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דבר הדיקן

אני שמח במיוחד לכתוב דברי ברכה 
אלה. בימים אלו אני חותם שלוש שנים 
בתפקיד דיקן הפקולטה - שנים שהיו 
אחד  בשבילי.  ביותר  אינטנסיביות 
בהם  גאה  ואני  שקידמתי  הדברים 
במיוחד הוא שכלול דרכי התקשורת 
הפקולטה,  כתלי  בתוך  הנעשה  על 
מגזין  של  ייסודו  גם  זו  ובמסגרת 

אוביטר. 
של  תוסס  מקום  היא  הפקולטה 
בכל  וחברתית  אקדמית  עשייה 
מתקדם  אקדמי  מחקר   – הרמות 
שזוכה להתפרסם במיטב כתבי העת 
וימי עיון שמזמינים  בעולם, כנסים 
בארץ  החוקרים  מיטב  את  אליהם 

// פרופ' מיכאיל קרייני

סטודנטיאלית  עשייה  וגם  ובעולם, 
עשירה: תחרויות בינלאומיות, כתיבה 
העת,  כתבי  של  עריכה  משפטית, 
השתתפות בקליניקות ומתן עזרה 
משפטית מגוונת, מעורבות חברתית 
כמו בתוכנית "ברירה", משחק מעורר 
השראה בסדנה למשפט ולתיאטרון, 
חילופי  בתוכניות  השתתפות 
סטודנטים, והחבירה יחד באירועים 
חג  חנוכה,  את  המציינים  השונים 

המולד והרמדאן.
תמיד האמנתי שהאוניברסיטה 
בישראל היא סוג של פסיפס מייצג 
של החברה בישראל – והסינרגיה הזו 
בין מחקר וחברה היא סוג של תקווה 
לחברה השסועה והמתוחה שבה אנו 
חיים. שכן אפשר להתקיים ביחד – 
אולי לא באופן מושלם – אבל בכל 
זאת לקיים דו שיח, להכיר את האחר, 
ולהבין  לשוחח  לשאול,  להתעניין, 
טוב יותר את מי ששונה ממני. ואכן, 
זהו חוט השני העובר בכל הכתבות 
המוצגות כאן – להציג את הפקולטה 
כפי שהיא – כלומר, להציג את החיים 
התוססים  והחברתיים  האקדמיים 
שבתוכה. מי ייתן והקיום המשותף 

שלנו כאן, ובכלל, יהפוך לטוב יותר.

דבר המערכת

אנחנו מתרגשים להציג בפניכם את 
גיליון מספר 4 של אוביטר, ביטאון 

הפקולטה המתחדש. 
המגזין שלפניכם מכיל שוב מכל הטוב 
שקורה בפקולטה שלנו, ומפנה זרקור 
אל הקליניקה שנלחמת באפליה ואל 
התכנית שחוקרת את פשעי השנאה 
מנכ"ל  של  אישי  טור  וגם:  ברשת, 
המרכז שמעצים את האזרח הקטן, 
כשהר  כאן  שלמד  בוגר  עם  שיחה 
הצופים היה נראה כמו מחצבה, וריאיון 

פרישה נרחב ומרגש עם הדיקן היוצא 
– פרופ' מיכאיל קרייני, על ילדותו ועל 

הדרך לדיקנות.
אנחנו מודים לפרופ' קרייני על הליווי, 
תשומת הלב והתמיכה שהעניק לנו 
לאורך הגיליונות מאז יזם את חידוש 
ובכלל על תרומתו הרבה  הביטאון, 
לפקולטה, ומאחלים לו שנת שבתון 
קריאה   - ולכם  ומוצלחת.  פורייה 

מהנה!
המערכת

אוביטר // גיליון #4 // 07-2019
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חמישים שנים ל"משפטים" 
12.6 //

חמישים  ציין  משפטים  העת  כתב 
המרשים  ובאירוע  להיווסדו,  שנים 
שנערך בבית בלגיה בגבעת רם נכחו 
לדורותיו  העת  כתב  מערכת  חברי 
ומשפטנים בכירים. כל הכבוד לצוות 
גיליון נ' שהיה מופקד על ארגון האירוע 
המרגש, ולעורכות כתב העת - דניאל 
בן דור ונועה צוקר. מאחלים מזל טוב 

ועוד שנים רבות של מחקר ועשייה. 

חילופים והתחדשות
משתי  נפרדנו  החולף  בסמסטר 
הלב  את  שנתנו  יקרות  נשים 
והנשמה לפקולטה במשך שנים - 
גנור, שסיימה את תפקידה  הילה 
כראש תחום הוראה ותלמידים, 
לעבוד  שהתחילה  לוי,  ואילנה 
)!( כחניכה וצעדה   16 כאן בגיל 
תפקידה  עד  ארוכה  דרך  איתנו 
האחרון כעוזרת מנהל כוח אדם. 
שהתקיים  המרגש  האירוע  אל 
ומנהל  סגל  חברי  הגיעו  לכבודן 

רבים מהעבר ומההווה. 
לצד הפרידה מדיקן הפקולטה, 
פרופ' מיכאיל קרייני – שלו אנו 
מקדישים כתבה נרחבת בגיליון, 
מדיקנית  גם  לאחרונה  נפרדנו 
שמתחילה  ארז,  איילת  המשנה 

סדר דין 
מקוצר

חדשות 
הפקולטה 

בקצרה

העברת השרביט // 20.3
מועצת הפקולטה בחרה בפרופ' דפנה 
לוינסון-זמיר כדיקנית הבאה וה-26 
במספר של הפקולטה. פרופ' לוינסון-
מהחוקרות  לאחת  נחשבת  זמיר 
המובילות בארץ ובעולם בתחום דיני 
הקניין ודיני התכנון והבנייה, והיא 
האישה הראשונה המכהנת בתפקיד, 
מאחלים  אנו  הזמן.  הגיע  ובהחלט 
החשוב  בתפקיד  רבה  הצלחה  לה 

והמאתגר!

זכויות אדם בישראל // 30.4
פרסם  אדם  לזכויות  מינרבה  מרכז 
דוח בולט בנושא הקמת מוסד זכויות 
אדם מדינתי בישראל. הדוח בוחן את 
המצב בישראל אל מול הסטנדרטים 
הבינלאומיים וממליץ על דרכי פעולה 
לקידום יצירתו של מוסד זכויות אדם 
ישראלי אפקטיבי ומוכר. בנוסף השיק 
המרכז מאגר מידע בעברית: "זכויות 
האדם בישראל על פי אמנות זכויות 
שמונה  ובו  הבינלאומיות",  האדם 
תחומי זכויות מרכזיים, והוא כולל 
גישה למקורות מידע, ידע ומסמכים, 
לתמורות  עדכנית  התייחסות  תוך 
המשפטיות הרלוונטיות בזכויות אדם. 

תואר ראשון במכון 
לקרימינולוגיה // 22.5

את  קיבל  לקרימינולוגיה  המכון 
האישור הסופי מהמועצה להשכלה 
גבוהה להענקת תואר ראשון. התכנית, 
המציגה את ההתפתחויות החדשניות 
ביותר בתחום הקרימינולוגיה, כוללת 
תחומים  של  רחבה  בקשת  עיסוק 
עבריינות,  כמו  קרימינולוגיים 
יעילות  וחברה,  משפט  קורבנות, 
פשעי  עבריינים,  לשיקום  תכניות 
ועוד.  צווארון לבן, מערכות כליאה 
ברכות למחזור הראשון הצפוי לסיים 
את לימודיו השנה, ולמכון המתפתח! 

גלאם בנשף // 10.6 
אגודת  של  השנתי  משפטים  נשף 
הסטודנטים נחגג ב-10.6 והיה נוצץ 
מעולה,  ספקטאקל  עם  מתמיד, 
נשנושים, מגנטים, אלכוהול חופשי 
של  הקטנות  השעות  עד  וריקודים 

הלילה. הייתם מעולים ויפים. 

אות כבוד // 17.5
אוניברסיטת בן גוריון העניקה תואר 
ד"ר לפילוסופיה לאות כבוד לפרופ' 
להענקת  בנימוקים  נאטור.  אחמד 
התואר נכתב: "פרופ' נאטור הקדיש 
האדם  זכויות  על  להגנה  חייו  את 
והותיר חותם על הפסיקה השרעית 
כנשיא  תפקידו  במסגרת  בישראל. 
לערעורים, שקד  בית הדין השרעי 
המוסלמיים  הדין  בתי  קידום  על 
בארץ וחולל בהם רפורמות מודרניות 
על  כבוד  לאות  רבות-השפעה. 
פועלו המתמשך לקידום מעמדם של 

ילדים ונשים ועל מחויבותו לטיפוח 
החברה  חלקי  כל  בין  הדדי  כבוד 
הישראלית". זהו תואר הדוקטור לשם 
כבוד השני שמקבל פרופ' נאטור – 
לו אשתקד על-ידי  הראשון הוענק 

האוניברסיטה הפתוחה – וכן ירבו! 

משפט ותאטרון // 22.5
העלתה  ותאטרון  למשפט  הסדנה 
עיבוד מקורי למחזה ״נוטות החסד״ 
בבית  שהוצג  איסכילוס,  מאת 
האוניברסיטה.  ובתאטרון  מזיא 
תלמידי  שהציגו  האינטרפרטציה 
הסדנה, שנקראה ״נוטות החסד/ איך 
הרגתי את אמא שלי״, הוא עיון מחדש 
בנושא של הרג הורה כהגנה עצמית, 
או הגנה על בן משפחה אחר מתוך 
מושגים של אשמה, נאמנות ואהבה. 
בפני  פעמים  שלוש  הוצגה  ההצגה 
אולמות מלאים ובנוכחות בני משפחה, 
תלמידים, הנהלת הפקולטה, מורים 
והשותפים במשרד כהן וילצ׳יק ושות׳, 

הנותן חסות לסדנה. כבוד!

