כל עיניהם. כראות עובדים ציבור באותו 

הם על שעות נוספות ותשלום מינימום שכר הוא מקרי בהחלט. ולמשפט

שפוטרה מהעדה האתיופית פונָה על מספר בלבד. רוזנברג המלצה בגדר

במהלך לה שנגרמו רפואיות בעיות עקב פיצויים תשלום שום ללא מעבודתה

המתאימים, הצלחנו לגורמים ופנייה הקליניקה התערבות העבודה. "בזכות

בלי  אפילו 20,000 שקלים, של בסכום פיצויים לשלם לה המעסיק את לחייב

את שווים היו הפונה לעבודה. השמחה והכרת התודה מצד הדין לבית להגיע

שהושקעו בתיק". המאמצים הרבים

אוכלוסיה מיועדת לשכבות בקליניקה הפעילות לא תמיד כי לציין חשוב

היא עבודה מרתקת למשל, בעבודה, נשים לזכויות חלשות. עבודה בקליניקה

המגוונות מהפעילויות באחת באופיין. וכלליות יום-יומיות בעיות שמקיפה

דרך לזכויותיהן באשר  נשים של  לשאלות הסטודנטים  עונים  בקליניקה,

השאלות הנשאלות .YNET האינטרנט של אתר "אמהות עובדות" הפורום

עקב ופיטורין שכר, אפליה תנאי ביותר כמו ברמה הבסיסית לזכויות נוגעות

ראש. בו  להקל שיש  דבר אינה  היא   - בה השותפים  כל  על - המשפט 

ואפשר אשמים למצוא לכך, הגורמים את לבחון יש - הנכון הוא ההיפך

אישיות. מסקנות לפרסם אפילו

גסה מילה בונו" זו לא "פרו
מושפעים בישראל המסחרי והמשפט הפרטי המשפט כי לראות בבירור ניתן

ממוקמים בבניינים הכי המשרדים בארה"ב. רבות מהמודלים המקבילים

משיש המסדרונות נוצץ, שיותר כמה השותפים שמות עם הכיתוב גבוהים,

גם המהדרין דייקניות. פרסיות ידיים של עבודה הם והשטיחים מבריק

כי נדמה היה רב זמן זאת, ובכל בכניסה. מאיים פסל להציב מקפידים

ביותר במשפט היפות התופעות את אחת לאמץ שכחנו בתהליך "ההובלה",

מסחרי משרד כל המלוטש האמריקאי שבמודל בעוד בארה"ב. הפרטי

השוטפת מהעשייה כחלק בונו" "פרו תיקי על מוותר לא עצמו את שמכבד

אטרקטיבית רבות שנים כבר נשמעת כזאת פעילות כל שבישראל הרי שלו,

אפילו ממילואים. פחות

של ניצנים לראות בבירור מעט וכיום ניתן האווירה השתנתה השנים, עם

ממש במה שניתן. מדהים לעזור ולתמוך כאן כדי לא חסינה, ואנחנו אחת "אף
מגיעות הן לאותן נשים. ועוזר משפיע מעניקה הייעוץ שהקליניקה כמה לראות

עם מחוזקות ויוצאות אונים חוסר ומרגישות כנועות שפופות, הייעוץ לפגישת
להילחם" מה על ושיש להן מבינות שהחוק לצדן לבד. הן לא שהן ידיעה

אתר גם ישנו לפורום פרט בעבודה. מינית הטרדה על תלונות ועד היריון
ייעוץ לקבלת נשים פונות שדרכו ,(www.ovdot.co.il) נפרד אינטרנט
מניסוח נעים והעזרה הייעוץ בקליניקה. הדין ומעורכי מהפעילים משפטי

הראשון. החל מהשלב משפטי לייצוג ועד לרשויות השונות מכתבים

שכבות מכל המגיעות פונות על מספרת בקליניקה, פעילה ארן, יפעת
הללו "הבעיות חשובה: אחת  מטרה ועל בעיות מגוון  על האוכלוסייה,
וסטודנטיות. קריירה נשות נשים חרדיות, חדשות, עולות לכולנו. נוגעות
שניתן. מדהים במה ולתמוך לעזור כדי כאן ואנחנו חסינה, אחת לא אף
נשים. לאותן ועוזר משפיע מעניקה שהקליניקה הייעוץ כמה לראות ממש
ויוצאות אונים חוסר ומרגישות כנועות שפופות, הייעוץ לפגישת מגיעות הן
על ושיש להן לצדן מבינות שהחוק הן לא לבד. שהן ידיעה מחוזקות עם

להילחם". מה

רבים של חייהם על להשפיע יכולה  קטנה  תרומה כמה לראות יפה
על מצביעים לחולל, שביכולתנו הקטנים השינויים דווקא ואולי, מסביבנו.
איבדו כך שרבים כל העובדה ביותר. ומדאיגה היקף כללית, רחבת תופעה
מערכת של וצדקתה חשיבותה את ושכחו החוק של בכוחו האמון את

בת"א, ושות' גורניצקי יובל לוי, משרד פירון, משרד פרופ' מ. משרד ארנון, יגאל
וטובים. רבים משרדים ועוד בחיפה ארי-פיש בן

הקליני המרכז דרך גם עצמאי, באופן לפעול בוחרים משרדים מספר
במשרד שותף ,('89) גלאון עו"ד יובל לאחרונה חבַר כך למשל, שבפקולטה.
במזרח נוער בני  לייצוג לקליניקה ושות', יגור נוב צין גלאון בר-און  שביט
הקליניקה, הקליניקה. של מהפרויקטים באחד יחד לעבוד כדי ירושלים
סטודנטים מספר מרכזת בישראל, ביותר הקשות מהבעיות באחת הנוגעת
שהבינו שכנראה לאחר במזרח העיר, המצב הקשה לריכוך שבוחרים לפעול
,('10) לונגמן אסנת מספיק. עוזר לא מרגשות מצגות על forward ללחוץ
היעדר היא הרבות במזרח העיר הבעיות בקליניקה, מספרת שאחת פעילה
ממשפחות "רוב הבנות מגיעות בעיסאוויה. ספר תיכון לבנות בית של בולט
במצב רחוקים. ספר בבתי ללימודים מתנגדות אשר דתיות-מסורתיות
היא באזור, התוצאה תיכוניים ספר בבתי משמעותי מחסור שבו יש הנוכחי,
חטיבת בסוף בנות מסתיים אותן עבור מסלול הלימודים רבים שבמקרים
עובר כלל בדרך  והוא מכירים, כבר כולנו המסלול המשך את הביניים". 

בורות ופשע. עוני, של בתחנות קבועות

תכנית היא  לכך יפה דוגמה שינוי. 
הדין לשכת עורכי מצווה" של "שכר
התכנית, של צמיחתה בישראל.
,2002 בשנת רק  הוקמה שאמנם 
פועלים כיום השנים. עם ניכרת
דין עורכי אלפיים  מעל  בתכנית
ייעוץ במתן בהתנדבות המסייעים
הסיוע. לתחנות לפונים משפטי
חינם, משפטי ייצוג ניתן אף לעתים
שקבעה לזכאות הקריטריונים פי על
מהמשרדים כמה הדין. עורכי לשכת
משרד הם: בתכנית חלק שלוקחים
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הפקולטה הסטודנטים ועל על שישפיע תהליך זהו תהליך. של תחילתו הן הקליניקות השינוי שמעוררות רוחות
מעט שמאמינה מחברה חלק להיות נוכל שבסופו ארוך תהליך זהו בישראל. מעמדם ועל הדין עורכי על בכלל,

והמשפט החוק מערכת ובחשיבותה של בכוחה יותר

מזמנו לתרום ובנייה, החליט בתכנון השאר שמתמחה בין גלאון, עו"ד
למצוא כדי הקליניקה עם יחד פעולה ולשתף העשיר ומניסיונו האישי
עקבי ועיקש באופן ופועלים התושבים עם נפגשים הם יחד, פיתרון לבעיה.
מינימאלית כה בהשכלה לזכות לאותן בנות לאפשר מנת על הרשויות, מול
בעלת משמעות קטנה ביזמה מדובר ביותר. והיעיל המהיר וחיונית ובאופן
קלינהנדלר, גרוס, משרד של יזמות עתידיות, כמו גם שכמוה, לקוות ויש רבה

ומקובלת. נפוצה לתופעה יהפכו ושות', גרינברג הלוי, חודק,

טובים יותר אזרחים להיות גם
חברתיים. דין רק בעורכי צורך לנו אין גוני. רב המשפט הוא שמקצוע היא אמת
גדולה חברה כל וכמותם משפטי ייצוג צריכים והבנקים הביטוח חברות גם
המשרדים שגם לזכור דבר של בסופו חשוב ענייניה. את להסדיר המעוניינת
של פועלם על גאים להיות ויש חשובים תחומים במגוון פועלים המסחריים
מודעות על לוותר לנו אסור זאת, ובכל שהוא. עניין בכל מקצועיים דין עורכי

בהם. דווקא ואולי במשרדים המסחריים גם חברתית, ואחריות

פרופ' דיקן הפקולטה, של חדשה ליזמה שהובילה זו היא שחשיבה ייתכן
הפקולטה בפעילות הגדולים המשרדים של לשילובם הפועלת דותן, יואב
שלנו רצון הוא 'חבר העמיתים' "פרויקט הקליניקות בפרט. ובפעילות בכלל
ושלהמשרדיםלשתףפעולה, הןברמה האקדמית והןברמההמעשית",מספר
ואת הקליני המרכז את העמיתים' מכירים ב'חבר "המשרדים .('86) דותן פרופ'
אמנם זה. אנחנו חשוב בפרויקט לקחת חלק מעוניינים הרבה ורובם תרומתו
ומוצלח, פורה בעתיד יהיה הפעולה ששיתוף אך מקווים הדרך, בתחילת רק
הקליניקות". יחד עם אחרת פעילות כל או בונו' 'פרו ייצוג בתיקי גם ויוליד

שלו היום-יומית ובעבודה החשוב בפועלו ממשיך המרכז בינתיים,
"התקווה הפירות. את לקצור יהיה ניתן הקרוב בעתיד שכבר שאיפה מתוך
כל חותם על והפעילות ישאירו שהעבודה "היא עו"ד ציונוב, שלנו", מציינת
אכן שלנו ספק שהסטודנטים לי ואין שמגיע לקליניקות, וסטודנט סטודנט
משפטנים. בהיותם וגם אזרחים בתור גם להם שיתרום מוסף ערך מקבלים
מודעים היו לא הם הקליניקות שאילולא לתופעות נחשפים הסטודנטים
באחת פועל שהיום שסטודנט לעובדה רבה חשיבות יש לדעתי, לקיומן. כלל
שנגדו האחר לצד מודע ויהיה יכיר ביטוח, חברת בעתיד וייצג מהקליניקות
המרכז של ש"הפעילות מוסיף מצדו דותן פרופסור במשפט". מתמודד הוא
של והאישית ובהכשרה המשפטית בפקולטה חשוב ומהותי חלק היא הקליני

