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בוגרים ותלמידים יקרים ,אני שמח להביא בפניכם את ביטאון הפקולטה החדש לאביב 2008
כפי שניתן ללמוד גם ממתכונתו המחודשת של הביטאון ,עוברת הפקולטה
בשנים האחרונות תקופה של שינוי והתחדשות .בראש וראשונה חל בפקולטה
תהליך של חילופי דורות .חלק ממורינו הוותיקים  -בהם חתני פרס ישראל
ושופטים שכיהנו בבית המשפט העליון  -פרשו לגמלאות )אם כי ,לשמחתנו,
רובם מוסיפים להיות פעילים בפקולטה( .בד בבד ,קלטה הפקולטה בחמש
השנים האחרונות למעלה מ 15-אנשי סגל צעירים ששינו את פניה ללא
היכר .אנשי סגל צעירים אלו נקלטו בפקולטה לאחר שסיימו בהצטיינות
את לימודי הדוקטורט או הפוסט-דוקטורט שלהם באוניברסיטאות מובילות
בחו“ל .במקרים מסוימים קלטה הפקולטה לשורותיה גם אנשי אקדמיה
צעירים ובולטים שכיהנו כבר במשרות הוראה בבתי ספר אחרים בארץ או
בחו“ל ,קודם שהוזמנו ללמד באוניברסיטה העברית.
תהליך ההתחדשות העובר עלינו מתייחס גם לתוכני ההוראה של
הפקולטה ולשינויים בתכניות הלימודים .הכשרת משפטנים לפעולה בעולם
הגלובלי העכשווי מציבה בפנינו אתגרים משמעותיים .משפטנות מטבעה היא
מתודה מקומית ומכאן המורכבות הרבה העומדת בפני מי שמבקש להתאים
את הוראת המקצוע לצורכי העולם הגלובלי המתפתח .כדי להתמודד עם
אתגר זה אנו פועלים במספר מישורים .ראשית ,אנו שמים דגש מיוחד על
ההוראה והמחקר של המשפט הבין-לאומי והמקצועות הקשורים אליו
במסגרת תכנית הלימודים שלנו .שנית ,הגברנו את מספר תכניות חילופי
הסטודנטים בינינו לבין מוסדות מובילים להוראת משפטים בחו“ל ובשנה
הקרובה יצאו למעלה מארבעים תלמידים ללימודים של סמסטר אחד בבתי
ספר שונים באירופה ,צפון אמריקה ואוסטרליה .במקביל תארח הפקולטה
כמה עשרות תלמידים זרים ולצורך כך הרכבנו תכנית מיוחדת של הוראת
משפטים בשפה האנגלית .הפקולטה גם שותפה יחד עם עוד תשעה בתי
ספר זרים למשפטים בפרויקט חדשני שבמסגרתו ייפתח מרכז ללימודי
משפט בין-לאומי והשוואתי בלונדון )Center for Transnational Legal
 .(Studiesכל אחד מבתי הספר השותפים ליזמה ישלח למרכז מדי שנה
שני אנשי סגל וכ 15-תלמידים ויחד יעסקו נציגי כל המוסדות בהוראה,
מחקר ולימודים של מקצועות המשפט הבין-לאומי והגלובלי.
הכשרת משפטנים לעבודה בעידן הנוכחי חייבה אותנו להגביר מאוד את
הממד הבין-תחומי בהוראת המשפט .בפקולטה פועלים מספר מרכזי מחקר
שבהם מורי הפקולטה משתפים פעולה עם חוקרים מתחומים אחרים כמו
הפורום למשפט ופילוסופיה ,הפורום למשפט וכלכלה והפורום למשפט בין-
לאומי )הקשור לחוג ליחסים בין-לאומיים( .הפקולטה גם השיקה לאחרונה

שתי תכניות בין-תחומיות מיוחדות המיועדות לתלמידים מצטיינים .הראשונה
היא תכנית המשלבת לימודים לתואר בוגר במשפטים עם לימודים לתואר
 MBAבמגמת מימון .התכנית השנייה משלבת לימודי בוגר במשפטים עם
תואר מוסמך בקרימינולוגיה )זאת בנוסף לתכניות הלימוד המשולבות
הרבות הקיימות כבר היום( .בד בבד ביצענו רפורמה בתכנית המוסמך של
הפקולטה :התכנית חולקה למסלולי התמחות )במשפט פרטי ,ציבורי ,בין-
לאומי ופלילי( וחלק מלימודי תואר המוסמך בכל מסלול הם לימודים בין-
תחומיים בחוגים מחוץ לפקולטה.
במקביל הפקולטה איננה מזניחה את הממד החברתי והקהילתי בפעילותה.
בפקולטה פועל כיום מרכז קליני גדול המציע עזרה משפטית למיעוטי יכולת
ולמי שמשתייכים לקהילות מוחלשות באזור ירושלים .בין היתר מסייע המרכז
לעולים חדשים ,לנוער שוליים ,לאוכלוסייה החרדית וגם לתושבי הכפר
עיסאווייה הסמוך להר הצופים .בשבועות הקרובים יפתח המרכז הקליני שלנו
קליניקה מיוחדת שבמסגרתה יגישו תלמידי הפקולטה ,בפיקוח עורך דין ,סיוע
משפטי לתושבי שדרות .לצד המרכז הקליני פועל גם מרכז התנדבותי המנוהל
כל כולו על-ידי הסטודנטים ” -מרכז ברירה“ ,שבמסגרתו מעניקים סטודנטים
בפקולטה ייעוץ משפטי למיעוטי יכולת במתנ“סים בירושלים .הפקולטה גם
השיקה לאחרונה סדנת תיאטרון ומשפט שבמסגרתה תלמידי הפקולטה בעלי
כישורי משחק מעלים הצגה הקשורה לנושא משפטי .השנה ,אחת ההצגות
שתעלה הסדנה תהיה מיועדת לקהל של בוגרי הפקולטה ולשוחריה.
הפקולטה פועלת בתקופה האחרונה על מנת לחזק ולחדש את הקשר
עם בוגרינו לדורותיהם ועם הקהילייה המשפטית בישראל בכללה .אנו
רואים בבוגרינו חלק בלתי נפרד מהפקולטה ומאמינים שהקשר עימם הוא
חיוני להמשך ההצלחה בכל מישורי הפעילות שלנו ושל תלמידינו–בוגרינו
לעתיד .בפקולטה פועלת יחידה חדשה לקשרי בוגרים בראשותו ותחת
אחריותו האקדמית של ד“ר תומר ברודי ) (‘97והגב‘ ליאורה דניאלי .הביטאון
המונח לפניכם הוא ביטוי למאמצים הרבים הנעשים לשיפור הקשר ואני
מקווה שתמצאו בו עניין .הביטאון נערך בכישרון רב על-ידי הגב‘ יעל פטקין,
תלמידת שנה ב‘ בתכנית המשולבת במשפטים ובתקשורת ) (‘10ואת תכניו
הכינו תלמידים ותלמידות של הפקולטה ואנשי סגל גם יחד .נשמח לקבל
מכם משוב לגבי חוברת זו .בתקופה הקרובה אנו מקווים להקים בפקולטה
ועדי בוגרים פעילים ,שבראשם יעמדו ויפעלו בוגרי הפקולטה עצמם .פרטים
נוספים על פעילות הבוגרים שלנו ועל שאר הפעילויות בפקולטה מופיעים
באתר האינטרנט החדש של הפקולטה בכתובתhttp://law.huji.ac.il :

בברכה,
פרופ‘ יואב דותן )(‘86
דיקן

עמוד  | 4אביב 2008