תפקיד חדש ומאתגר כראש אגף 
לכולכן  תודה  סטודנטים.  מנהל 
על התרומה העצומה לפקולטה, 
ובהצלחה בהמשך הדרך! אנחנו 
מקדמים בברכה את ראש תחום 
הוראה ותלמידים החדשה מיכל 
המשנה  דיקנית  ואת  נווה, 
הנכנסת, ד"ר אפרת מרוז-פיין, 
הבין- מהמכון  אלינו  שמגיעה 
אוניברסיטאי למדעי הים באילת. 

בהצלחה!

צילום:  דב מרטן - צילום מאיר פנים

צילום: ברונו שרביט

צילום: ים טרייבר



8

לנפץ את 
הסטריאוטיפים 

קורל מל

הקליניקה לרב תרבותיות 
ומגוון נלחמת באפליה 

ומספקת מענה לאוכלוסיות 
המיעוט בישראל. עו"ד נסרין 

עליאן, מנחת הקליניקה, 
מספרת על הקשיים ועל 

ההצלחות, ועל השינויים 
הגדולים שהקליניקה מחוללת

מנחת  עליאן,  נסרין  ו"ד 
לרב תרבותיות  הקליניקה 
ומגוון, הפועלת כחלק ממערך המרכז 
לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה, 
בכלל למדה לתואר ראשון בתקשורת 
לאחר  רק  הפתוחה.  באוניברסיטה 
שהתחילה לעבוד בתחום התקשורת 
היא הבינה שזה לא בשבילה, ושינתה 
כיוון. את התואר הראשון במשפטים 
למשפט  גן  רמת  במכללת  למדה 
ולעסקים, ואת התואר השני עשתה 
בשיתוף  אביב  תל  באוניברסיטת 
אוניברסיטת נורת'ווסטרן שיקגו. ובכל 
זאת, היא מעידה על עצמה שמעולם 

"נולדתי  ירושלים.  את  עזבה  לא 
צפאפא",  בבית  החיים  כל  וגדלתי 
היא אומרת. "אני ירושלמית דור 11, 
וכיום נשואה ואמא לתינוק בן שנה ו-4 

חודשים."
איך הגעת לעמוד בראש הקליניקה?

"במשך עשור עבדתי באגודה לזכויות 
האזרח. ריכזתי פרויקט והתעסקתי 
בעיקר בענייני ירושלים המזרחית. 
בזכויות  גם  התעסקתי  לבין  בין 
פלסטינים בתוך ישראל. לפני 3 שנים 
בקליניקה  קטן  פרויקט  התקיים 
לייצוג אוכלוסיות בפריפריה שעסק 
בנושא מזרח ירושלים. הם הגיעו אליי 

ע

צריך להילחם בגזענות 
בריש גלי. 

עו"ד נסרין עליאן

אוביטר // גיליון #4 // 07-2019
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והתחלנו לעבוד יחד על הפרויקט, 
ומשם הציעו לי להצטרף לקליניקה 

לרב תרבויות ומגוון."
מה זה אומר בעצם, "הקליניקה 

לרב תרבותיות ומגוון"? 
רצון  מתוך  נולדה  "הקליניקה 
להרחיב את העשייה המשפטית 
השונות  האוכלוסיות  למגוון 
ת  ב כ ר ו מ ל  א ר ש י ל.  א ר ש י ב
ממיקרוקוסמוס של סוגים רבים של 
אוכלוסיות, ולא אחת, לצערנו, חלק 
מהקבוצות האלה סובלות מאפליה. 
המטרה של הקליניקה היא לסייע 
לאוכלוסיות הללו להתמודד עם 
מגוון הקשיים שהם חווים, ובראשם 
את  לחשוף  ובנוסף  האפליה, 
הסטודנטים אליהם. הסטודנטים 
נחשפים להתמודדויות ולקשיים 
של המיוצגים שלנו באופן שבוודאי 
לא הזדמן להם להיחשף לפני כן, 

לפחות לא באופן ישיר."

בעיות במתווה יוצאי אתיופיה
הקליניקה, מספרת עליאן, מייצגת 
אנשים פרטיים, אבל לא רק. לצד 
עבודת ייצוג יוצאת דופן של פרטים 
שסובלות  הקבוצות  מגוון  מתוך 
מאפליה בישראל, דואגת הקליניקה 
למען  ולפעול  מדיניות  לקדם  גם 
שינוי והטבה של האוכלוסיות הללו.
"בתחילת שנה כל זוג סטודנטים 
קיבל שני תיקים של ייצוג, פרויקט 
אחד של אנשים פרטיים ופרויקט 
בקידום  שעוסק  רוחבי  אחד 
מאוד  שהדברים  כמובן  מדיניות. 
דינמיים. במהלך השנה מתווספים 
צצים  ולפעמים  תיקים,  ונסגרים 
תיקים בהתאם להחלטות ממשלה 
או לסערה ציבורית שמתחוללת. 
לכן אנחנו עוקבים באדיקות אחרי 

אקטואליה.
מציגה  אני  חדש  תיק  "כשמגיע 
לסטודנטים שעומדים לטפל בו את 
תמונת הרקע ושולחת אותם לבצע 
מחקר. העבודה משתנה ממקרה 
למקרה, אבל באופן עקרוני אנחנו 
נפגשים ועושים סיעור מוחות על 
הדרך הטובה ביותר לטפל בתיק. 

לאחר מכן אנחנו כותבים את הפנייה 
סטודנטים  ולפעמים  העתירה  או 
מתלווים אליי לבית המשפט. זו חוויה 

מאלפת עבורם."
בשנה האחרונה נתח גדול מהתיקים 
בקליניקה עסק בנושא המתווה של 
המשפטים  ושרת  המדינה  נשיא 
לשעבר שקד, הנוגע לחנינה עבור 

יוצאי אתיופיה. 
ההבנה  לאור  הגיע  המתווה  "נכון. 
יש  אתיופיה  יוצאי  קהילת  שבקרב 
הפללה יתרה. החלטנו לפתוח קו חם 
וקיבלנו פניות בטלפון, במייל ודרך 
עמוד הפייסבוק של המרכז המשפטי 
לחינוך קליני. בחנו כל מקרה לגופו, 
נפגשנו עם הפונים, קיבלנו מרשם 
פלילי ועשינו ריאיון. אחר כך עברנו 
על כל החומר והחלטנו אם יש מקום 

להגיש בקשה או לא. 
"בעקבות העבודה גילינו שללא מעט 
במשטרה  חקירות  תיקי  יש  פונים 
שנסגרו ללא כתבי אישום ולא הגיעו 
כן  ועל  המשפט,  בית  של  לפתחו 
נופלים תחת סמכות החנינה  אינם 
ברישום  מופיעים  כן  אך  והמתווה, 
הפלילי שלהם. מכאן התחילה עבודה 
שלנו מול המשטרה בבקשות לשינוי 
עילה בהתאם לחומר החקירה בכל 
תיק ובבקשות למחיקה. לאט לאט, 
על  עלינו  בפניות,  טיפול  כדי  תוך 

בעיות נוספות במתווה.
"התקשורת פנתה אלינו כדי לשאול 
פרשנו  בקשות.  מוגשות  לא  מדוע 
בפניהם את הסיבות והבעיות ומה 
למעשה הביא לכך שהכוונות הטובות 
להתממש.  מצליחות  לא  לסייע 
אלינו  פנתה  הפרסומים  בעקבות 
היועצת המשפטית של נשיא המדינה. 
שוחחתי איתה ארוכות והיא הציעה 
לקיים שולחן עגול בבית הנשיא, עם 
כל הגורמים שמטפלים בנושא. במפגש 
מכל  קליניקות  מערכי  השתתפו 
הארץ בשיתוף עם הסנגוריה ונציגת 
לבחון  במטרה  המשפטים,  משרד 
דרכים לקידום הנושא והתגברות על 
המכשולים. כרגע נבחנות ההצעות 

לשיפור שהועלו בפגישה." 
מטפלת  שבהם  נוספים  תיקים 

הקליניקה עוסקים בהנגשה הלשונית 
להוספת  "פעלנו  הערבית.  לשפה 
שילוט בשפה הערבית בהדסה הר 
הצופים, וגם להנגשת שירות הפעלת 
התברר  ביומטריות.  זהות  תעודות 
לנו שלאחר שמנפיקים תעודת זהות 
הודעה  לנייד  מקבלים  ביומטרית 
פעולות  מספר  לעשות  שמבקשת 
פשוטות על מנת לתקף את התעודה, 
בשפה  רק  מגיעה  ההודעה  אולם 
ירושלים  מזרח  תושבי  העברית. 
ואי  לעשות  מה  להבין  הצליחו  לא 
תיקוף התעודה חסם אותם ממיצוי 
זכויותיהם. בכלא אופק, הכלא היחיד 
שמרבית  מצאנו  בישראל,  לנערים 
בשפה  נגישות  השיקום  תכניות 
העובדות  ומרבית  בלבד  העברית 
הסוציאליות דוברות עברית בלבד, 
ממחצית  שיותר  העובדה  חרף 
הנערים בכלא הם נערים ערבים ויוצאי 
לשנות  כדי  פועלים  אנו  אתיופיה. 