לצד משפטיים כישורים לפתח לסטודנטים ומאפשרת וסטודנט, סטודנט כל

את המשפט 'לנצל' ניתן הקליניקות באמצעות חברתית. מודעות ואחריות

זקוקות לכך". שבאמת אוכלוסיות של ולהעצמה לשינוי חברתי

ומעשי משפטי ידע  בהענקת רק אינה הקליניקות של גדולתן  ואכן,

ודאי הללו הספציפיים. ללקוחות משפטי  ייעוץ במתן או לסטודנטים

הקליניקות. של פועלן את למצות כדי בהן אין אך כשלעצמן, ראויות מטרות

שינוי רוח של מפיחות הן - הפקולטה לגאוות ראשי מקור הקליניקות הן

רק לא להיות, אותנו ומכשירות הסטודנטים, בקרבנו, חברתית ומודעות

יותר. אחראיים אזרחים גם אלא יותר, טובים משפטנים

  

העברית מייצרת את למשפטים באוניברסיטה הפקולטה סוד כי אין זה

נשיאי המוחלט של בישראל. רובם המשפטנים המובילים העתיד של דור

לא אך הפקולטה.  כותלי בין והתחנכו למדו העליון המשפט בית ושופטי 

משרדים של בעלים מובילים, למשפטנים שהפכו לבוגרים פרט בלבד- זאת

מכהנים הפקולטה מבוגרי וטובים  רבים ועוד, מדינה  פרקליטי מובילים,

כולם ממשלה. שרים וראשי כנסת, חברי במדינת ישראל. מפתח בעמדות

הרוחות מהֶלך מושפעים כעת, בהם מהלכים שאנו במסדרונות אז התהלכו

בחייהם. מעצב כה בשלב בפקולטה

הזנחתהמודעותוהאחריותהחברתית גודלהאחריות. כן כגודלהגאווה, ואכן,

של מקרה בעתיד. בכל ומוכרות חולות רעות תוליד סטודנט וסטודנט כל של

נופתע לא עצמנו; על אלא נוכל להלין מקופחים, לא מגזרים של לרעה אפליה

טענות להשמיע נמשיך ערלות; אוזניים על שנופלות וזעקות ארוכות משביתות

אינטרסים צרים. ועל מעוותים עדיפויות סדרי זועמות על

תהליך זהו תהליך. של תחילתו הן הקליניקות שמעוררות השינוי רוחות

ועל מעמדם הדין עורכי על בכלל, הפקולטה ועל הסטודנטים שישפיע על

מעט שמאמינה מחברה להיות חלק נוכל ארוך שבסופו תהליך זהו בישראל.

לתהליך שלנו תרומה כל מערכת החוק והמשפט. של ובחשיבותה בכוחה יותר

הגלימה התפישה שלפיה עידוד במיוחד. גדול ערך היא בעלת הזה החשוב

מה זה - ושלא נטעה ומהותי. ראשון צעד הוא אמצעי, גם מטרה, אלא רק אינה

אחר. דבר ולא שום פקולטה למשפטים לפקולטה מובילה. זה, שהופך
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בכלא ביטחוני רעועים באוהלים חוסים ומיוסרים, מותשים בני אדם מאות
שחוו את צלקות האכזריות נושאים ותינוקות, גברים, נשים, ילדים בישראל.
המובטחת. חלקם בארץ שגילו האטימות את להבין ומנסים באזור מוצאם
בכפם. עוול לא על מאסר בתנאי חיים רובם פליטים, של למעמד זכו טרם
מהם שגבה מייגעת  הליכה  של שעות  עשרות  על מספרות  עדויותיהם 
האונים חוסר המצרי, ועל הגבול את בחשאי שעברו מקלט, עד אחר החיפוש

ומתיהם מאחור. כפריהם שבהותרת משפחותיהם,

נקודת האל-חזור. בגבולה אל בריחה, הגיעו של ימים רבים חבולים, בתום
לחבל והשיבה העוינת לחזור למצרים את יכולתם איבדו הם ישראל מדינת של
כלא לבתי הושלכו הם בישראל מוות. דין מגזר פחות לא היא שבסודן דארפור
אחר מקלט זמני לנפשם והם תרים מצאו הגיעם. שם, בתנאי מחיה קשים, עם
באחריות ועודנה הייתה הגורל, שמרחפת מעליהם, שאלת חייהם. לשיקום דרך

להדחיקו. שמוטב ודמוגרפי ביטחוני איום בעיקר בהם שרואה מדינה

בחיים להישאר - השאיפה
ואבי המשיכה ההפגזה אך מסתור, ולמצוא היערות אל להימלט "הצלחנו
בשיחים, התחבאנו שלושה ימים ובמשך אחותי הצעירה עם נותרתי נהרג.
וסובל מתחת לעץ, גוסס צבא שהיו באזור מצאו אותי או מים. כוחות מזון בלי

הסמוכה. אל העיר ברגלי. החיילים לקחו אותי מפציעה

אכזרי, מיחס וסבלתי הקצין, של בביתו שם, שהיתי שנים שלוש "במשך
לביתם, מחוץ על רצפת המרפסת, ישנתי הייתי מעין עבד. וכפייה. אלימות
לאסלאם, דתי את להמיר אולצתי המשפחה. ארוחות שאריות את ואכלתי

2004 עמדתי להישלח למחנה  בשנת בי. ומתעללים אותי מכים היו יום ובכל
על לי שנודע ביום דארפור. בחבל ללחימה אותי להכשיר תכננו שם צבאי,

הכוונה, החלטתי להימלט"
מסודן1 פליט ,20 ג', בן

מים לגבי מקורות מחלוקת בשל כוח במאבקי החל בחבל דארפור הסכסוך
ממושכת אזרחים למלחמת הידרדר הוא השנים במהלך מרעה. ושטחי
של צבאיים מתקנים לתקוף החלו אפריקאים מורדים ארגוני מדם. ועקובה
אותם שהפלה הערבי, השלטון את להחליש בתקווה המושחתת, הממשלה
מסיביות ובהפצצות מיליציות ערביות החלה בחימוש בתגובה הממשלה לרעה.
החורבן אזרחית. אוכלוסייה מטרות צבאיות לבין בין הבחנה ללא האוויר, מן
הובילה ההידרדרות המהירה, אשר מגמת את שגרמו ההפצצות החלו וההרס

מומחה שני, יובל פרופ' מדגיש פליטים", לקלוט המדינות על חובה מטילה אינה הפליטים "אמנת
"העיקרון העברית. באוניברסיטה למשפטים בפקולטה ומרצה אדם ולזכויות הבינלאומי למשפט

נמלטו" הם שממנה למדינה לעולם אותם לגרש שאסור הוא ביותר החשוב

הזה, הרצח  המצב - 2004 "רצח עם" בשנת האמריקאי הקונגרס שכינה למה
ממש. אלו בימים גם דארפור בחבל קרבנות לגבות ממשיך הזה,

לכפרים תדיר חודר  הערבי הג'נג'אוויד ארגון סודן, ממשלת  בתמיכת
עקירת קבוצתי, אונס  המוני,  רצח ביושביהם. שמות  ומבצע  המקומיים
מינית עבדות  רכוש, שריפת חטיפות, עינויים, ביזה, מבתיהם, משפחות 
המיליציות הרשויות. מצד  ענישה או התנגדות כל  ללא נעשים והרעבה
ורוצחות מתעללות האפריקאיים, השבטים כלפי שנאה חדורות הערביות
לצ'אד הסמוכה. המעטים עד במנוסתם אותם ואף רודפות ללא רחם בהם
השכנות המדינות מצד מחפיר ביחס לרוב נתקלים להימלט, שמצליחים

 2003 החל משנת ההערכות, לפי התופת. אל להשיבם מהססות שחלקן אינן
ולמעלה  סודן שבמערב דארפור בחבל איש כ-450 אלף נרצחו או הורעבו
על  לחתום ניסיון 2006 נעשה בשנת מבתיהם. נעקרו אדם בני מליון משני
ניסיון לרוע המזל, הממשלה. לבין המורדים מארגוני בין חלק שלום הסכם
כיוון הפוכה לתוצאה אלא הוביל להפסקת הסכסוך תרם שלא רק לא - זה

ההסכם. לחתימת המתנגדים גם למאבק הצטרפו שעתה

ההומניטארי "האסון בסודן הטבח את האו"ם כינה הזוועות, חשיפת עם
לחדור שמנסים בין-לאומיים  שלום  כוחות כיום,  גם אך בעולם".  החמור
"ארגון של לכוח המצומצם סודן. ממשלת בגלל התנגדות נחסמים לאזור,
מנת על והסמכות המשאבים חסרים בדארפור שהוצב האפריקאי" האחדות

שותק. זמננו והעולם בת שואה ההרג והעינויים. את לעצור

כפליט מוגדר להיות - האמצעי
בעקבות או מלחמה בעקבות מארצו או מביתו שנמלט אדם הוא פליט
פוליטית. הגדרה חברתית או והשתייכות לאום גזע, דת, רקע רדיפות על
הייתה שישראל ,1951 משנת האו"ם באמנה לעניין פליטים של עוגנה זו
לפליטים במקור התייחסה הפליטים אמנת עליה. לחתום הראשונות בין

1967 באופן בלתי מוגבל  בשנת אולם הוארכה העולם השנייה, ממלחמת
באשר הוא פליט. כל פליט על והיום היא חלה

פליטים", לקלוט המדינות על חובה מטילה אינה הפליטים "אמנת
אדם ולזכויות הבין-לאומי למשפט מומחה ,('95) שני יובל  פרופ' מדגיש 
מחייבת אינה גם "היא העברית, באוניברסיטה למשפטים בפקולטה ומרצה
להכיר הוא שהיא מחייבת מה פליטים. בשטחה או לאכסן פליטים לאזרֵחַ
כפליטים, לשטחה בבאים המדינה הכרת מרגע כפליטים". מסוימים באנשים
מחויבת להעניק והיא אחרת זרה מדינה אזרחי לעומת לה להפלותם אסור
ונגישות לילדיהם חינוך לעבוד, אפשרות מתן כמו בסיסיים ושירותים זכויות
"הוא שלעולם שני, "העיקרון החשוב ביותר", מוסיף פרופ' לשירותי רווחה.
בסעיף המצוי זה, עיקרון נמלטו". הם שממנה למדינה אותם לגרש אסור

('10) קופל אורית מאת:
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והוא החזרה) אי (מצרפתית: "non-refoulement" מכונה: לאמנה, 33

וכיום העיקרון, התרחב השנים עם פליטים. בדבר האו"ם אמנת של הליבה

שיש או מוות עליו עונש יוטל למדינה שבה גם להשיב אדם לא דורש הוא

מעוגן עניין זה רוב הדעות, לדעת לעינויים. נתון בה יהיה מבוסס כי חשש

המנהגי. הבין-לאומי מהמשפט כחלק

הפתרון - ישראל?
מיליציות חדירת בשל אולם הסמוכה, לצ'אד נמלטים דארפור פליטי מרבית

נאלצים הפליטים שם, במחנות התברואתי הירוד והמצב הג'נג'אוויד לאזור

רבות, מדינות הרדיפות. מפחד אחרות למדינות להתפזר מהזוועות הנמלטים

בפליטים מתעמרות כמו מצרים, אמנת הפליטים על החתומות כאלו גם

אל התופת בסודן. חזרה לגרשם מהססות אינן המגיעים לשטחן ואף

לגבול ומגיעים במסעם הפליטים ממשיכים ברירה שבלית קורה כך

סודנים מאלפיים פליטים למעלה חצו האחרונות במהלך השנים הישראלי.