זאת."
מחוללים שינוי

היו תיקים מאתגרים?
"בוודאי. היה לנו תיק על ילדה בעלת 
צריכים מיוחדים שמתגוררת בצור 
בתחילת  ירושלים.  במזרח  באהר 
שנת הלימודים ההסעה שלה לבית 
הספר ארכה יותר משעתיים וחצי לכל 
כיוון. הילדה הייתה מגיעה ללימודים 
מותשת ועייפה ומצבה הדרדר. לאחר 
ולעיריית  החינוך  למשרד  שפנינו 
ירושלים בעניין, פתאום זה התגלגל 
של  לביתה  שמובילה  שהדרך  לכך 
הילדה מסוכנת כיוון שמדובר בדרך 
עפר, ועל כן הם החליטו להפסיק את 

ההסעות לאלתר. 
המחלקה  עם  להתכתב  "המשכנו 
בכירים  גורמים  ועם  המשפטית 

"בית הספר החרדי האשכנזי 
לא הסכים לקבל ילדה 

ספרדייה. בעקבות 'ידיד 
בית משפט' שכתבנו משרד 

החינוך שינה את עמדתו 
וחזר בו מתמיכתו באפליה. 

לבסוף הילדה התקבלה 
לבית הספר"

בעירייה וגם עניינו את התקשורת 
בנושא. בשל כך נערך סיור במקום 
ואגף  החינוך  מחלקת  מטעם 
ההסעות, והגיע גם נציג ממשרד ראש 
העיר. בעקבות הסיור נפלה החלטה 
עד  ההסעה  את  לילדה  להחזיר 
לפתח הבית. והסיפור לא נגמר כאן. 
הקליניקה החליטה להמשיך לפעול 
בדרך  ולטפל  הילדה  של  בעניינה 
העפר. פנינו למחלקת מהנדס העיר 
וביקשנו שיסללו כביש מסודר, ואנו 
עוד ממתינים לתשובה בנושא. אבל 
בקליניקה כבר רגילים לכך, העבודה 
כוללת הרבה פינג פונג עם משרדים 
לצד  המתנה.  ובעיקר  ממשלתיים 
זאת, יש גם סיפורי הצלחה מרגשים".

ספרי על סיפור הצלחה שכזה.
"השנה היה לנו תיק של ייצוג ילדות 
שביקשו  ספרדי  ממוצא  חרדיות 
ללמוד בבתי ספר אשכנזיים במגזר 
החרדי. יש חיסיון על המקרה, אבל 

בגדול בית הספר האשכנזי לא הסכים 
לבית הספר.  ילדה ספרדייה  לקבל 
אנחנו לא ייצגנו אותה, רק הצטרפנו 
בית  ידיד   - כאמיקוס  לתביעה 
המשפט, שנותן חוות דעת מקצועית 
חוות  בעקבות  לשמחתנו,  בעניין. 
הדעת שכתבנו והטיעונים המשפטיים 
את  שינה  החינוך  משרד  שהעלנו 
באפליה.  מתמיכתו  וחזר  עמדתו 
הילדה לבסוף התקבלה לבית הספר."
בבג"ץ  להשתמש  היה  ניתן  לא 

עמנואל כתקדים?
"לצערנו לא. הטיעון המשפטי במקרה 
הנוכחי נגע ל'רצף החינוכי'. משרד 
החינוך טען שלאור הרצף החינוכי לפיו 
ילדות מתחילות ללמוד במסגרת חינוך 
ספרדית, לא הגיוני לאפשר להן לשבור 
חינוכית  למסגרת  ולעבור  זה  רצף 
אשכנזית. בג"ץ עמנואל המפורסם נגע 
לטיעון משפטי אחר, כיוון ששם הייתה 
הייתה  בית הספר, שבו  נגד  טענה 

תלמידות  בין  טוטלית  הפרדה 
באמצעות  וספרדיות  אשכנזיות 
גדר ואף תקנון שונה. יחד עם זאת 
כמובן שציטטנו אמירות עקרוניות 
האפליה  בעניין  עמנואל  מבג"ץ 

בחינוך החרדי".
מרגש. הצלחתם לחולל שינוי עבור 

אותה ילדה.
יותר  שאפילו  מה  אבל  "בהחלט, 
מרגש זה שהגיע אלינו מקרה דומה 
ממקום אחר בארץ, ובזכות ההצלחה 
והחשיפה  הקודם  במקרה  שלנו 
התקשורתית, פנינו במכתב לבית 
והוא מיד הסכים לחזור בו  הספר 
התלמידה.  את  ולקבל  מעמדתו 

אפילו לא היה צורך במשפט."

הבסיס הוא בחינוך
מה את חושבת על הנושא של רב 
בחברה  כיום  ומגוון  תרבותיות 

הישראלית? 

משרד החינוך שינה את עמדתו. עו"ד עליאן, עו"ד יואב ללום וחברי הקליניקה בתום דיון בידיד בית המשפט
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"יש לנו פוטנציאל אדיר, אבל החברה 
הישראלית לא מקבלת בקלות את 
האחר ואת השונה אם הוא לא נמצא 
מקשה  זה  הישראלי.  במיינסטרים 
אנחנו  שונות.  קבוצות  על  מאוד 
מאוד מובנים מסטריאוטיפים ואחת 
מהמטרות שלי בקליניקה היא לנפץ 
לא  אני  הללו.  הסטריאוטיפים  את 
ואנחנו  שלי,  הזהות  את  מכחישה 
ואפשר  בקליניקה  פתוחים  מאוד 
לדבר על הכל. יש מגוון דעות ואנחנו 
מכבדים את כולם. דיון כזה הוא הכי 

מפרה ומלמד וגם הכי מעניין."
הסטריאוטיפים  מניפוץ  ק  כחל
נלחמים  בקליניקה  הסטודנטים 
באפליה ובגזענות ולוקחים על עצמם 
בוחרים  שהיו  בטוח  שלא  תיקים 
בעצמם. "לא כל הסטודנטים מקבלים 
שואלים  הם  מאליו.  כמובן  הכל 
כל  לגיטימיות.  שאלות קשות, אבל 
הסטודנטים, בלי יוצא מן הכלל, הראו 
חדשים  לדברים  להיחשף  נכונות 
ולקחת על עצמם אתגרים בלי סוף." 

מצליח. אבל צריך להתחיל מגיל צעיר 
יותר."

נתקלת בגילויי גזענות במהלך חייך? 
להפוך  בשבילך  תמריץ  בכך  היה 

לעו"ד חברתית אקטיביסטית?
"רציתי להיות משפטנית כי האמנתי 
לשינוי  להביא  שיכול  הזה,  בכלי 
על  רחב  באופן  ולהשפיע  חברתי 
חיי אנשים. התחלתי ללמוד אחרי 
מעניינות  בג"ץ  החלטות  סדרת 
זכויות  מתן  של  בהקשר  וחזקות 
אדם. עבדתי בזמנו בכנסת וזה חידד 
אצלי את ההבנה שהכלי הפרלמנטרי 
אינו מצליח להביא לשינוי, במיוחד 
הבנתי  הפלסטינית.  בחברה 
שהחלופה היא בית המשפט, אולי 

משם תבוא הישועה.
"אין ערבי בארץ שלא נתקל באפליה 
או בגזענות. אני גם ממזרח ירושלים, 
בתוך  ערבייה  וגם  פלסטינית  גם 
ישראל. היו מקרים שעצבנו אותי 
במיוחד, ולכן בהיותי עורכת דין אני 

מנסה לפעול למען שינוי המצב." 

זה נהדר. אבל תקופת האוניברסיטה 
בשביל  מאוחר  די  כשלב  נדמית 
להיחשף למגוון האוכלוסיות החיות 

בארץ, לא?
"במובן מסוים זה נכון. לדעתי, הדרך 
היא  בגזענות  להילחם  האמתית 
פנים  ישנם  אפס.  מגיל  חינוך  דרך 
שונים לגזענות, אבל הבסיס שלה 
הוא בחינוך. כיצד אתה מסתכל על 
הטבעית  מהסביבה  שאינו  מישהו 
שלך. אנחנו גדלים במסגרות מסוימות 
בין  מתערבבים  או  נחשפים  ולא 
הפרדה  מעין  יש  האוכלוסיות, 
נכיר  קטן  מגיל  אם  רק  בישראל. 
אנשים שונים מאתנו, עם מחשבות 
שונות, שגדלים בסביבות שונות, נוכל 

באמת לקבל את האחר.
"כיום צריך להילחם בגזענות בריש 
גלי. הקליניקה שלנו, וגם המרכז לרב 
מנסים  באוניברסיטה,  תרבותיות 
לחבר בין אוכלוסיות, ואנחנו בהחלט 
במגוון  נפגשים  אנחנו  מצליחים. 
הזדמנויות לשבירת מוסכמות, וזה 
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החברה הישראלית לא מקבלת בקלות את האחר. עו"ד נסרין עליאן

"הזדמנות להיפגש עם 
אנשים שונים ומסקרנים"

פנינו לדנה איש הורביץ, סטודנטית שנה ב' המשתתפת בקליניקה, כדי 
לשמוע על מקצת מחוויותיה.

למה בחרת דווקא בקליניקה הזו?
"לפני הכל, השם של הקליניקה מאוד קרץ לי. סקרן ומשך אותי לעבוד 
בקליניקה מגוונת שמטפלת בסוגים רבים של אנשים, ומעצם שמה של 
הקליניקה, היה נראה לי שהיא תענה על הצורך הזה. בנוסף, מדובר 
בקליניקה שעוסקת במקרים שונים ומגוונים של אפליה כלפי אוכלוסיות 
שונות במדינה, וכבר משיעורי דיני חוקה בשנה א' הרגשתי שמעניין אותי 
לעסוק בסוגיות חוקתיות שונות. הייתה לי תחושה שהקליניקה הזו יכולה 

לאפשר לי להיחשף לעולם הזה."
נסרין שיתפה אותנו בכמה תיקים שהם סיפורי הצלחה. יש לכם אולי 

תיק מאתגר שבסופו של דבר לא הצלחתם לפתור?
"לצערי כן. אחד התיקים שלנו עסק בבקשה לאיחוד משפחות. מדובר בבני 
זוג להט"בים, אחד מהם אזרח ישראלי והשני אזרח רוסיה, שחוו קשיים 
מרובים מצד מנהל האוכלוסין בניסיון לחיות יחד בישראל. הדבר התבטא 
בין היתר בכך שעבור תחילת הליך אישור הבקשה, דרש מנהל האוכלוסין 
תשלום ערבות גבוה במיוחד, שלא היה אפשרי לנוכח מצבם הכלכלי של 
בני הזוג. התהליך היה ארוך ומורכב, הגשנו בקשה ולאחר מכן ערר, לקח 
למשרד הפנים חצי שנה לחזור אלינו ובינתיים גם אשרת התייר של האזרח 
הרוסי פגה ובן הזוג נאלץ לשוב על עקבותיו. לא התייאשנו, וגם כשמשרד 
הפנים ביקש שנגיש את כל הבקשה מההתחלה, עמדנו במשימה. אולם 
לאחר קביעת הערבות הכספית הגבוהה, המצב הלך והדרדר בין בני הזוג 

והם החליטו להיפרד. אז לצערנו לא הצלחנו לסייע במקרה הזה."
מה את הכי אוהבת בפעילות הקליניקה?