דארפור.  מחבל מקלט מבקשי 600 מהם כ - מצרים, עם הישראלי את הגבול

אם לשר המיוחד היועץ ימליץ השיפוטית הביקורת במסגרת שיפוטית. ביקורת
את חוק להשאיר התעקשה "המדינה לא. או במשמורת להישאר עצור צריך
לא זו הכרעה גם בן-דור. עו"ד גורסת קוסמטי", שיפור בו עשתה אבל ההסתננות,
ולטעון חוקיות ההסדר על לחלוק המשיכו והעותרים בצהלות שמחה התקבלה

ואינו בלתי תלוי. עצמאי אינו המיוחד והיועץ שיפוטית זו אינה ביקורת כי

מ- אחד כל הביטחון לשר המיוחד היועץ שחרר 2006 מאוגוסט החל
שהגיע  אדם של אחד מקרה היה בפניו. "לא שהובאו הסודנים 308 הפליטים
בן-דור, עו"ד מציינת לא ישוחרר", קבע שהוא ושהיועץ שחרורו את וביקשנו
סודני מסוכן כל שלפיה תזת המסוכנות את דחה למעשה "היועץ המיוחד
את שקושרות אינדיווידואליות ראיות שבהיעדר היא קביעתו המדינה. לביטחון

במעצר". אותו להשאיר ניתן לא כלשהי, חבלנית לפעילות או לטרור האדם

על כשידם בג"ץ מפסיקת יצאו האדם זכויות ארגוני כי נראה פניו על
מאוד מגבילים בתנאים  בוצע הסודנים הפליטים שחרור אולם  העליונה,
תנועתם, בחופש הוגבלו הפליטים בזכויותיהם. חמורה פגיעה תוך לכשעצמם

לעבוד. מחויבים היו הם שעבורו מעסיק להם ונקבע מגוריהם במקום

התניית אשרת כי שקבעה בג"ץ, של קודמת פסיקה סותרת זו קביעה 
הפוגעת אסורה מעין עבדות מודרנית מעסיק מסוים יוצרת אצל בעבודה מהגר

מעסיקו  אל מול המיקוח כוח מהעובד בפועל כזה, ניטל האדם.2 במקרה בזכויות

בפני  14 יום הובא תוך לא באם ישוחרר לישראל הכניסה חוק לפי בעוד שעצור
לחוק בהתאם כלוא, להיות עלול שפליט הרי שיפוטית, ביקורת לצורך דין בית

יוכרע שמצבו המשפטי מבלי רבים גם חודשים ההסתננות,

ששומרת באופציה לפעול חייבת

האדם". זכויות על

הרכבהשופטיםבעתירה,בראשות

בזכותו דורית בייניש, הכיר השופטת

שיפוטית, לביקורת עצור כל של

של והחיוניות הצורך על עמד אולם

בית ההסתננות.  חוק  פי על מעצר 

שלפיו ייחודי מנגנון הציע המשפט

אשר הביטחון, לשר מיוחד יועץ ימונה

מעין במעצר המצויים לסודנים יספק
מאפריקה פליטים של המונית הגירה מפני חוששת אשר ישראל, ממשלת

לגורלם. מהאחריות להתנער מנת על משפטיות בדרכים נוקטת לשטחה,

לדין הפליטים אמנת הוראות את שמתרגם ישראל במדינת חוק שאין "מכיוון

אדם שנכנס כל כמעמד הוא הפליטים של מעמדם רשמית הפנימי בישראל,

שני. פרופ' אומר מיוחד לפליטים", אין מעמד ישראל. למדינת כחוק שלא

ליחס זכו בישראל, מדיני מקלט ביקשו אשר דארפור מחבל הזוועות "נמלטי

לארץ". אשר הגיעו הגבול ומשיגי העבודה שאר מבקשי כמו דומה

באופן בישראל השוהים אחרים זרים עובדים כמו - האחרונות השנים עד

הכניסה לחוק בהתאם נעצרים את הגבול שחצו הפליטים היו - חוקי בלתי

זכויות: השמעת לכמה בחוק האמור לפי והיו זכאים לישראל, התשי"ב-1952,

בנפרד  הולמים משמורת תנאי המעצר, מרגע שעות  24 תוך טענותיהם

ואף  14 יום, בתוך דין בית בפני שיפוטית ביקורת פליליים, ומעצורים מאסירים

למקלט הפונים במספר הגידול עם מסוימים. תנאים תחת ממעצר שחרור

פליטים זוכים  שלהם  התנאים את להגביל הממשלה ביקשה  בישראל, 

לפיתרון סוגיית הממשלה עתה הופנו מאמצי המדינה. של המגיעים לפתחה

היעילה המשפטית  הדרך למציאת העם, רצח בניצולי מטיפול הפליטים 

ישראל. לשטח מלהגיע הפליטים את שתרתיע ביותר

הפעלת חוקי חירום
שהגיעו לשטח  פליטי סודן נגד ישראל להפעיל 2006 החלה ממשלת בשנת
התשי"ד-1954. ושיפוט), (עבירות הסתננות למניעת החירום חוק את ישראל
הגוברת הפליטים הסתננות תופעת כי תפיסה מתוך רשמית נבע זה חוק יישום
המדינה החלה במקביל, מדאיגות. ביטחוניות השלכות בעלת להיות עלולה

בטחוני. איום המהווים אויב' מדינת 'אזרחי מסודן המסתננים את לתייג

תל-אביב  באוניברסיטת אדם לזכויות הקליניקה 2006 הגישה באפריל
העיקרית הטענה השימוש בחוק ההסתננות כלפי פליטים. נגד לבג"צ עתירה
שנדרש כפי עצורים, עבור שיפוטית לביקורת מנגנון היעדר היא שעלתה

 14 תוך הובא לא אם ישוחרר לישראל, הכניסה חוק לפי שעצור, בעוד בחוק:
ההסתננות, לחוק הרי שבהתאם שיפוטית, לצורך ביקורת דין בית בפני יום

יוכרע. המשפטי שמצבו בלי רבים חודשים גם כלוא, להיות יכול פליט

המתייחסים מקבילים, חוקים הם ההסתננות וחוק לישראל הכניסה "חוק
הקליניקה, מנהלת מסבירה כדין", שלא לארץ כניסה של מצב לאותו בדיוק
- החוקים זהה של "התכלית העתירה. את מהות ,('90) ענת בן-דור עו"ד
עושה מהחוקים אחד כדין. שלא אליה שנכנס ובמי בארץ ששוהה במי לטפל
סבירה רשות מנהלית הפרה. הפרט והאחר תוך זכויות שמירה על תוך זאת
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בישראל. ולעבוד לחיות את האשרה הוא יאבד המעביד את עזיבתו עם שכן
שניצלו בהם בכך העובדים תלות מימשו את רבים לציין שמעבידים למותר
בזכויותיהם. חמורה תוך פגיעה לעתים העבודה הזול, כוח את מרבי באופן
בטענה מסודן הפליטים כאמור, לגבי אומצה מחדש, והיא נפסלה זו "שיטה
כבר היו בחלקם שהפליטים מאחר בן-דור, "אך עו"ד אומרת מסוכנים", שהם

הרע במיעוטו". בבחינת זה את לקבל בכלא, נאלצנו שנה

ישראל בת ערובה
של פליטי  במצבם כדי לדון של הכנסת הפנים 2007 כונסה ועדת שנת בראשית
שהובאו ומהנתונים בישראל הפליטים מעדויות שעלתה התמונה דארפורבארץ.
חברי מהרשויות.  חלק מצד נתפשת בלתי  ואטימות קשה מציאות הראתה 
המיוחד ובאגף בכלא מעשיהו הפליטים של תנאי המעצר את ביקרו הוועדה
אוויר מזג העצורים בתנאי חיים שם קציעות. בכלא הביטחוני עבורם שהוקם
מאפשרת אינה ואף רפואי את גישתם לסיוע מגבילה הכלא כשהנהלת קשים,
של מצבם לגבי עלתה מיוחדת דאגה בסודן. שנותרו קרוביהם עם תקשורת
המעצר. במחנה הפליטים שהות במהלך שנולדו והפעוטות במקום הקטינים

את בוועדה  הציגה המשפטים, משרד נציגת  ,('84) גנסין יוכי עו"ד

הגדרת והוא הפליטים בארץ שנלווה לשאלת המשפטי המרכזי הקונפליקט

הגדרת את לדבריה, מרחיב ארגון האו"ם, לישראל כפליטים. המסתננים

למדינת שהשבתו כל אדם בה באמנה הבין-לאומית וכולל המנויה הפליט

מסתנן שכל לכך גורם זה מצב חיים.  בסכנת  אותו תעמיד שלו המוצא

שבויה ישראל את מחזיק של פליט, זכאי למעמד אינו הוא אם גם לישראל,

לו בחייו. עלולה לעלות למצרים כי שיבה בידיו, בטענה

לשטחה המסתננים את  לגרש רשאית איננה כן, אם  ישראל, מדינת

רואה בהם איום ביטחוני ולכן היא אולם בחזרה למצרים, ודאי שלא לסודן,

לנמלטי הטבח נוגע שהוא ככל בן-דור, עו"ד לדעת זה, מאסר אוסרת אותם.

שעצורים האנשים מבין "רבים בלבד. הרתעה לצרכי ונועד פסול בסודן,

משמורת לדיני בנוגע יסוד עיקרון מישראל. הרחקה ברי אינם קציעות בכלא

אותו", לגרש ניתן שלא אם ידוע אדם במעצר, להחזיק שאין הוא והרחקה

אשר  ביטחוני סייג מציג אמנם הפליטים לאמנת  9 סעיף מסבירה. היא

של המסוכנות חזקת הופרכה שלמעשה מכיוון אך זה, מאסר חוקית מתיר

בספק. מוטלת מסודן, חוקיות זו הפליטים
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קמפינג" "אתר בכלל הוא הכלא
שלם" עם משמידים שבה במדינה מלהיות סוהר, בבית להיות "עדיף

דארפור3 מחבל פליט קרנוב, טומה של עדותו

נחרצות שיש קבעה הכנסת שוועדת הפנים של מאז עברה קרוב לשנה
אולם עברו, החודשים אנושית". יותר  בצורה  הפליטים בעצירים "לנהוג
המכבדים בתנאים ראויים מלחיות רחוקים קציעות האסורים בכלא הפליטים
המשפט שיטת להתבסס מתיימרת שעליהם האדם, כבוד עקרונות את
באוהלים וכלואים המשפחה מאבות מופרדים  וילדים נשים הישראלית.
של מוגבלת כמות ועם הסקה ללא הלילי, המדבר לכפור הפרוצים צפופים

חיים  שנתיים, לגיל מתחת בהם 18 פעוטות 98 קטינים, לרחצה. חמים מים
ביטחוני. איום אינם הם כי לכל שברור למרות הכלא, כותלי בין חייהם את
חובה ובהתאם לאמנת חינוך חוק וזכאים לפי ספר ובית מרביתם בגילאי גן