"אני מאוד אוהבת את המפגשים שמתקיימים פעם בשבוע במסגרת 
שיעורי הקליניקה. מגיעים מרצים אורחים שמעניקים בכל פעם זווית של 
אוכלוסייה אחרת. זו הזדמנות להיפגש עם אנשים שונים ומסקרנים, בעלי 
עשייה מגוונת ושונה בתחום הרב תרבותי, להיחשף ולשמוע מהם על 
העשייה שלהם. כך למשל מאוד הסתקרנתי במפגש שלנו עם נינה הלוי, 
אישה טרנסג'נדרית שפועלת רבות למען הקהילה הטרנסג'נדרית, עבור 

זכויותיהם, רווחתם והעצמתם." 
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כאן, כולם על 
אותו ספסל

אהרן סימפסון גרוסמן, 
קורל מל ורחלי ריף

דרכו של פרופ' מיכאיל קרייני אל 
דיקנות הפקולטה עברה בילדות 

בכפר יאסיף, עזיבה זמנית לארה"ב 
וקריירה אקדמית מרשימה. רגע לפני 

סיום הוא מסכם שלוש שנים בתפקיד, 
שבהן ביקש להפוך את הפקולטה 

למקום מכיל עבור האוכלוסיות 
המגוונות שבה, וגם שוטח את דעתו 

על עתיד מקצוע עריכת הדין בישראל

סיליקי קרייני היא זמרת אופרה 
יוונייה שאת סרטוניה תוכלו למצוא 
ביוטיוב. "קרייני", מסתבר, זהו שם 
מיכאיל  ופרופסור  ביוון,  כפר  של 
ששם  לנו  להראות  מבקש  קרייני 
המשפחה מאוד נפוץ שם. הוא מקליד 
את שמה של הזמרת וקולה מהדהד 
בחלל החדר שבו אנו נפגשים, במשרד 
הדיקן בפקולטה. "משפחתו של אבי 
הגיעה מיוון, ואני דור חמישי בארץ", 

הוא מספר תוך כדי שאנחנו מקשיבים ו
למוזיקה המתנגנת.

מסיים  קרייני  מיכאיל  פרופסור 
השנה את תפקידו כדיקן הפקולטה 
למשפטים באוניברסיטה העברית, 
תפקיד שאותו מילא בשלוש השנים 
האחרונות. אנחנו מבקשים להתחיל 
את הריאיון כמעין מסע בזמן ולחזור 
למקום שבו הכל התחיל - כפר יאסיף, 

שבו נולד וגדל.

"בנווה שלום 
אתה לומד

לאהוב ולשנוא 
ללא הבדלי דת, 

גזע, לאום ומין". 
פרופ' מיכאיל 

קרייני
צילום: רחלי ריף
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ספר לנו על הכפר. איך היה לגדול בו?
"הילדות שלי הייתה עשירה מבחינה 
רוחנית, אך לא מבחינת גשמית. גדלנו 
בבית בן שני חדרים. היה מאוד צנוע, 
אבל מבחינה חינוכית-רוחנית זו הייתה 
חוויה מאוד עשירה. היה ברור לנו, לי 
ולשתי אחיותיי, שצריך לרכוש השכלה, 

כיוון שדרך השכלה אפשר להצליח."
הלם תרבות אמריקאי

משפחתו  עזבה  ד'  בכיתה  כשהיה 
בפלורידה  לגור  ועברה  הכפר  את 
לימודים  מלגת  עקב  שבארה"ב, 
שקיבל אביו, שהיה אז מרצה לחינוך 
"ממשפחה  חיפה.  באוניברסיטת 
מכפר קטן שמבקרת פעם-פעמיים 
בנהריה,  השחייה  בבריכת  בשנה 
הוא  התוססת",  לפלורידה  עברנו 
שנים,  ל-3  "נסענו  בחיוך.  מספר 
גרתי בבית  וזה היה הלם תרבות. 
בכלל  לדבר  שלא  טלוויזיה,  ללא 
מגיע  אני  ופתאום  אינטרנט,  על 
חדשה.  ושפה  תרבות  עם  למקום 
שגרתית  לא  בהתמודדות  מדובר 
אבל מאתגרת, שחיסנה אותי מפני 
אתגרים רבים שהגיעו בהמשך חיי".

מבחינה חברתית הוא התחבר, באופן 
טבעי, לתלמידים הזרים. "לבית 
הספר הגיעו תלמידים מכל העולם, 
והיה לי קל יותר להתחבר אליהם, 
כמי שהיו באותה הסיטואציה כמו 
שלי. כך לא מרגישים את המבוכה של 
חוסר ידיעת השפה, כי כולם מדברים 

באנגלית קצת לא תקנית". 
גם לאחר חזרת המשפחה ארצה נאלץ 
קשיי  עם  להתמודד  קרייני  פרופ' 
שפה, הפעם מכיוון אחר. "כשלא 
נוצר  ספרותית  ערבית  מתרגלים 
פער גדול מאוד ביחס לרמה הנדרשת 
בבתי הספר בארץ. כשחזרתי לארץ 
חמש  היו  שלי  החברים  ז'  בכיתה 
רמות מעליי. שוב הייתי נתון במאבק 
ובעבודה קשה. הבנתי שאני אמנם 
לא מהתלמידים המצטיינים, אבל 
אם אשקיע ואתקדם צעד צעד, בסוף 

אגיע לשם".
איך הגעת בסופו של דבר לתחום 

המשפטים? 

מסוים  בתחום  לעסוק  "הבחירה 
האדם.  של  באישיות  תלויה  מאוד 
פילוסופית  לחשיבה  מתחבר  אני 
ומופשטת, אבל תמיד חיפשתי גם 
את התחום המעשי. משפטים הוא 
תחום שקרוב לאדם ולטבע האנושי, 
ומצאתי שהוא מקשר בין התיאוריה 
וההפשטה לבין המעשה והיישום. זה 

דיבר אליי".
בלימודי  דרכו  את  התחיל  הוא 
מתמטיקה, אך די מהר הבין שהתחום 
ועבר  אותו,  מעניין  מספיק  לא 
ללימודי משפטים באוניברסיטת בר 
אילן. בסמוך להסמכתו לעריכת דין 
בקריירה  רוצה  שהוא  קרייני  הבין 
שמונה  דין  עורך  "בתור  אקדמית. 
להאריך  נטייה  לי  הייתה  חודשים. 

את  ומצאתי  ובטענות  בסיכומים 
עצמי מתחבר לתיאוריה שמאחורי 
העבודה המעשית". לאחר מכן נסע 
באוניברסיטת  שני  תואר  ללימודי 
דוקטורט  עשה  וושינגטון,  ג'ורג' 
והתמנה  העברית  באוניברסיטה 
נסע  מכן  לאחר  ומייד  למרצה,  בה 
לפנסילבניה, ללימודי דוקטורט נוסף.  
איך אתה מתאר את חווית הלימודים 

בארה"ב?
האווירה  שונה.  לימוד  חווית  "זו 
הכללית היא של התמסרות ללימודים, 
שירגיש  היא  מהסטודנט  והציפייה 
ושיעשה  ללמוד  פריווילגיה  שקיבל 
כל מה שצריך כדי להצליח. למשל, 
הסטודנטים באוניברסיטת פנסילבניה 
להם  אסור  לפיו  חוזה  על  חותמים 
לעבוד בזמן הלימודים, לפחות בשנה 
הגבוה.  הלימוד  שכר  למרות  א', 
הרציונל הוא שאתה צריך להצדיק את 
היותך ראוי להזדמנות שהאוניברסיטה 
נתנה לך על פני אלפי תלמידים אחרים. 
"בתקופתי כמרצה אורח למשפט 
באוניברסיטת  פרטי  בינלאומי 
סטנפורד, ביקשתי לברר את תאריך 
המזכירות  הקורס.  של  הבחינה 
וכל  מסרה שיש טווח של שבועיים 

יעשה  שבו  מועד  קובע  סטודנט 
את הבחינה. אמרתי למזכירה שזה 
יגלו  הסטודנטים  הרי  ייתכן,  לא 
אחד לשני את התשובות. המזכירה 
הסבירה שהסטודנטים חתומים על

Honor Code ונאמנים לו. אבל לגבי 
יחסי המרצה-סטודנט, היחסים שם 

קונפורמטיביים מדי. 
"המרצה הוא סוג של אלוהים, יש 
דיסטנס. כאן יש פלפל בכיתה, אני 
מקבל מסטודנטים שאלות מאתגרות 
שלא הייתי מקבל בחו"ל. מנגד, גם 
ביחס הסטודנטים בארץ ישנן בעיות. 
למה אני צריך לפעול כל כך קשה כדי 
החומר  את  יקראו  שהסטודנטים 

לשיעור?"
גם מי שלא זכה ללמוד בקורס של פרופ' 
קרייני בסדר דין אזרחי בוודאי שמע 
על "רשימת הקריאה" המפורסמת. 
כל שיעור מתפרסמים חומרי  לפני 
הקריאה, והסטודנטים מתבקשים 
שממנה  לרשימה  עצמם  לרשום 
יבחר קרייני סטודנטים אקראיים 
במהלך השיעור וישאל אותם על 
אחד מהנושאים. "אם סטודנט היה 
אומר לי 'לא קראתי', זה הפריע לי. 
אני לא אוהב לשחק בחתול ועכבר. 
אני רוצה לסמוך על הסטודנטים 
פריווילגיה  שזו  ירגישו  ושהם 
להיות כאן. זה אמנם לא פשוט, 
אבל אני אמשיך לנסות ולהנחיל 

את התחושה הזו". 
קורת גג אחת

איך אתה מסכם את תפקידך כדיקן?
שמעמדה  בכך  גאה  אני  "ראשית 
ראשון  הוא  כיום  הפקולטה  של 
במעלה. סף הקבלה הוא כזה שלרוב 
מבטיח שהחומר האנושי שנמצא 
לוקחים  ואם  מאוד,  משובח  כאן 
ומלטשים  הזה  הגלם  חומר  את 
ומכשירים אותו, יש סיכוי רב שהוא 

יגיע להצלחות כבירות.
לאקדמיה  מגיע  לא  אחד  "אף 
לחקור  כדי  אלא  דיקן,  להיות  כדי 
ולהתפתח. אבל בשלב מסוים בקריירה 
לתפקידים  גם  מגיעים  האקדמית 
ניהוליים. התפקיד היה מאתגר, אך 

להשפיע  אפשר  שממנו  מקום  זהו 
על מה שקורה בפקולטה. שמתי לי 
למטרה לעודד את המחקר והעשייה 
הפקולטה  את  ולהפוך  המחקרית 

למקום מכיל."
כיצד?

"אני רואה בפקולטה מקום מפגש 
שבו אנו מחליפים דעות וחווים חוויה 
מכוננת מבחינה אישיותית. כולם על 
המגוון  שווה.  באופן  ספסל,  אותו 
האנושי כאן ייחודי ביחס לפקולטות 
חילונים  וערבים,  יהודים  אחרות: 
פריפריה  שונות,  ברמות  ודתיים 
ומרכז. במציאות הישראלית מדובר 
בחוויה ייחודית. כאן כולנו נכנסים 
תחת קורת גג אחת, אז כדאי לעשות 
עם זה משהו. צריך לאפשר אווירה 
של שיח פתוח ומכיל לכולם. בתום 
למקומות  נתפזר  רובנו  הלימודים 
שונים וננהל חיים עצמאיים ופרטיים. 
יש לנו כאן הזדמנות, במסגרת חווית 
הלימודים האינטנסיבית, להכיר אחד 
שקשה  חיבורים  וליצור  השני  את 
ליצור מחוץ לכותלי האוניברסיטה."

שלוש  מציין  קרייני  זו,  במסגרת 
במהלך  התמקד  שבהן  אוכלוסיות 
כהונתו, במטרה להגדיל את מספרם 
בפקולטה. "האוכלוסייה הראשונה 
היא האוכלוסייה הערבית. הסתבר 
שיעור  האחרונות  שבשנים  י  ל
יותר  נמוך  הערבים  הסטודנטים 
לאחר  ההיסטורי.  שיעורו  מאשר 
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נהנה לקרוא מספריהם של עמוס עוז וא.ב. יהושע. פרופ' קרייני

שמבין  לי  התברר  הנתונים  בחינת 
המועמדים המתאימים ללמוד כאן 
מגמה  ניכרת  הישגים,  מבחינת 
בעיקר  אחרים,  מקצועות  ללמוד 
המחשב.  ומדעי  ההנדסה  בתחומי 
שיעור  משפטים  למדתי  כשאני 
מספר הסטודנטים הערבים בטכניון 
היה 4%, כיום הוא למעלה מ-20%. 
הדבר נובע מהתרחבות אפשרויות 
מצטיינים  לסטודנטים  התעסוקה 
מהחברה הערבית. בנוסף, כמו כולם, 
הסטודנטים חוששים משוק עורכי-
הדין הרווי ומעדיפים להשקיע את 

זמנם במקצועות אחרים.
"הפתרון הוא לשנות את הקונספציה 
כאן  ללמוד  יגיעו  שאם  ולהראות 
בפניהם  ייפתחו  עדיין  ויצטיינו, 
נחשקות.  תעסוקה  אפשרויות 
ייסדנו  בנוסף, על מנת לסייע להם 
קורס אינטנסיבי של שבוע לפני שנת 
הלימודים להעמקת הידע בעברית. 
לא כל הסטודנטים דוברי הערבית 
משפטית  טרמינולוגיה  מכירים 
בבת  עליהם  נופל  והכל  בעברית, 
אחת. כל סטודנט נאלץ להתמודד 
עם מושגים לשוניים חדשים, דוגמת 
אך  דעת',  'גמירות  או  'תום-לב' 
לעיתים לסטודנטים ערביים מדובר 
בהתמודדות זרה יותר. הקורס נועד 

לסייע בגישור על הפער הזה."
אוכלוסיית  היא  שנייה  אוכלוסייה 
תפקידי  "במהלך  אתיופיה.  יוצאי 

"לאחר שהתמניתי למרצה 
לא חששתי מאפליה, 

ובכל-זאת תמיד הרגשתי 
שאני צריך להוכיח את 

עצמי ולעבוד קשה. היה 
לי חשש הפוך, שאקבל 

דברים רק בגלל שאני 
ערבי. לכן תמיד רציתי 

להוכיח את יכולותיי"
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נפגשתי עם נציגים מארגון 'טבקה', 
למבחן  בנוגע  בעיה  בפניי  שהעלו 
קשה  שהוא  בטענה  הפסיכומטרי 
במיוחד לסטודנטים ממוצא אתיופי. 
דרישת  את  לבטל  יכול  לא  אני 
הפסיכומטרי, אבל כן הצלחתי לסייע 
באמצעות שינוי השקלול במסגרת 
במקום  ללימודים.  הקבלה  הליך 
הפסיכומטרי  הציון  שבו  שקלול 
מקבל משקל של 70% וציוני הבגרות 
30%, נעניק לשני הגורמים משקל 
שווה, וכך נקל על סטודנטים ממוצא 

אתיופי."
היא  השלישית  "האוכלוסייה 
האוכלוסייה החרדית. אוכלוסייה זו 
מבחינת  בבעיה  לפרקים  נתקלת 
ההתמודדות  אך  הבגרות,  תעודת 
המאתגרת יותר היא החסם התרבותי 
ים  ימוד הל ית  ו חו ן  לבי נם  בי
לסוגיה  בנוגע  באוניברסיטה. 
המגדרית אני סובר שאין לאפשר 
דרכים  יש  אך  נפרדים,  לימודים 
לסייע  ניתן  באמצעותן  אחרות 
לסטודנטים חרדים להשתלב כאן. 
למשל, בימים אלו נדונה אפשרות 
לסטודנטיות  מכינה  לפתוח 
חרדיות, שתיערך בזמן סמסטר א' 
לשנת הלימודים הראשונה, כשהן 
תתחלנה ללמוד לתואר עצמו החל 

מסמסטר ב'."

חוויה מעשירה יותר
חוץ מהגדלת המגוון האנושי, הצבת 
לעצמך מטרות נוספות בעת כניסתך 

לתפקיד?
שונה  כיום  המשפטים  "מקצוע 
מלפני 30-20 שנה, כשלא היו הרבה 
פקולטות למשפטים והמקצוע נחשב 
ליוקרתי והתחרות הייתה מורגשת 
יוקרתי, אך  פחות. המקצוע נותר 
צריך להודות שירדה מעט יוקרתו 
ובו בזמן התחרות הפכה עזה. אלפי 
סטודנטים מסיימים את ההכשרה 
ונכנסים  שנה  מדי  האקדמית 
מקומות  יש  משרד  לכל  למקצוע. 
מאות  לא  אם  ועשרות  מוגבלים 
זו  מאתגרת  במציאות  מועמדים. 
עולה השאלה: איך אני יכול להבטיח 
עדיין  שלנו  לפקולטה  שיגיע  שמי 
יהיה הכי טוב, כך שגם בסוף המסלול 
הבוגרים יגיעו למקומות הכי טובים 

בהתחשב במציאות המשתנה?"
פרופ' קרייני מכיר במגמת הירידה 
ללימודי  הנרשמים  בסטודנטים 
המשפטים נוכח השוק רווי. הפתרון 
לכך, הוא טוען, הוא "להציב סף קבלה 
כך שרק האנשים הכי טובים יגיעו, 
אבל לוודא שהם אכן יגיעו לפקולטה 

שלנו.
בין- תחרות  אקדמית,  "מבחינה 
הברירות  טוב.  דבר  היא  מוסדית 
הרבות שעומדות בפני הסטודנטים 
לשאוף  הלימוד  למוסדות  גורמות 
להפוך את החוויה למעשירה יותר. 
אצלנו זה התחיל בכך שהפכנו הרבה 
יותר קורסים לקורסי בחירה, המשיך 
בלעודד שילובים עם חוגים אחרים, 
החדשה  'מכפיל'  בתכנית  כמו 
)משפטים, פילוסופיה וכלכלה(, שבה 
אנו מעודדים שילוב עם לא אחד אלא 
שני חוגים נוספים, וממשיך למערך 
בינלאומיות,  תחרויות  הקליני, 
כמו  לימודיות  ופעילויות אקסטרה 
גם  'משפט רחוב' או מרכז ברירה. 
פרויקט ההשמה הוא דבר שאנו גאים 
בו. המשרדים מגיעים לכאן במקום 
המשרדים  בין  יתרוצץ  שהסטודנט 
הביקוש  על  שמעיד  מה  השונים, 

הגבוה לסטודנטים שלומדים כאן."