בנמצא. אינן אלו בכיתות לימוד, אולם להיות הפליטים

הכלואים בעליהן את לפגוש זוכות בהיריון, שחלקן הכלואות, הנשים
יוצאי סודן טרם הכלואים רוב קצר. ולזמן בשבועיים פעם באגף נפרד רק
נותר אליהם היחס להיום ולכן נכון האו"ם לפליטים, נציבות ביקורת את עברו

עבודה". "מסתנני כאל הפחות ולכל בטחוני, איום שמהווה מי כאל

שנויה בהתבטאות דיכטר,  אבי פנים, לביטחון השר  קבע זאת חרף
"אתר הוא קציעות בכלא הפליטים כלואים בו המיוחד האגף כי במחלוקת
לגירושם עד  הפליטים לבעיית זמני הומניטארי פיתרון הוא וכי קמפינג", 
מוחזקים בתנאים "אנשים אמירה זו: מתרעמת על בן-דור מישראל. עו"ד
אין המגורים המחפירים, הולמים. מעבר לתנאי מלהיות תנאים שרחוקים
ללא שוקעים בדיכאון אנשים פסיכו-סוציאליים, שירותים חינוך או שירותי
ששם כיוון פליטים במחנה משהות אף גרוע בפועל ומצבם תכלית כל
כלא של היותו כי סוברת בן-דור עו"ד סוהר". בבית כלואים לא לפחות הם
ולציבור לעיתונות תדיר חשוף הוא אינו שבו במקום הארץ, בדרום קציעות
"יש הציבורי. היום מסדר ולדחיקתם הפליטים נושא להשקטת תורם הרחב,
שזו פי על אף לבוא, אחרים להרתיע אנשים כדי מוחזקים הם כי חשש לי

העליון". ביהמ"ש על-ידי במפורש שנפסלה מטרה

החמה" "ההחזרה
אולמרט,  אהוד הסכימו א-שייח' 2007 בשארם ביולי שהתקיים פסגה במפגש
"ההחזרה נוהל על מצרים נשיא  מובארק, וחוסני  ישראל ממשלת ראש
לשטחי בחזרה  לישראל המסתננים מייד יגורשו זה נוהל לפי החמה". 
כפליטים מעמדם הגדרת עם להתמודד תיאלץ לא שישראל כך מצרים,

 48 נשלחו עת השנה, באוגוסט יישום הנוהל החל ביטחוניים. כאסירים או
חזרה למצרים בדארפור, בהם פליטים מהטבח אפריקה, מסתננים ממדינות

הגיעם. מרגע ספורות שעות בתוך

בלבד. לארץ מוצאם פליטים השבת על במפורש הפליטים אוסרת אמנת
שני, לדעת פרופ' למצרים, החמה" "ההחזרה פיתרון אף-על-פי-כן חוקיות

לאחרונה לבג"ץ,4 תבעו  שהוגשה בעתירה הטוב". במקרה "מוטלת בספק
מזה, יותר אינו הומאני. שלטענתם הנוהל, את לבטל זכויות אדם ארגוני מספר

הפליטים  שהשבת לכך non-refoulement מובילה ה- עיקרון הרחבת
על עצמה מדינת שלקחה בין-לאומיות חובות בוטה למצרים מפרה באופן
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בפני הפליטים את להעמיד עלולה אלו, הסכמים הפרת לכך מעבר ישראל.
למקום עינויים והחזרה הגבלת זמן, כליאה ללא של רדיפה, ממשית סכנה

המצריים. השלטונות על-ידי דווקא חיים, סכנת להם צפויה בו

בן-דור, עו"ד בתוקף  טוענת  חוקי", לא פשוט החמה'  'ההחזרה  "נוהל
חזרה למצרים  48 האנשים שנשלחו טראגיים. ממש הם הנוהל של "התוצרים
לפליטים האו"ם שנציבות איתם. הפרקליטות טענה מה יודע לא איש נעלמו,
שהתברר מה - אותם לבקר במצרים ותבוא שלהם הסטאטוס את תבדוק
אותם מחזיקה ממשלת מצרים איתם, קורה מה לא יודע איש פרח. כעורבא
פרקטיקה שיש משום מיוחדת מעורר דאגה הדבר אליהם. גישה ומונעת
שהם גבוהה סבירות וקיימת  במצרים מעצר בבתי עינויים  של מתועדת
לסודן". הוחזרו אף חלקם כי טוענת בין-לאומית עיתונות לעינויים. חשופים

מענה לתת היא החמה" "ההחזרה נוהל של המוצהרת שהמטרה בעוד כך,
את קובע הנוהל הרי שבפועל הכנסת, שעלה בועידת לקונפליקט המשפטי
אינה שישראל בכך הפליטים: בסוגיית האו"ם נציגות מול אל ישראל עמדת
עין מעלימה למעשה  היא למצרים, בחזרה הפליטים את לדחות  מהססת

הפליטים. אמנת את מצרים של הבוטה מהפרתה

?2007 ציונות מודל גירוש =
על ישראל למדינת תודה אומר ואני ישראל, מדינת את אוהב אישי באופן "אני

חיים" היינו אם היינו נשארים בדארפור לא חיים ואוכלים פה. שאנחנו זה
דארפור5 מחבל פליט קרנוב, טומה של עדותו

מעמד  יקבלו דארפור מחבל כי 500 פליטים אולמרט, 2007 הכריז שנת ביולי
הגיעו נוספים מחבל דארפור רבים פליטים חלפה, ארעי. כחצי שנה תושב של

למעמד בישראל. זכה מהם אחד לא אף אלו ימים עד לישראל, אולם

מוגבלים ביטחוני, במעצר עדיין  מצויים דארפור  מחבל פליטים מאות
זכויות ללא חינוך לילדיהם, ללא לעבוד, נעדרים אפשרות תנועתם, בחופש
כמעט מתמודדים האדם קשים ביותר. ארגוני זכויות מחיה ובתנאי סוציאליות

מודעת לבעיות ישראל ממשלת הפליטים. של ההומניטארי עם מצבם לבדם
מאידך. הממושכת פליטי סודן למצרים מחד, וכליאתם גירוש של המוסריות
שבקהיר נמצאים העובדה ישראל מדינת של מעיניה נעלמת זאת, לא עם
על אפשריות מהשלכות חוששת והיא נמלטים סודאנים ממיליון למעלה

לפליטים. גורף ויוחלט על סיוע במידה ישראל

השבת לאחר לטעון, הממשלה ראש לשכת את שהוביל הוא זה חשש אולי
ישראל וראש וכי "ממשלת ציונות 2007" זאת "גם כי למצרים, 48 הפליטים
או עשרות של אוכלוסייה היווצרות למנוע כדי לפעול מחויבים הממשלה
בישראל".6  החיים במרקם יפגעו חוקיים אשר בלתי מסתננים אלפים מאות

יותר.  הומאני אחר, באור הציונות 1977 את בשנת מצדו ראה בגין ז"ל מנחם
לקלוט החלטתו על בגין הכריז ישראל, ממשלת לראשות השבעתו ביום כבר
להצילם. מסכימה מדינה שאף בלי בים שהיטלטלו וייטנאמים, פליטים עשרות
אשר תרו ניצולי השואה, היהודים, הפליטים ספינות את ראה בגין לנגד עיניו,
מדינת כי הזוכרת זו היא בגין נענתה. הציונות של לא וזעקתם מדיני מקלט אחר
ייזכר שאם עם. עם, רצח של האיומות ההשלכות על יסודות הוקמה ישראל
להינצל פליטים המבקשים בפני שעריה את לסגור יאפשר למדינתו לא בעברו,

יום ביומו. מדי הטרור החיים בצל קרבנות סודניים, מיליוני ממציאות של

והנה שואה באירופה העם היהודי מאז שואת חלפו שנה למעלה משישים
ישראל. - מדינת אִתו ויחד שותק, שוב העולם עינינו. מתרחשת לנגד נוספת

שירותי אין לתנאי המגורים המחפירים, מעבר הולמים. תנאים בתנאים שרחוקים מלהיות מוחזקים "אנשים
גרוע אף יותר בפועל ומצבם תכלית כל ללא שוקעים בדיכאון אנשים פסיכו-סוציאליים, חינוך או שירותים

כלא" בבית כלואים אינם לפחות הם שם פליטים, במחנה משהות
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Ynet, 04.07.07 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3420500,00.html מתוך

העסקה משטר עתירה כנגד על דובר הכבילה", "בג"צ אשר כונה זה, בפס"ד .[460 פורסם) 06(7) (לא [פדאור ישראל ממשלת נ' לעובד" "קו 4542/02 עמותת בג"צ

מסוים. מעביד אצל שיעבוד בכך הזר העובד של המהגר ויזת את התנה עת שבאותה זרים, עובדים של

.30.01.07 הכנסת, הסביבה של הפנים והגנת ועדת

אלו. בימים מתנהלת העתירה .27.12.07 מתאריך העותרים מטעם תגובה הביטחון ואח'; נ' שר ואח' זרים לעובדים סיוע מוקד ,7302/07 בג"צ

.30.01.07 הכנסת, הסביבה של הפנים והגנת ועדת

 Ynet, 19.08.07, http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3439186,00.html
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שמוצאים משפטנים
הרוצח בנעלי עצמם את

לעתיד דין עורכי •
• לקרבנות שהופכים
כשמשלבים זה ככה

• למשפט תאטרון בין
• מופתעים? לא אנחנו
הסדנה על מסך הרמת
בפקולטה יצירתית הכי

קל רגע עוד נישאות אליהם. שכל העיניים מרגישים דרוכים. הם הדין עורכי

עוד קצת על משפטי חוזרים הם יוכרע. באולם וגורלו של אחד מהיושבים

ואז מקומותיהם...  את תופסים מים, לוגמים השופט, את המחץ שידהימו

הכפיים. מחיאות נשמעות

שגרתית לא  מהתנהלות מופתע  לא אחד שאף  השלישית השנה  זו

טבעי. נראה אף זה ('70) מנחם בן חנינה לפרופ' משפט. בית באולם זו

ותפקידים תלבושות תפאורה, עם הצגה, מהווה מסוימת, במידה "המשפט,

המזכירה דרמה הנָה המתחוללת בין כותלי בית המשפט והחוויה קבועים,

למשפטים בפקולטה לתאטרון הסדנה של היוצר אומר בתאטרון", ביקור

מושפעת עצמה הדין פעם הכרעת "לא מחיאות כפיים. לאותן שאחראי ומי

הכל ככלות הדין, שכן עורכי של התיאטרליות השכנוע ויכולותיהם מכישורי

אדם". בני הם השופטים

והתיאטרליות  הדרמטיות היכולות את לגבש רק מיועדת לא הסדנה  אבל

גם מאפשרת לעורכי  17 במספר. היא בה, המשתתפים הסטודנטים של

בארץ בין המשפט בתי כותלי בין המתגלים בפערים "לטפל" הדין העתידיים

שלא מה אותם. להבין לנסות אותנו מחייב נכון "טיפול ל"רעים". "הטובים"

משחק. על ידי בנקל ניתן להשיג ושכנוע, דיבור, לימוד להשיג על-ידי ניתן

עמו". הזדהות ביכולתנו ליצור הלא נורמטיבי, האחר, גילום דרך

במה האוּ  לם כל
אלירן ביכמן פליירס, איור: סטודיו
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החוק לסעיפי מעבר לראות
מכשיר משמש לא במיטבו אשר התאטרון בן מנחם, פרופ' לדעת זהו,

את לה המשקף  ראי  החברה  בפני  המציב אמצעי  אלא  בלבד,  בידורי 

חשים שאנו את מי כקרבן לראות לנו מסייע "המשחק אחרי הכל המציאות.