מה עמדתך בנוגע לשיעורי המעבר 
בשנים  הלשכה  במבחני  הנמוכים 

האחרונות? 
ללמוד  לאנשים  לאפשר  "צריך 
ולהתמקצע, אבל צריך לזכור שמדובר 
על צדדים  במקצוע בעל השלכות 
לנו  יש  שברפואה  כמו  שלישיים. 
אחריות על הסטודנטים שאותם אנו 
מכשירים, כך גם במשפטים. מזווית 
אחרת, רמתו של עורך דין שמופיע 
ומשפיעה  בפני הרשויות מקרינה 
על איכות ההכרעה השיפוטית. ככל 
יותר,  טוב  יהיה  האנושי  שהחומר 

המערכת תפעל נכון יותר. 
"לפיכך, מכיוון שהמקצוע לא היה 
ניסתה  הלשכה  הנדרשת,  ברמה 
מבחני  החמרת  על-ידי  לסייע 
הלשכה, אבל אולי הם החמירו מדי. 
לעיתים גם אני, כמומחה בתחום, 
מתקשה לענות על שאלות שנשאלו 
בחלק מהבחינות בשנים האחרונות. 
של  לכינוסה  העת  שהגיעה  ייתכן 
ועדה ציבורית שתנסה להתוות את 
הפתרון הראוי להבטחת עתידו של 
לא  בישראל.  הדין  עריכת  מקצוע 
כדי  בכלכלה  מומחה  להיות  צריך 
להבין שהתחרות כפי שהיא מתנהלת 

כיום תביא למרוץ לתחתית".
על השלנו

לתפקיד  קרייני  פרופ'  של  הדרך 
דיקנות הפקולטה – מה שמיצב אותו 
בתואר הדיקן הערבי הראשון בה – 
לא הייתה פשוטה או מובנת מאליה. 
"באופן טבעי החוויה שלי שונה מאדם 
בית  הרוב.  מקבוצת  כחלק  שגדל 
הספר שלי היה דל אמצעים, בתיכון 
למשל היו 3-2 מגמות וזהו. היו גם 
חוויות לא נעימות. בעבר, בכל פעם 
שהייתי מגיע לשדה תעופה הייתי 
נחשב חשוד. תחילה היו לוקחים אותי 
לתשאול רגיל כיוון ששמי לא ממש 
שלי.  הלאומית  הזהות  את  מסגיר 
אבל ברגע שהייתי אומר את שם אבי 
ושמות ילדיי, התשאול נגמר והבידוק 
נעשה ברמה שונה. פתאום הייתי צריך 
להסביר למה אני נוסע ומה התפקיד 
שלי בכנס מסוים ולפעמים היה גם 
הרגיש  זה  תמיד  במזוודות.  בידוק 

פגיעה בי כבן אדם.
"גם באקדמיה, כסטודנט, ההרגשה 
תמיד  לא  שונות.  של  היא  לעיתים 
הסטודנט הערבי הוא חלק מהשיח. 
אחד המאמרים הראשונים שכתבתי 
נקרא 'על השלנו', כלומר, על החוויה 
של להיות מרצה ערבי בקורס לסדר 
דין אזרחי ולדבר על התקנות 'שלנו', 
ואחר כך לתהות האם הדגל 'שלנו', 
ההמנון 'שלנו', המדינה 'שלנו'. מה 
שלי  המקום  מה  'שלנו'?  אומר  זה 
כאן? בנמל התעופה אני עובר בידוק 
כמו עובד זר, ואילו בנמל התעופה של 
ב'שלום'  אותי  מברכים  פרנקפורט 
כשרואים את הדרכון הישראלי. אז 
בעצם המדינה שלי רואה אותי כזר 
ומדינות אחרות רואות אותי כישראלי. 
לאחר שהתמניתי למרצה לא חששתי 
מאפליה, ובכל-זאת תמיד הרגשתי 
שאני צריך להוכיח את עצמי ולעבוד 

לי חשש הפוך, שאקבל  היה  קשה. 
דברים רק בגלל שאני ערבי. לכן תמיד 

רציתי להוכיח את יכולותיי." 
להעניק  ביקש  קרייני  שלו  לילדים 
מציאות אחרת, כשבחר להתגורר עם 
נווה שלום שליד  ביישוב  משפחתו 
ירושלים, שבו מתגוררים יחד ערבים 
לומד  אתה  שלום  "בנווה  ויהודים. 
לאהוב ולשנוא ללא הבדלי דת, גזע, 
לאום ומין", מחייך קרייני. מראשית 
הדרך ביקשו הזוג קרייני להכניס את 
ילדיהם למסגרות מעורבות, ואף היו 
בין ההורים המייסדים של בית הספר 

הדו לשוני "יד ביד" בירושלים.
יש חוויה מיוחדת שריגשה אותך 

במהלך כהונתך?
"לעיתים הייתי צריך לעשות שימוש 
בסמכויותיי כדי לאפשר לסטודנטים, 
המתקשים מבחינה כלכלית, להתקדם 
ולהצליח. השנה חתמתי על תעודה 
מסיים  היה  לא  שכנראה  לסטודנט 
את הלימודים לולא התערבותי. מכל 
הדברים שקרו בכהונתי, בין אם זה 
בניית קומה נוספת למרכז חשין או 
שיפוצה של חצר הפקולטה, הרגעים 
כשחתמתי  היו  ביותר  המרגשים 
על התעודות של אותם סטודנטים 

שהצלחתי לעזור להם."
קרייני  פרופ'  יוצא  הבאה  בשנה 
במכון  ישהה  שבה  שבתון,  לשנת 
ללימודים מתקדמים בברלין. "יש 

ספר שאני מנסה לסיים לכתוב כבר 
שנתיים, ובשנה הקרובה אני מקווה 
להצליח במשימה הזו. הספר עוסק 
מיעוט  ובקבוצות  תרבותיות  ברב 
דתיות בישראל, כמקרה מבחן אל 
הכל  אחרות.  לאום  מדינות  מול 
אותי  שהעסיקה  בסוגיה  התחיל 
רבות: מדוע שאלות של דת ומדינה 
נתפסות כשאלות המעניינות בעיקר 
את הציבור היהודי במדינה, בעוד 
כאלו  שאלות  אחרות  שבמדינות 
גם  למדי  רחב  באופן  מתייחסות 
לקבוצות מיעוט באוכלוסייה. בספר 
אציג את התזה שלי בנושא ואנסה 
להסביר את השלכות התופעה על 
הליכים שונים המתרחשים במדינה."
עובדה  איזו  יש  סיום,  לפני  רגע 
מעניינת שאף אחד לא יודע עליך?

מעת  אבל  שחייה,  אומר  "הייתי 
לעת אני פוגש סטודנטים בזמן שאני 
שוחה. אולי זה שבכל מקום שאליו 
אני מגיע בעולם אני אוהב ללכת לבתי 
משפט ולצפות במשפט המתנהל. 
רק מלראות את ההליך אפשר ללמוד 
המון על התרבות המקומית. בנוסף, 
אני נהנה לקרוא מספריהם של עמוס 

עוז וא.ב. יהושע". 
מה אתה מאחל לדיקנית הנכנסת?

"אני חושב שכל מי שנכנס לתפקיד 
הזה צריך להפסיק להתרגש יותר 
מדי מדברים. זהו תפקיד שמחייב 
התייחסות נינוחה לבעיות שעולות. 
הבחירה  על  שמח  אני  זה  בגלל 
בפרופ' לוינסון-זמיר. היא לא רק 
חוקרת מחוננת ומוערכת אלא גם 
ניחנת בתכונות המתאימות ובעלת 
יכולת להתייחס לאתגרים באורך 

רוח".
קרייני  לפרופ'  חשוב  לסיכום, 
רוצה  "אני  לסטודנטים.  לפנות 
שלימדתי,  לסטודנטים  להודות 
במיוחד בשנים שבהן הייתי דיקן. 
ללמד בתקופה העמוסה הזו לא 
לעיתים  ואולי  פשוט,  דבר  היה 
בשל הלחץ לא הפגנתי סובלנות 
י  ת ע ג פ ש א  צ י ם  א ו  , ת ק פ ס מ
אני  בסטודנטית,  או  בסטודנט 

מתנצל על כך מעומק ליבי."  הילדים לומדים במסגרות מעורבות. משפחת קרייני

באירוע הדלקת אורות עץ חג המולד

"לעיתים גם אני מתקשה 
לענות על שאלות שנשאלו 

בחלק מבחינות הלשכה 
בשנים האחרונות. ייתכן 

שהגיעה העת לכינוסה 
של ועדה ציבורית שתנסה 

להתוות את הפתרון 
הראוי להבטחת עתידו 

של מקצוע עריכת הדין 
בישראל"
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השימוש ברשתות החברתיות 
כחלק מפשעי שנאה הולך וגובר. 