שלחדווה הרווחת שהטענה מגלה מעמיקה בחינה ובאמת, כקרבנותיו".

והקר, היבש המשפט בעולם מקום אין התאטרון עמו שמביא היצירה ולרוח

נכונה. לקרות אינה יכול הכל בתאטרון שלפיה מדויקת. "התפיסה אינה

אולם, המציאות, של וגיחוך מסוים העצמה, הגזמה אמנם יוצר התאטרון

מהחיים לגמרי המנותק תאטרון המציאות. את מתאר הוא דבר של בסופו

לא אבל אמנם מחוקים, מורכב "המשפט כי וטוען הוא מוסיף מעניין". לא

מעבר רואים דגולים משפטנים אנשים. כל קודם הוא משפט מחוקים. רק

הדין". ופסקי החוק לסעיפי

הלוקחים לאנשים בהתאם מתעצב עצמה, למציאות בדומה המשפט,

בוחרים להתמקד שבסדנה לעתיד המשפטנים כי פלא אין חלק, ולכן בו

נבחר השנה שהועלו המרכזיות. בין שלל הרעיונות החברתיות בסוגיות

רדיפת לה: והסוגיות הנלוות הסוהר בתי הנוגע להפרטת מקורי, מחזה

על פופולריות אחר הפוליטיקאים
חברתיות, מטרות קידום חשבון
אחר המופרטים הגופים רדיפת
אדם, זכויות חשבון  על כסף
ועולם שלטון הון, בין והקשר
שההצגה ברור לי "היה תחתון.
חברתיים בנושאים תעסוק השנה
,('10) מיארה נדב אומר בוערים",
השנתית, להצגה הרעיון מיוזמי
"הלימודים בפקולטה שמבחינתו 
מבחינה לפחות רב, דגש שמים
ביקורתית ראייה על תאורטית,

המשפט והחברה". של

ולימודי העשרה מקצועיות, על הוא "היום, הדגש
בארץ מהסטודנטים על-ידי חלק נתפסים כלליים
לא הבנה מנחם, בן פרופ' לדעת זו, זמן". כבזבוז

משפטנים, "ידע עבור שכן, המקצועיות נכונה של
הכרח!" הוא – מותרות אינו כללי

רק אבל לא מחוקים, אמנם "המשפט מורכב
משפטנים אנשים. כל קודם הוא משפט מחוקים.
דגולים רואים מעבר לסעיפי החוק ופסקי הדין".

"יבשים" מלימודים יותר הרבה
הוא לתאטרון משפט בין שהקשר מצטייר מנחם בן פרופ' שמדברי בעוד אך

בפקולטה תאטרון סדנת להקים ההצעה לראשונה שכשהועלתה הרי טבעי,

הדיקן, כניסת עם בלא מעט מכשולים. אלו נפתרו נתקלה היא למשפטים,

לעודד ולרצון הסדנה בחשיבות להכרתו הודות לתפקידו, דותן, יואב פרופ'

אותה לזקוף מאליה ויש כמובנת זו תמיכה לראות בפקולטה. "אין יוזמות

בן מנחם. פרופ' מדגיש בפרט", והדיקן בכלל לזכות הפקולטה

רבים שכן, מובנת מאליה, אינה לסדנה הסטודנטים ההיענות בקרב גם

בן פרופ'  מצר כך על  בלימודים. הפרקטיקה  אחר דווקא  מחפשים מהם 

התקיימו בפקולטה, כאן הוא למד משפטים שבהם בימים כי ומספר מנחם

משפטיים שאינם כללו נושאים אשר יסוד, גם לימודי המשפטים לימודי לצד

מחוץ קורסים ללמוד ניתן כיום שגם "נכון והעשרה. כללי ידע והעניקו

היום, אותם. דרשו אף כאלו לימודים שעודדו רק לא אז אולם לפקולטה,

חלק על-ידי  נתפסים  כלליים העשרה ולימודי מקצועיות, על  הוא הדגש 

נכונה לא הבנה מנחם, בן פרופ' לדעת זו, זמן". כבזבוז בארץ מהסטודנטים

הכרח!". - הוא אינו מותרות כללי "ידע עבור משפטנים המקצועיות שכן של

משפטיים שאינם קורסים לפעם מפעם להעביר מקפיד הוא זו, גישתו בשל

של הפילוסופיה בנושאי קורסים גם התאטרון, סדנת מלבד בהם, מובהקים,

הסטודנטים. מצד גבוהה להיענות זוכים כולם וספרות. ומשפט המשפט

בטלוויזיה הקשוחים כמו לא
ברחבי שונות באוניברסיטאות היום עד מתקיימות תאטרון שסדנאות פי על אף

התאטרון סדנת למשל, כך עליהן. התבססה לא ה"צברית" הסדנה בניית ארה"ב,

בארבע משתתפיו את המזכה דבר, לכל משפטי קורס היא העברית באוניברסיטה

קורס הרווארד המהווה באוניברסיטת התאטרון מסדנת בשונה זכות. זאת נקודות

להעלות נוהגים בהרווארד שבוגרי סדנת התאטרון בעוד כן, כמו בלבד. העשרה

בכל ההצגה יצירת מעורבים בתהליך הסטודנטים הירושלמים מוכרים, מחזות

"הצצה", להצגה הרעיון  את שהגו  הם  עצמם  הסטודנטים  למשל  כך שלביו.

הראשונה. בשנתה הסדנה שהעלתה
הסטודנטים לקחו השנייה בשנה גם
להצגה הרעיון עיבוד בהליך פעיל חלק
החיוור", והפושע האדום "השופט

מנחם. בן מפרופ' הפעם שהגיע

שבהרווארד בעוד לכך, מעבר
חובבני, סדנת באופן פועלת הסדנה
על מועברת כחול-לבן התאטרון
הדג'ס, שמוליק מקצועי, במאי ידי
ובוגר "פסיק" בתאטרון במאי
שלימד נתיב", "ניסן למשחק ביה"ס
באוניברסיטה לתאטרון בחוג בעבר
של הרעיון הדג'ס אהב את העברית.
סדנת תאטרון לסטודנטים העברת
למרות הראשון, מהרגע למשפטים
חדשני בניסיון מדובר כי שידע

הסטודנטים בין ש"המפגש היא מבחינתו הפרויקט מטרת בארץ. מסוגו וראשון
ולא הקרבן החלש, עם עם על ההזדהות יתבסס לעולם התאטרון למשפטים

השונות". הטלוויזיה המשפטיות סדרות הדין ברוח עורך תפקיד עם

"אינסטנט" סדנת מנחם תחומי מומחיות ויצרו ופרופ' בן הדג'ס שילבו כך
המיומנויות מֵרב את במשחק, הרקע נטולי למשפטים, לסטודנטים המקנה
שלוש ביותר בן אינטנסיבי למפגש לשבוע אחת נפגשת הסדנה במינימום זמן.
הסטודנטים עצמם מוצאים פעם לא פיזית, בעבודה מאמין שהדג'ס כיוון שעות.
על הדג'ס הקשה, מדווח העבודה לצד אבל בשלב החימום. כבר מותשים
אווירה השילוב בין "על לדבריו רשמית. ובלתי חברית שנהנית מאווירה סדנה
התאטרלית הצלחתה מבוססת האנושי החומר איכות ועל קשה לעבודה טובה

הסדנה. כל משתתפי לחתום גם בוודאי יסכימו על קביעה זו, הסדנה". של
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אישרה האחרון נובמבר בחודש הכלכלה, בועדת דיונים של וחצי כשנה לאחר
(חוק זכות לישראל חדש יוצרים זכות חוק שלישית בקריאה מליאת הכנסת
החליף שהוא משום היתר בין חשוב במהלך מדובר .(2007 התשס"ח, יוצרים,
הטכנולוגיות להתפתחויות החוק החדש מותאם חדש. בחוק מנדטורית חקיקה
של האינטרסים ההקשרים משכיל לאזן כראוי בין ובמרבית של המאה ה-21,

והטכנולוגיה. התקשורת התוכן, תעשיות ושל הרחב הציבור של היוצרים,

*('94) פסח גיא ד“ר מאת:

"העמדה לגבי הבלעדיּות זכות את מוסיף החוק נגזרות, יצירות והפקת ראשון

זו זכות של תכליתה עיקר בה. ומכיר מוגנת יצירה של הציבור" לרשות

לאנשים מונגשות מוגנות ולנסיבות שבהן יצירות האינטרנט לרשת מתייחס

רשתות של במקרה למשל כך ומודרניים. חדשים באמצעים הציבור מקרב

מגדיר  החדש סעיף 15 לחוק "יו-טיוב": כמו אחרים) ותכנים (וידאו תוכן שיתוף

הציבור כך שלאנשים מקרב ביצירה פעולה לרשות הציבור" כ"עשיית "העמדה

כן אם צפויים המשפט בתי בחירתם". לפי ובמועד ממקום אליה גישה תהיה

של  יסוד 15 ואיזה כמובנה בסעיף פעולה" "עשיית מהי - להידרש לשאלה

הציבור"? לרשות "העמדה ייחשב  שהדבר כדי בכלל,  אם נדרש, מודעות

המשתמשים זכויות
"השימושים המותרים". תחת ד' בפרק מופיע מחדש, החוק נוסף, שבו תחום

הגנת "השימוש ההוגן" ,(1911 (חוק זכות יוצרים, מן החוק הקודם בשונה

למדינה הפכה מדינת ישראל בכך פתוחה". היא "הגנת שסתום החדש בחוק

ההוגן" "השימוש הגנת בה אשר הברית, ארצות לאחר בעולם, השנייה

אשר לגביהן הגנת  המטרות את סעיף 19 מפרט ברשימה סגורה כך. מוגדרת

אפוא צפוי החדש החוק של בשנותיו הראשונות לחול. יכולה ההוגן השימוש

והנסיבות רשימת המטרות את יגבשו המשפט שבתי מסוים עד ודאות חוסר

סעיף19(ג) לחוק  זאת, עם יחד ההוגן". "השימוש הגנת תחת לחסות הראויות

"תנאים בתקנות לקבוע המשפטים שר את מסמיך הוא - נוסף חידוש מביא

ליצור יכולת לשר ובכך מקנה הוגן'", שימוש כ'שימוש ייחשב שבהתקיימם

רשימה  19(א) כולל סעיף בנוסף, הוגן". "שימוש אותו לגבי מסוימת ודאות

אגב, גם בהקשר כ"שימושים הוגנים". הראויות להישקל מדגימה של מטרות

המטרות  לרשימת מוסיף שהוא כיוון הישן לדין 19 ביחס סעיף מחדש זה

המטרות את ודיווח עיתונאי) סקירה ביקורת, עצמי, מחקר, (לימוד הקודמת

סעיף ועוד, זאת חינוך". מוסד על-ידי ובחינה ו"הוראה מובאות" "הבאת של

המידה  אמות את מאמץ - הוא הדין האמריקאי על ומסתמך שב 19(ב) לחוק

השימוש".  "הוגנות לבחינת מנחים קווים בתור האמריקאי 107 לחוק שבסעיף

היקף שימוש, בה שנעשה היצירה אופי ואופיו, השימוש מטרת הן: המידה אמות

שלה. הפוטנציאליים והשווקים היצירה ערך על השימוש והשפעת השימוש

יחיד דן

לישראל חדש יוצרים זכות חוק

מירון עומר | אילוסטרציה צילום

על-ידי המוגנים השימושים
יוצרים זכות

ומבהיר מחדש שהחוק ראשון תחום
בנוסף  לחוק.   11 בסעיף  מוסדר בו
העתקה, דוגמת מסורתיים, לשימושים
פרסום השכרה, שידור, פומבי, ביצוע
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בירושלים העברית האוניברסיטה למשפטים, בפקולטה מוסמך לתלמידי ויועץ מרצה ד"ר,

CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13

היוצרים לזכות פרטניים וחריגים סייגים
וחריגים סייגים הוספת הוא המותרים" ה"שימושים פרק של נוסף חידוש
התקשורתית- המציאות מן מתחייבים  אשר היוצרים  לזכות פרטניים

בחריג  לחוק  24 סעיף מכיר כך,  ה-21. המאה תחילת של טכנולוגית
תיקון לשם וכן שירות ומתן תחזוקה גיבוי, לשם מחשב תכנת של העתקה
.(compatibility) התאמה בעיות ופיתרון מידע באבטחת ופרצות שגיאות

הליך  במסגרת  זמנית" "העתקה בחריג לחוק   26 סעיף מכיר גם  כך

לרשת צדדים בין יצירה של היא העברה היחידה מטרתו אשר טכנולוגי,
ביניים. גורם על-ידי תקשורת

בתנאים  לבצע, אחרים וגופים ספריות לארכיונים, מתיר  30 סעיף
ולמטרות נוספות שימור לצורכי המיועדות העתקה פעולות הקבועים בחוק,

ההיבטים  בשני 30 מצויים סעיף המרכזיים של חידושיו המצוינות בסעיף.
שר  שקבע מהסוג לארכיון או לספרייה 30(ב) מתיר סעיף ראשית, האלה:
אדם שאותו ובלבד יצירה בעבור אדם המבקש זאת להעתיק המשפטים
מבוססת אשר זו, הוראה משמעות היצירה. את להעתיק רשאי היה עצמו

שספריות  לכך פתח פתיחת הקנדי,1 היא העליון המשפט בית פסיקת על
"שימוש שהן פעולות בביצוע של יחידים הארוכה כזרועם ישמשו וארכיונים
לימוד עצמי, לצורכי מאמר לצלם מותר לסטודנטים אם לדוגמא, הוגן". כך,
וכפי כך. לשם הארוכה להיות זרועם האוניברסיטה תוכל ספריית כעת אזי

.19 סעיף בהגנות חוסה לימוד לצורכי שהעתקה הרי צוין, שכבר

המשפטים  שר את בהסמיכו נוסף, חידוש 30(ג) מופיע בסעיף שנית,
מתן גישה והן למטרות שימור יצירות של העתקה המתירים הן לקבוע כללים
שר של שיקול הדעת טווח לסעיף. בהתאם שנעשו הציבור לעותקים עבור
סוגי היצירות את הן לקבוע סמכות רחב. לשר 30(ג) סעיף לפי המשפטים
רשאים סוגי הגופים אשר את מותרת והן העתקתם למטרות שימור אשר
30(ג) סעיף בכך, שלהם. השימור פעילויות במסגרת הסעיף על להסתמך
החשיבות על תרבותי-דיגיטאלי שימור לפעילות משפטית תשתית מניח
סעיפים בכמה מאופיין המותרים" "השימושים פרק ככלל, בה. הטמונה הרבה
של להיקפם ותוכנם ביחס כללים לקבוע סמכות לשר המשפטים המקנים
צפוי זה מבנה הפרק. במסגרת המוכרים היוצרים לזכות וחריגים סייגים
בתור היוצרים, כמתחייב הסייגים והחריגים לזכות עדכון והתאמת על להקל

ואחרים. תקשורתיים טכנולוגיים, שינויים

היוצרים זכות על הראשונה הבעלות
אחד יוצרים. בזכות בבעלות הראשונה בין היתר, עוסק, החדש לחוק ה' פרק
הראשונה הבעלות הוא הכלכלה בועדת הדיונים במוקד עמדו אשר הנושאים
מזמין- יחסי במסגרת כלומר, הזמנה - שנוצרה לפי ביצירה היוצרים בזכות

ובמאים המִתקשרים תסריטאים היתר, בהקשר של בין ישים, סעיף זה קבלן.
בניגוד וטלוויזיונית. קולנועיות יצירות של מפיקים עם או שידור גופי עם בהסכם

אינו מותיר  זה, בנושא סעיף35(א) לחוק, העוסק בתקשורת, שהתקבל לרושם
למזמין להתנות, מאפשר הסעיף בעבר. שהיה כפי המשפטי את המצב בעינו
הראשון הבעלים הוא היוצר הזה: הבסיסי הכלל את במשתמע, או במפורש
מהדין סוטה 35(א) סעיף בכך, הזמנה. לפי שנוצרה ביצירה היוצרים זכות של
מפורשת. המשמעות חוק הוראת כלל אשר לא הישן

מפורשים  שהסכמים היא  35 סעיף של המעשית
לבין ובמאים תסריטאים בין כאחד ומשתמעים
הזכויות היקף את לצמצם עשויים שידור וגופי מפיקים
התסריטאים של ארגון ניהול הזכויות על-ידי המנוהלות
הראשונה שהבעלות משום זאת (תל"י). והבמאים
להימצא דווקא חלקה, עשויה כולה או ביצירה המוגנת,

המזמין. הגוף בידי

הסעדים פרק
והתרופות יוצרים זכות בהפרת עוסק (60-47 (סעיפים החדש לחוק ח' פרק

להורות  מפורשת שלא סמכות המשפט מעניק לבית 53 לחוק סעיף בגינה.
קיימים טעמים "כי מצא המשפט בית אם הפרה, כנגד מניעה צו סעד של על
ומתמיד מאז היה מניעה של צו שסעד כן". הגם להורות שלא המצדיקים
וחשיבות חידוש יש כי דומה עדיין המשפט, בית של דעתו לשיקול הנתון סעד
זכות של הקנייני האופי בגלל החדש, לחוק עד .53 של סעיף בסיפא האמורה
דרך יוצרים זכות הפרת בגין מניעה צווי להוציא המשפט בתי נהגו היוצרים,

דעת שיפוטי  שיקול ויותר גמישות יותר 53 מאפשרת  סעיף הוראת קבע.
של הוראה חשיבותה יוצרים. זכות הפרת בגין הראויים בקביעת הסעדים
דרך על היוצרים, זכות אכיפת שבהם במקרים ביטוי לידי לבוא עשויה זו
בחופש התחרות. או הביטוי חופש בעיקרון לפגוע עלולה צו מניעה, הוצאת
כספי סעד במתן המתאימים, יוכלו בתי המשפט להסתפק במקרים כעת,

ביצירה המוגנת. השימוש התרת המשך תוך

יוצרים זכות הפרת בגין פיצויים
של  חידושיו נזק". הוכחת "פיצויים ללא של בסעד עוסק 56 לחוק סעיף
אין החדש החוק על-פי ראשית, שניים. הם הקודם, לדין ביחס הסעיף,
הפיצוי המרבי כי (אם נזק הוכחת ללא פיצוי של מינימום "רצפת" סכום

מציין  56(ב)  סעיף שנית,  ש"ח).   100,000 של לסכום משמעותית הוגדל
לפסוק פיצויים לשקול בבואו רשאי המשפט אשר בית של שיקולים רשימה
הממשי והנזק ההפרה של הנתבע, חומרת תום לבו לרבות נזק, הוכחת ללא

המאפשרים  כלים המשפט 56 לבית סעיף מעניק בכך, לתובע. נגרם אשר
מנסיבותיו למתחייב נזק הוכחת ללא פיצויים של שיעורם את להתאים

ומקרה. מקרה כל של הייחודיות
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הימים דברי

שימושית במיוחד: ולא לכאורה, שולית, הייתה תרומה זו
הממשלה של ראש ומגולף, מספרייתו מהגוני כבד כיסא

מקדונלד ג'ון סר של קנדה, הראשון המשפטים ושר

אלירן ביכמן פליירס, איור: סטודיו

ה  נ ת מ
קנדה ממשלת מראש

1959 
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המסתורי הכיסא

חפרי-וינוגרדוב* אדם ד“ר מאת:

ברמה למשפטים  הפקולטה לקיום  מעולם  הספיק  לא ממשלתי תקצוב 
תרומות של  משורה הפקולטה נהנתה השנים במשך למזלה, הרצויה. 
התרומות אחת לארץ. שבחוץ מקבילותיה עם קו ליישר לה שאפשרו נכבדות,
מאגודת החמישים שנות הפקולטה הגיעה בסוף שקיבלה המשמעותיות
הפקולטה, יכלה זו, תרומה בזכות  בקנדה. העברית  האוניברסיטה ידידי

לבניין   1959 באביב לעבור רטיסבון, מנזר מאגפי באחד אז עד שפעלה
הפקולטה, בארכיון צנום תיק בגבעת רם. דאז החדש בקמפוס שלה הקבע
בין המורכבים היחסים לדמות קווים מצייר תקופה, מאותה מסמכים המכיל

הפקולטה ובין ידידיה.1

אפשר להאמין לכיסאות אי
מידה קטן בקנה נוספת מתנה הפקולטה קיבלה החדש הבניין לרגל חנוכת
שימושית ולא לכאורה, שולית, תרומה זו הייתה הקנדיים. מהידידים בהרבה
ראש הממשלה של שהגיע מספרייתו ומגולף, מהגוני כבד מעץ במיוחד: כיסא

מקדונלד. ג'ון סֵר קנדה, של הראשון המשפטים ושר

מוציא באסט, לג'ון בירושה והועבר מקדונלד של מעיזבונו נרכש הכיסא
את נתן באסט .Toronto Telegram-ה ידוע, קנדי עיתון של ועורכו לאור

בפני  אותו העניק  1959 במרץ  וב-6  למשפטים, לפקולטה מתנה הכיסא
ישראל בקנדה, לשגריר פולטון, דייווי דאז, הקנדי המשפטים המצלמות שר
מטורונטו הכיסא הובלת בעלויות הנשיאה  הסדרת לאחר לורי. ארתור
כדי באסט לג'ון  לבונטין אביגדור פרופ' הפקולטה, דיקן כתב לירושלים, 

הישיבות של הסגל. בחדר כי הכיסא הושם וציין המתנה להודות לו על

מקס  כתב באותה שנה ב-9 ביוני שולית? כה התרומה הייתה לא ואולי
"סֵר ללבונטין כי צפון-אמריקה יהדות של הציבור בענייני רוזנפלד, שעסק
הספרייה כיסא ומתנת בקנדה, היסטורית אהודה דמות הוא [מקדונלד] ג'ון