תכנית משפט וסייבר של מרכז 
פדרמן לחקר הסייבר חוקרת את 
התופעה, נושא אחד מבין רבים 
הנחקר במרכז, הממלא תפקיד 
חשוב בעיצוב המדיניות בכל 

הנוגע לזירת הסייבר

חג שביעי של פסח האחרון פרץ 
ג'ון ארנסט, נער בן 19 מסן דייגו, 
לבית כנסת חב"ד בעיר ופתח בירי. 
שלושה מתפללים נפצעו ואחת נהרגה, 
לורי גילברט קיי. הפיגוע היווה המשך 
לרצף של פשעי שנאה שלוו בתיעוד 
אינטרנטי. כך כתב הרוצח מספר שעות 

טרם הרצח:
"מדוע תעשה זאת? ודאי שרציחת 
תסייע  לא  יהודים  של  קלוש  מספר 

שטענו ב כפי  האירופי,  הגזע  להצלת 
כלפיי. אך רוב האנשים אינם מבינים את 
מהות פעולותיי... אינני רוצה בכבוד 
לשמש  בזכות  רק  אלא  בשררה,  או 
השראה לאחרים, לדחוק בהם להצטרף 
למערכה ולהגן על גזעי בזמנים אלו... 
לאחיי, הפיצו מכתב זה, הכינו 'ממים' 

ברחבי האינטרנט... הילחמו!"
בחודש אוקטובר 2018 ביצע רוברט 
בבית-כנסת  רצחני  פיגוע  באוורס 

"ממים" 
של שנאה

"ממים" 
של שנאה
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בפיטסבורג, ואף הוא פרסם מניפסטו 
שרשרת  כוונותיו.  בדבר  אינטרנטי 
תופעה  על  מעידה  האלו  המקרים 
מבהילה, שבה הרשתות החברתיות 
משמשות חלק בפשעי שנאה. מדובר 
בסימפטום בודד להתגברות תופעת 
פשעי השנאה, בפרט דרך האינטרנט.

מסרים חשוכים
הפקולטה  דיקן  שני,  יובל  פרופ' 
לשעבר, הוא מומחה למשפט בינלאומי 
זכויות  ועדת  כיו"ר  וכיהן  פומבי 
האדם של האו"ם. פרופ' שני משמש 
כראש התוכנית למשפט וסייבר של 
מרכז פדרמן לחקר הסייבר, והוא לא 
מופתע מהתגברות התופעה בעידן 

האינטרנטי. 
ה.  א נ ש ח  י ש ה  י ה ד  י מ "ת
שהתפתחותן של רשתות  א  ל א
ה  בע ה ת ל ו ורמ פ ט ל ת כפ ו י ת ר ב ח
ם  ש ב ה  ע פ ו ת ל ה  א י ב ה ת  י צמ ע
 .Online Disinhibition Effect
המקלדת  מאחורי  היושב  בעצם, 
נמצא באזור דמדומים בין פרטיות 
לציבוריות. יכולתו לשמור על סודיות 
זהותו מאפשרת לו להתבטא בצורה 
בעולם  בה  מתבטא  היה  שלא 
ו  ל א ה ת  ו מ ר ו פ ט ל פ ה  . י ת מ א ה

מאופיינות בנפיצות גבוהה ויכולת 
תפוצה מהירה, כך שנוצר מצב שבו 
אופטימליים  במדיומים  מדובר 
מאד.  חשוכים  מסרים  להפצת 
ולא רק זאת. האלגוריתמים של 
שקובעים  החברתיות  הרשתות 
את סוג התוכן שבו ייפגש הגולש 
פועלים בצורה המציגה לו דעות 
מן  שנוצרים  כך  לשלו,  הדומות 
 Echo Chambers שמאפשרים
לאותם קיצוניים להרגיש ב'קבוצת 
תמיכה', שיוצרת אשליה שדעותיהם 

לגיטימיות בעיני הציבור הרחב."
איך אפשר להתמודד עם התופעה? 

קשורים  שהיו  הרצח  במקרי  הרי 
הרוצחים  החברתיות  לרשתות 
ברשתות  משימוש  נחסמו 
שימוש  ועשו  והמוכרות  הגדולות 
רחוק  יחסית,  אזוטריים  באתרים 

מעין הציבור.
מצד  התייחסות  כאן  "נדרשת 
התעוררה  ומעולם  מאז  המחוקק. 
ל  שאלה בדבר יעילות הרגולציה ש
מתוך  מסוכנות,  ות  י התבטאו
חשש שהתבטאויות כאלו תדחקנה 
לפינות נסתרות מעיני הציבור הרחב, 
שם תוכלנה לשגשג בחשיכה. ודאי 
שיש לבחור את דרך ההתמודדות 

בזהירות, אך המצב כיום, שבו שיח 
בפלטפורמות  גם  מצוי  השנאה 
המרכזיות, דורש התייחסות. למשל 
הרשתות  ממנהלי  לדרוש  ניתן 
לפתח  הגדולות  החברתיות 
את  שתגביל  בצורה  אלגוריתמים 

הוויראליות של מסרים קיצוניים."
הפיקוח על תכנים ברשתות חברתיות 
הנחקר  רבים  מבין  אחד  נושא  הוא 
במסגרת פעילות מרכז פדרמן לחקר 
ממלא  המרכז  למעשה,  הסייבר. 
המדיניות  בעיצוב  חשוב  תפקיד 
הננקטת על-ידי רשויות השלטון בכל 

הנוגע לזירת הסייבר. 
"המחקר המשפטי בתחום הסייבר 
בהתחשב  תובנות  לזקק  מנסה 
כדי  וקורים,  שקרו  בתהליכים 
ליישם  השלטון  לרשויות  לסייע 
בהצלחה  המתמודדת  מדיניות 
עם מציאות המשתנה בכל רגע", 
אומר שני. "למרות הדומיננטיות 
של חברות פרטיות, אנחנו סבורים 
שלרשויות השלטון תפקיד בעיצוב 
מדיניות ובאכיפתו. לצד זה, בכל 
עצמה,  המדיניות  לגיבוש  הנוגע 
למחקר האקדמי תרומה חשובה, 
יצירתית  שכן הוא מספק חשיבה 
מחוץ לקופסה, שמבוססת על ידע 
של  והפשטה  המשגה  ועל  מגוון 
בעיות מעשיות. בשל כך הממשלה 
השקיעה משאבים בפיתוח המרכז, 
לצורך  בחשיבותו  הכרה  מתוך 

ההתמודדות עם אתגרי המחר."

מלכודות דבש להאקרים
במרכז פדרמן לחקר הסייבר חברים 
כ-40 חוקרים וחוקרות ממגוון תחומי 
מדעי  בין  הנפרסים   - האקדמיה 
החברה לבין מדעים מדויקים, בתוכם 
מדעי  מתחום  וחוקרים  משפטנים 
שבמחקר  הכרה  מתוך   - המחשב 
בהבנה  צורך  יש  הסייבר  בתחום 
בינתחומית. במסגרת פעילותו מפעיל 
צעירים,  לחוקרים  תכניות  המרכז 
דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים, את 
הקליניקה לזכויות דיגיטליות וזכויות 
מקיים  וכן  הסייבר,  במרחב  אדם 
כנסים ואירועים שבהם משתתפים 

מומחים ומומחות בעלי שם עולמי. 
מנהלת  היא  ברנבלום  תמר  ד"ר 
למשפט  התוכנית  של  המחקר 
היא  ברנבלום  במרכז.  וסייבר 
והייתה  קרימינולוגיה,  ל ד"ר 
הקרימינולוגי  המחקר  מחלוצות 
בתחומי פשיעת הסייבר בישראל. 
"כשהתחלתי את הדוקטורט שלי, 
המנחים שפניתי אליהם היו מאוד 
ספקניים לגבי הצורך לעסוק במחקר 
לשמחתי,  סייבר.  פשעי  בתחום 
המתודולוגיים  הקשיים  למרות 
והמחסור בכתיבה בתחום, סיימתי 
בפיקוח  שעסק  הדוקטורט,  את 

חברתי ברשת האינטרנט". 
ד"ר ברנבלום התחילה את תפקידה 
למדי;  מעניינת  בצורה  במרכז 
על  שמעה  זילנד  בניו  טיול  במהלך 
המשרה ובאותו יום, בעודה על אחת 
המדינה  של  היפיפיות  מפסגותיה 
המבודדת, ערכה ראיון עבודה עם 
פרופ' שני. ברנבלום חובשת מספר 
כובעים במסגרת פעילותה במרכז. 
כחלק  חוקרת.  בתור  הוא  האחד 
מקבוצות מחקר שונות היא חוקרת 
של  ממעורבות  החל  סוגיות,  מגוון 
בני נוער באלימות ברשת, דרך ביוש 
ברשת )e-shaming( וכלה בהרתעה 
בתור  הוא  השני  האקרים.  של 
מנהלת המחקר, שבו היא אחראית 
המגוונת  המחקרית  הפעילות  על 
המתבצעת במרכז. בכובעה השלישי, 
שברנבלום מכנה "האקטיביסטי", היא 
מקדמת את הנגשת הידע האקדמי 
המפותח במרכז לציבור הרחב ומתן 

מענה לצרכים העולים מהשטח.
ד"ר ברנבלום מסכימה עם אמירותיו 
"שיתוף  ומוסיפה:  שני  פרופ'  של 
הפעולה עם רשויות השלטון וגופים 
מסחריים, כמו פייסבוק או גוגל, הוא 
הכרחי. לחברות הגדולות יש מאגרי 
מידע בכל הנוגע לפעילות ברשת, אך 

היכולת שלהן לבצע מחקר אקדמי 
בעוד  מוגבלת,  המידע  את  ולנתח 
יכולת  בעלי  הם  המרכז  שחוקרי 
לניתוח מאגרי נתונים כאלו ולגיבוש 
המלצות  ואף  אקדמיות  תובנות 
מעשיות. ללא שיתופי פעולה לא 
נוכל להגיע לתובנות משמעותיות 
בתחום. החוקרים במרכז מתאפיינים 
בין  ידע  לתרגם  וביכולת  ביזמות 
עולם  בין  ולקשר  שונים  תחומים 
לעולם  והקרימינולוגיה  המשפט 
הטכנולוגי. אי אפשר לחקור תופעות 
במרחב  המתרחשות  חברתיות 