ג'ון אבל זרה. למדינה במתנה הרצל של כיסאו למתן דומה לישראל שלו

מכירים מי שאינם לשכנע את קשה ולפעמים ידיד ישראל חם, הוא באסט

עניינים של הסיקור ובולט נרחב כה - יהודית בבעלות אינו ה"טלגרם" כי אותו

בעיתון". בכלל ויהודיים ישראליים

נרחב תקשורתי לסיקור שזכתה הכיסא, במתנת גם אירוע, בכל כמו

של   Jewish Post-ה פרסם במאי ב-7 דופי. שהטיל מי היה בקנדה,

פילושמי". בדיוק היה "לא מקדונלד כי לחשוף שהתיימר מכתב ויניפג

סֵר  בלונדון,  לשליחו מקדונלד בין  מ-1882  תכתובת מובאת במכתב

תקופה באותה שהושטה העזרה סוגיית שנושאה גאלט, אלכסנדר

רוסים "יהודים כי כתב גאלט לארה"ב. להגר שביקשו רוסים ליהודים

האמין הוא סוחרים". רובם אך חקלאים, חלקם מאוד, מרשימים אלו

שיהודי והיות בקנדה, להתיישב בהצלחה בארה"ב או יוכלו אכן שחלקם

להם שטוב "מה לארה"ב, רוסיה יהודי הגירת בעידוד עסקו ארה"ב

יהודים קומץ כי השיב רע לנו". מקדונלד להיות יכול לא [לאמריקנים]

הסְפר לאזורי יועילו יהודים שכן  לצפון-מערב קנדה, להועיל יוכלו אכן

גם ודאי תוביל אלה באזורים  ונוכחותם הזעיר המסחר  פיתוח על-ידי

אזורים. באותם הפוליטית הפעילות להתעוררות

הרבהקנדי, שכתבאתהמכתב,ראהבדבריםאלהגילוילהשקפה אנטישמית.

ברוכלות, יעסקו היהודים שהמהגרים ציפה שמקדונלד משום כנראה

שעשויה להביא לתועלת התייחס הוא יותר. מכובדות פרנסה להבדיל מדרכי

יער- של מרוחק אֵזור יהודים לצפון-מערב קנדה, של קטן מספר נוכחות

יהודים הגירת כלל לאפשרות של התייחס קפוא. מקדונלד לא וישימון עד

רוב הסתם, מן קיוו, קנדה, שלשם של יותר המפותחים  לאֵזוריה מרוסיה

מקדונלד של תחזיתו מקרב יהדות רוסיה להגיע. הפוטנציאליים המהגרים

הניסיון את ברוכלות, הלמה של קנדה יעסקו הספר שיהגרו לאזורי יהודים כי

לא אמריקה. מקדונלד צפון ליהדות הראשון המהגרים של דור ההיסטורי

המדינה, של יותר המפותחים לאזוריה היהודים הגירת אפשרות את שלל

דרכים. יותר של במגוון רחב פרנסתם למצוא את יוכלו גם שבהם

הפקולטה במסדרונות 1959 אביב - דיפלומטיות ותקריות החדש הבניין

אביב 2008  | 32 עמוד



פתק: והוסיף גלבר, א"א ללבונטין שלח מוויניפג העיתון גזיר את
לכיסאותיהם!". יותר או אדם לבני להאמין היקר, אי-אפשר לבונטין "מר
באה ובזאת אליו, שצורף העיתון וגזיר הפתק תיוק על הורה לבונטין

לסיומה. הכיסא פרשת

התנ"ך עם מתחרים
שר  נכחו בטקס מרשים. בטקס החדש הבניין נחנך  1959 במרץ  ב-30 
הפקולטה, דיקן מזר, בנימין ד"ר האוניברסיטה, נשיא רוזן, פנחס המשפטים

Meagher ואורחים  קנדה בישראל, הגב' שגרירת פרופ' אביגדור לבונטין,
ראנד2  קנדה, איוואן של העליון בית-המשפט בהם שופט נוספים,

האנגלית, בשפה בדברים לבונטין פתח הבניין חנוכת בטקס נאומו את
שנתקבלו ברכה דברי  הקריא ראשית מקנדה. האורחים לאוזני  שיועדו
כעורך- שבעצמו עבד דיפנבייקר, ג'ון שנה, באותה ממשלת קנדה מראש
המפורסם" של מ"מכתבו בציטוט המשיך אחר הפוליטית. להצלחתו דין עד
צ'סטרפילד, ללורד ג'ונסון, סמואל ד"ר האנגלי, הסִפרות וחוקר המילונאי
ג'ונסון, ה-18. המאה של באנגליה המרכזיות הפוליטיות הדמויות אחת
שלו נכזבה, המילון בפרויקט צ'סטרפילד מצד כלכלית שתקוותו לתמיכה
בהקשר השגורה משמעותה אז עד .Patron המילה את מחדש  פירש
ג'ונסון ואילו  באישי-רוח",  כלכלית התומך אמיד "אדם הייתה  הרלוונטי 
ולאחר שזה חייו, על באדישות באדם טובע הנאבק המתבונן כתב: "אדם

בעזרתו המיותרת".3  לו מפריע מבטחים, לחוף והגיע עזרה עצמו ללא הציל
Patrons מן  היו בקנדה לא האוניברסיטה ידידי כי להדגיש לבונטין מיהר
מן להיחלץ לפקולטה אמת, שסייעו ידידי ג'ונסון, אלא התייחס אליו הסוג

החמישים. בשנות פעלה שבהם הקשים התנאים

של הנאמנים חבר  אישר החגיגי לטקס  קודם  כי לבונטין סיפר  בנאומו
ההצעה תידון הבאה וכי בישיבתו המכון לקרימינולוגיה הקמת את האוניברסיטה
מנה עוד העתידי. סאקר מכון הוא משווה", ולמשפט לחקיקה "מכון להקמת
"המאורע החשוב ובהם את ב-1949, נוסדה מאז הפקולטה הישגי את לבונטין
תל של "האוניברסיטה עם גיבוש הסכם פעולותינו" - הרחבת בשטח ביותר
הספר הגבוה למשפט ולכלכלה", שלפיו תהפוך "הפקולטה למשפט - בית אביב
העברית". באוניברסיטה למשפטים הפקולטה של אינטגראלי לחלק בתל-אביב

שנופלת "כיוון לדבריו, הפדגוגית. השקפתו את לבונטין פרש בהמשך

את למתלמד להקנות  ההוראה עשויה להוראה, מחקר בין  המחיצה

שבה חשק. האינטלקטואלית הדיסציפלינה לבין שבינו תחושת המיידיות

מאת ולא רחוקה מפי שמועה לא שנעשה היא לימוד זו מיידיות תחושת

אגב ותמיד  אלו כלים בעזרת  היותר לכל אלא כביכול,  מוסמכת רשות 

היא - היא זו תחושה עצמו. המעיין במי מטבילה ההתחדשות הנמשכת

בניגוד לתלמידיה". להנחיל האוניברסיטה שבכוח ביותר היקר הנכס

עשרה אחת לאחר הפקולטה נטשה שאותו רם, בגבעת הקבע" ל"בניין

הגישה האקדמית על אלו, דברים הצופים, להר מעברּה בלבד עקב שנה

כלל. נתיישנו לא הפקולטה, של

המשפטית התודעה להרחבת ב"קריאה נאומו את שסיים לבונטין, מדברי

ב-1959  העם לבות על במשפט שהתחרה התוכן עולם כי עולה בעם",

בשיח רבה לבולטות זכה אז התנ"ך התנ"ך. של לבונטין, זה לתפיסת היה,

כדרך בתנ"ך לבקיאות הנרטיב הבן-גוריוני שקרא על בהתבסס הציבורי

ומדינת ישראל קדם ימי של היהודית הריבונות בין להעמקת ההמשכיות

תנ"כיים חידונים  של "כבודם כי לבונטין  התריע בהתאם, המתחדשת. 

ומכבדת הכנסת הכנסת, אנו את אמנם מכבדים אם אך במקומו מונח,

ולא כמדינה עצמה את  המדינה  רואה אמנם אם  כלומר,  - עצמה את

השלטון סדרי פקודת גם על ולחנכו לנוער שיש לחּוד הרי - חולף כניסוי

שיווי על חוק השופטים, חוק על המדינה, נשיא כהונת על חוק והמשפט,

ימיהן?". במיטב בעודן אלה גלויות מגילות נגנוז מדוע [...] האישה זכויות

אחד בקנה התפתחה אכן המציאות כי נראה שנה, חמישים כמעט ככלות

הציבורי בשיח המשפט שתופס המקום  לבונטין:  שהביע השאיפות עם

בקיאות בתנ"ך, ובוודאי בקיאות בו שתופסת המקום בהרבה מן כיום גדול

שמטרותיה בן-גוריוניות. בתנ"ך

• • •

את שניגנה האוניברסיטה, של הסטודנטים תזמורת נעלה הטקס את

באהבה אסורה, ברצח, העוסקת אופרה - וֶרדי של גורל" הפתיחה ל"כוחו של

דיני המשפחה, בקרב ולפיכך מעלה דילמות מתחומי בנקמת-דם ובמוות

(דיני הבין-לאומי והמשפט (שוויון בין-גזעי) החוקתי המשפט הפלילי, המשפט

למשפטים. הפקולטה בניין חנוכת לטקס מתבקש רפרטואר המלחמה):

הימים דברי
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מסמכים לגילוי בקשה

על פיסת לשמוע אנחנו רוצים
שלכם! ההיסטוריה

וקוראי הפקולטה בוגרי
מימי חומר שבידם "הפקולטה"

תצלומים, - בפקולטה לימודיהם
בחינה, מחברות שיעור, סיכומי
החברה המתעד את חיי חומר

אחר, חומר וכל בפקולטה
ד"ר קשר עם מוזמנים ליצור

בכתובת: חפרי-וינוגרדוב אדם
hofri@mscc.huji.ac.il

בירושלים העברית האוניברסיטה למשפטים, בפקולטה בוגר לתלמידי ויועץ מרצה

הוא בארכיון גם המצוי מצהיב ממברק עולה המרשים אחרון לטקס הד
בקנדה  האוניברסיטה ידידי טִלגרפו  שנה, באותה ב-19 במאי הפקולטה.
כל קיבל שלא מכך דיפנבייקר נפגע ש[ראש-ממשלת קנדה] "שמענו כי
חנוכת לרגל קנדה, שגרירת דרך ללבונטין, שהעביר הברכה על תגובה

האוניבסיטה ארכיון צילום:

לטה" "הפקו ן טאו בי למערכת  ב לכתו ם י זמנ מו נה בתמו עצמם את  המזהים ם גרי בו
  

שנפל הגדול הכבוד על היתר, בין לדיפנבייקר, והודה מיהר לבונטין הבניין".
שנאסף המכובד לקהל הקנדי הממשלה ראש ברכת את לקרוא בחלקו
היטב ניכרים הידיד הקנדי של דעתו את להפיס הבניין. מאמציו חנוכת לטקס

דיפלומטית". "תקרית מהפקולטה שחסכו לבונטין, של במכתבו

1970 שנת בסביבות למשפטים הפקולטה ספריית

 1

  2

 3

 

הפקולטה. בארכיון ,18-28 שונות בתיק מצויים זו רשימה מבוססת עליהם המסמכים כל

העובדים ארגון מהישגי ליהנות מאוגד במפעל מעובדים למנוע שנועדה ראנד", "נוסחת כמפתח בעיקר נודע ב-1943, קנדה של העליון לבית-המשפט שמונה ראנד,

זכות ה"נוסחה" את הבטיחה מנגד, בארגון. חבר דמי לשלם העובדים שלא להשתייך לארגון שבחרו עובדים חייבה גם הנוסחה פעולותיו. במימון בלי שהשתתפו שלהם

הצעה לפתוח בשביתה. על כל חשאית בהצבעה ולהצביע חשאיות בבחירות חברי הארגון העובדים לבחור את

בנו כיצד את ללמד בניסיון רבה האב טרחה השקיע בהם לבנו, הלורד של המפורסמים מכתביו כי כשאמר לצ'סטרפילד עוינותו הנמשכת את ג'ונסון ביטא מאוחר יותר

סטנדרט "משקפים התקופה, של האצולה בת החברתיים הנימוסין כיום למקור מידע מרכזי אודות הנחשבים מכתבים בכדי להצליח בחיים, הבריות עם להתנהל עליו

לריקודים". מורה של ונימוסין זונה, של מוסרי
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בין הדוקים יש קשרים בהן מסגרות והיוו תמיד היו כאן חברתיות רשתות

הפרה- בתקופה משפחה.  בני או  לעבודה עמיתים  כמו אנשים  קבוצות

משותף, ממוטות ציד הנראה ככל הייתה המועדפת כשהפעילות היסטורית,

שבו בעידן של ממש. משמעות גם אולי הייתה המילונית הזאת להגדרה

לרשת החברתית גם בחיינו, וכבר לא כל כך חדש מרכזי נדבך האינטרנט הוא

מישהו אם למעשה, ספק לכל. לעולמית ונגישה הופכת שונה והיא תפקיד יש

ובתור האלקטרוני. במובן שלא חברתית" "רשת במושג כיום משתמש עוד

רשתות זו אחר בזו ומוליד מקיים האינטרנט - הבטחות בחובו שנושא מה

שימור הישנים. לצד חדשים קשרים ליצירת חברתיות שמטרתן

ה"פייסבוק" כפני החברה פני
ידי על פותחה חדשה יחסית. הרשת רשת חברתית מקוונת הוא ה"פייסבוק"

מהרה עד אך חבריו, עבור מאוניברסיטת הרווארד, סטודנט צוקרברג, מארק

ובכל  העולם ברחבי משתמשים מ-40 מיליון (יותר מפלצתיים לממדים גדלה

הרשתות  באחת מדובר כיום נוספים). חברים כ-150 אלף מצטרפים יום

להיכנע הספיקה כבר ישראל וגם בעולם, והפופולאריות הגדולות החברתיות

פוליטיקה, ה"פייסבוק": לתוך דרכם את מצאו תחומים הרבה לשיגעון.

בצלחת. ידו טומן לא המשפטים תחום וגם אמנות מכירות, פרסום,

של שימוש משמעותית לזהות תופעה כבר ניתן בעולם בקהילת המשפטים

חיפוש התייעצויות, וארגוניות. מקצועיות  מטרות  לצורך ודומיו ב"פייסבוק"

נולד האינטרנט
כדי שנשמור על
בעסקים • קשר

• עבודה כלי הוא
כמו הוא בהיי-טק

• לנשימה אוויר
קצת עם מה אבל

משפטי? נטוורקינג
יצאה "הפקולטה" •
חושבים מה לבדוק
סטודנטים ובוגרים

ה"פייסבוק" על

('10) גרנובסקי גבריאל מאת:
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רשת ישנה למשל, קיימברידג', לאוניברסיטת
מוגבלת אליה שהכניסה ב"פייסבוק", פרטית

כדי אוניברסיטאית פעילה, כתובת מייל לבעלי
יחדור לא שזר להבטיח
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הקלקה. במרחק כיום נמצאים שוטף משפטי עדכון סתם וגם עבודה והצעות

ה"פייסבוק" במסגרת  הקימו בעולם המובילים הדין עורכי משרדי  מרבית

גם מאוד נפוץ הדבר ארגוני. לרישות שמשמשות סגורות פרטיות רשתות

ולמרצים לסטודנטים "פייסבוקיות" קבוצות ישנן שבהן בחו"ל, באוניברסיטאות

רשת ישנה למשל, בלבד. לאוניברסיטת קיימברידג', לסגל המיועדות וקבוצות

אלקטרוני דואר כתובת לבעלי מוגבלת אליה שהכניסה ב"פייסבוק", פרטית

כן, אם המתקבל, הרושם יחדור. לא שזר להבטיח כדי פעילה, אוניברסיטאית

דבר. לכל מקצועי ה"פייסבוק" לכלי את הצליח להפוך שכבר מי שיש הוא

העברית, האוניברסיטה של למשפטים הפקולטה של במיקרוקוסמוס גם
דואר כתובת נדרשת אף שלחלקה "פייסבוקית", בקהילייה לחזות ניתן
משנה החל לסטודנטים האוניברסיטה כפיי (יציר אוניברסיטאית אלקטרוני
היות היא לכך הסיבה כי לומר קשה הישראלי במקרה זאת, עם שעברה).
מרצים מספר למצוא שניתן למרות אמיתי. לימודי כלי האינטרנטית הרשת
מופיעים שלהם האלקטרוניים החברים שברשימת - אישי עמוד בעלי
לא מדובר - כמה סטודנטים ואף אישיים ומחו"ל, חברים קולגות מהארץ
העיקרי שהשימוש מודים אף עצמם המרצים רשמית. התקשרות בצורת
קשר שמירת כמו גרידא, בין חברתי אלא מתחלק כלל, לימודי אינו בחשבון
ומציאת יצירת קשרים חשובים כמו יותר, ובין שימוש מקצועי חברים, עם

משותפים. מכנסים קולגות

צעירה משפטית רשת
בפרס ספק כי אין הסגל, של המרצים ואנשי האיטית למרות ההתעוררות אך
על מעידים שרובם הנוכחיים, הסטודנטים זוכים האלקטרונית ההשתלטות
במסדרונות חבריהם למחזור הם, שרואים את מחוברים. דווקא שהם עצמם
באופן ב"פייסבוק" משתמשים ובאירועים, הבילוי במקומות האוניברסיטה,

קשר. לשמירת יום-יומי

של הקמתן לבוא:  איחרה לא מכך  שצומחת  המשפטית התועלת  גם
עם חברים קשר ליצור אפשרה פקולטה - או לפי מחזור לפי - קבוצות שונות
כל על או דין פסקי על ולהביע דעה לדון חומר ואף לבקש הלימודים, לספסל
כאלו המתקשים משפטיות או שאלות עם אחר שבעולם. סטודנטים נושא
סטודנטים שלהם. החברים פורום בצורת פיתרון מוצאים מסוים בקורס
בכל ותיקים סטודנטים של מכוונת  יד קלות בְיתר  לאתר יכולים חדשים
בהרצאות וכלה מאמרים לצלם ביותר הזול מהמקום החל - שהוא נושא
גדל החברים שמספר בפקולטה. וככל מעת לעת המתקיימות המשפטיות

המשרדים על מבוגרים מידע קל יותר לקבל שגם הרי מתחלפים, והשנתונים
בהם. הראיונות לקראת מועילות עצות ולשמוע השונים

לאותםבוגריםטריים,שהולכיםלבלות אתמֵרבשעותהיוםשלהםבהתמחויות
ימי זכירת על יקל הוא קשר. על שמירה לאפשר עשוי ה"פייסבוק" הארץ, ברחבי
לעין יותר קרובים טיפה להיות לנו וייתן גדולים אירועים על יספר לנו ההולדת,
קודם, מספיק עניין אותנו שמה שלא שיטען יקום מי אמנם תמיד ללב. גם ואולי
שהייתה בעבר. מה היום היא לא של החברות עכשיו. אבל גם לו תועלת אין

אבל מקצועית, רשת על מדובר אין אומנם
להועיל יכול שלה הגדול השיווקי הפוטנציאל
מתמחים, למשוך לקוחות, למצוא למשרדים
לקהילה יותר וקשורים חברותיים ולהיראות

ב"פייסבוק". פוחתת הנוכחות עולה, שהגיל שככל הסיבה לכך בדיוק זו אולי

לא גילאים, של רחבה בקשת הפקולטה בוגרי בין שנערך אקראי בסקר
ששמעו או כאלו היו בין הנסקרים ממסקנה זו. אמנם להתחמק היה ניתן
חלקם בו. נכונות להשתמש הראו מהם מעטים האתר, אבל את שמכירים
להפיק להבין איזו תועלת ניתן ורצון שפתחו חשבון מתוך סקרנות העידו
ושהתועלת בעיקרה חברתית שמדובר ברשת הבינו כאשר אבל מהאתר.
מאוד- קטנה עדיין ממנה להפיק יכולים עורכי-דין, בתור שהם, המקצועית
קשר על שמירה הצעיר, לדור עבורם, בניגוד אולי החשבון. את לסגור החליטו
ממילא להם יש הקרובים החברים בשביל הטלפון; במכשיר שימוש משמעה

אלקטרוניים. בתחליפים צורך ואין להם והמשפחה, העבודה בין זמן,

העתיד על דור סומכים
להתחבר לשקול כדאי ותיקים דין לעורכי גם אלא לסטודנטים, רק לא אבל
אבל מקצועית, ברשת מדובר סיימו. אמנם אין שאותו ולמוסד לשני אחד
לקוחות, למצוא למשרדים להועיל יכול שלה הגדול השיווקי הפוטנציאל
יכול כך,  לקהילה. יותר וקשורים חברותיים  ולהיראות מתמחים למשוך 
גדול קהל בפני עצמם את למשרדים כדי לפרסם ערוץ לשמש ה"פייסבוק"
הופיעו ויש כבר אגב, ראשונים, ניצנים פוטנציאלים. מתמחים של הרבה יותר
בלוח "נתפס" גם אחד דין עורכי משרד האתר. דרך משפטי ייעוץ שנותן מי

דווקא. חשמל למהנדס עבודה... הצעת מפרסם כשהוא הדרושים,

עורכי הם היום של שהסטודנטים לזכור צריך אופן, בכל בינתיים,
דרך אפילו  אִתם,  ראשוני  קשר המחר. של בחברה המפתח  ואנשי  הדין 
יפנימו שבישראל עד אך בעתיד. פורה לתוצאה להוביל יכול ה"פייסבוק",
כלי ה"פייסבוק" היות המקוונת ואת של הרשת המקצועיים השימושים את
לקבלת או הוותיק המשפטנים דור עם משפטיים קשרים ליצירת אפקטיבי
גרידא. כזו חברתית כרשת בו להסתפק אלא אין דין, עורכי משרדי מידע על

מתמיד. קרובים על החברים שלנו לשמור לנו שעוזרת



ירושלים האוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים 2008ביטאון תשס“ח אביב,