הסייבר ללא השילובים האלו."
במסגרת המחקר העוסק בפשיעה 
אינטרנטית חוקרי המרכז מבקשים, 
הרלוונטיות  את  לבדוק  היתר,  בין 
של תאוריות מתחום הקרימינולוגיה 
נבחנה  למשל  כך  הסייבר.  בזירת 
תאוריית ההרתעה. לפי התיאוריה, 
אחת הדרכים למנוע עבריינות היא 
הפעולות  מביצוע  הרתעה  יצירת 
העברייניות. "דוגמה קלאסית מחיי 
'אזור  תמרור  הצבת  היא  היומיום 
אכיפה מוגבר'", אומרת ברנבלום. 
"אנחנו יודעים שהצבת תמרורים 
כאלו משפיעה על הנהגים, לפחות 
באופן זמני, והם נוהגים באזורים 

ynet הקליניקה ייצגה את מפלגת עלה ירוק מול פייסבוק ושחררה את החסימה שהוצבה על הדובר שלה. צילום מסך מתוך ריאיון אולפן

פרופ' יובל שני:  
"האלגוריתמים שקובעים 

את סוג התוכן שבו ייפגש 
הגולש פועלים בצורה 

המציגה לו דעות הדומות 
לשלו, כך שנוצרים 

 Echo Chambers מן
שמאפשרים לאותם 

קיצוניים להרגיש 
ב'קבוצת תמיכה', 
שיוצרת אשליה 

שדעותיהם לגיטימיות 
בעיני הציבור הרחב"
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המקבילה  לחוק.  בהתאם  אלו 
'באנרים'.  היא  הסייבר  במרחב 
במחקר עולה שקיומם של באנרים 
של  ההשלכות  מפני  המזהירים 
על  משפיע  עבריינית  פעילות 

ההתנהגות האקרים."
במסגרת  התאוריה  נבחנה  כיצד 

המחקר עצמו?
 ,'Honeypots' צוות המחקר הטמין"
כלומר מלכודות דבש. כשהאקר פרץ 
למלכודות האלו העלנו באנר שהדגיש 
את ההשלכות הפליליות של מעשיו. 
היה ניכר שלבאנרים יש השפעה על 
התנהגות ההאקרים. הממצא הזה 

חשוב במיוחד כשמדובר בהאקרים 
אנושיים, ולא בוטים."

המחקר הזה מדגים את האפשרות 
לחקר התנהגות עבריינית ברשת. 
האם אפשר לחקור את התנהגות 

הקורבנות ברשת?
"בהחלט. במסגרת המרכז ערכנו ניסוי. 
וסטודנטיות  מסטודנטים  ביקשנו 
להתקין אפליקציה מסוימת, תחת 
היא  האפליקציה  שמטרת  אמתלה 
של  הקוגניטיבית  הרמה  בדיקת 
במעבר  הניסוי,  במהלך  הנחקרים. 
התבקשו  השונים,  המבחנים  בין 
לתת  והמשתתפות  המשתתפים 
הרשאות למידע רב המצוי במכשירם, 
כמו  ביותר  אישיים  פרטים  כולל 
הקשר  ואנשי  גלישה  היסטוריית 
שלהם. רוב המשתתפים לא היססו 
מלאה  גישה  לאפליקציה  והעניקו 
לנתונים האישיים שלהם. ניסוי חוזר 
שנערך בקרב האוכלוסייה הכללית 

הניב תוצאות דומות."
לסוגיית  מתייחסת  ברנבלום  ד"ר 
בכובד  במחקרים  והזהירות  הדיוק 
המחקרים  שכל  "ברור  ראש. 
האמפיריים היוצאים לפועל מטעם 

נחקרים  מעורבים  ושבהם  המרכז 
אנושיים עוברים בדיקות מחמירות 
של ועדת האתיקה האוניברסיטאית, 
לאור הרגישות הרבה שבהם. כל פרט 

קטן עובר הליך אישור קפדני." 
עלה ירוק מול פייסבוק

שני המחקרים האלו מדאיגים אותי 
במספר היבטים. הראשון הוא חוסר 
הישראלי  הציבור  של  המודעות 
השני  ברשת.  בטוחה  להתנהגות 
מורכב יותר, והוא החשש מהשימוש 
פרופילים  ויצירת  לתיוג  במידע 
מסוימים  גולשים  של  מטעים 
הליכים  לנקיטת  להביא  העלולים 

פליליים נגדם על לא עוול בכפם.
האתגרים  אחד  מסכימה.  "אני 
רמת  את  להגביר  הוא  החשובים 
גולשים  של  המודעות  ואת  הידע 
לזכויות  מדיניות  וקובעי  ישראלים 
ולדרכי  הדיגיטלי  במרחב  האדם 
התגוננות אפשריות מפני אלימות 
ופשיעה. הנגשת הידע בנושאים 
אבטחת  דיגיטליות,  זכויות  כמו 
פשיעת  מפני  והתגוננות  סייבר 
סייבר הם מטרה חשובה במרכז. 

אירועים  שלל  מפעילים  אנחנו 
לציבור הרחב  וכנסים הפתוחים 
קובעי  עם  פעולה  ומשתפים 

מדיניות בהקשרים שונים." 
כלי נוסף באמצעותו מנגיש המרכז ידע 
 Lex " קאסט  הפוד הוא  בתחום 
Cybernetica". "בכל פרק אנחנו 
בו  עוסק  שהמרכז  נושא  בוחרים 
ומציגים את הסוגיה ואת הממצאים 
בתחום",  המרכז  של  המחקריים 
אומרת ברנבלום. "ובכל פרק אנו 
משתדלים להתייחס לנושאים לא 
גם  אלא  האקדמית,  מהזווית  רק 
להציג נקודות מבט של פרקטיקאים 
וגורמים מתחום הממשל הציבורי. 
צריך לומר שהפודקאסטים משודרים 
בכך  יתרונם  אך  האנגלית,  בשפה 
שבפרק זמן של כחצי שעה המאזינים 
וחדשני  מקיף  ידע  לרכוש  יכולים 

בנוגע לנושא."
דוגמה בולטת לפעילות המשלבת 
המרכז  של  השונות  המטרות  בין 
היא הקליניקה לזכויות דיגיטליות 
הדיגיטלי,  במרחב  אדם  ולזכויות 
בשנה"ל  בפעילות  שהחלה 
הנוכחית בהנחיית עו"ד דנה יפה 
ובשיתוף עם המרכז הקליני החינוכי 
בפקולטה. ד"ר ברנבלום ופרופ' שני 
מלווים את פועלה ושניהם מדגישים 
בפעילות  הקרדינלי  תפקידה  את 

המרכז.
מחשבה  מעודדת  "הקליניקה 
יצירתית ובוחנת בצורה מעמיקה 
את הצדדים השונים של הסוגיות 
"כך  שני.  אומר  אליה",  המובאות 
למשל, עיסוק בפשעי השנאה ברשת 
מחייב דיון בצד השני של המטבע, 
הזכות לחופש הביטוי. כפועל יוצא 
מכך, שאלנו את עצמנו למשל מה 
הן זכויותיו ההליכיות של משתמש 
כלשהי?  חברתית  ברשת  שנחסם 
של  שימוש  על  מגבלות  יש  האם 
פייסבוק  משרדי ממשלה בעמודי 
מדובר  אזרחים?  של  פרטיים 
בשאלות לא פשוטות שמורכבותן 
הצדיקה התייחסות מצד הקליניקה.
פייסבוק  של  עמדתה  למשל,  "כך 
הייתה  הלגליזציה  לסוגיית  בנוגע 

בצורה  התומכת  התבטאות  שכל 
כלשהי בסמים קלים מצדיקה את 
חסימת המשתמש. הקליניקה ייצגה 
את מפלגת עלה ירוק מול פייסבוק 
ושחררנו את החסימה שהוצבה על 
דומה אירע  הדובר שלהם. מקרה 
כשמשתמש שהביע ביקורת על השר 
ישראל כ"ץ בעמוד הפייסבוק שלו 
נחסם. גם כאן פעלנו כדי לשנות את 
התיוג של ביקורת פוליטית על ידי 
גולש - משיח פסול המוביל לחסימת 
המשתמש, לשיח לגיטימי שלא אמור 

לגרור חסימה."
אלימות מינית ברשת

היא  המרכז  של  ייחודית  תרומה 
מה שמכונה "מחקר פעולה". "זהו 
איסוף  נעשה  שבמסגרתו  מחקר 
ממשית  פעילות  כדי  תוך  נתונים 
בשטח", מסביר שני. "אלו מחקרים 
שימושיים ביותר עבור מחקר בתחום 
הסייבר, שבו לעיתים קרובות אין 
נתונים. במהלך המחקר אוספים את 
הנתונים ומנתחים אותם בו-זמנית. 
אנחנו שואפים לקדם שיתופי פעולה 
לחקור  לנו  שיאפשרו  גופים  עם 
פתרונות  ולפתח  שונות  תופעות 
שנוכל  כדי  אמת,  בזמן  מועילים 
לתרום לעיצוב הפרקטיקה בתחום. 

המחקרי  העיסוק  מתוך  למשל, 
של דר' ברנבלום באלימות מינית 
ברשת והליווי שמציעה הקליניקה 
לפונים ולפונות שנפגעו מאלימות 
מינית במרחב זה, אנחנו מקדמים 
שיתוף פעולה עם עמותת תודעה 
ואתרי היכרויות הפועלים בארץ, כדי 
לנסות ולפתח כלים לצמצום גילויים 

של אלימות מינית באתרים אלו".
שבשנים  מעריכה  ברנבלום  ד"ר 
בממשק  העיסוק  היקף  הקרובות 
שבין סייבר למשפטים רק ילך ויגבר. 
"מדובר בממשק שהולך ומתרחב 
תחומים.  ויותר  ביותר  ורלוונטי 
השוק זקוק לנשות מקצוע המבינות 
שעניין  שטבעי  כך  התחום,  את 
הסטודנטיות בפעילות המרכז גוברת 
אף היא. השאיפה היא לרתום את 
היתרון המרכזי של המרכז - השילוב 
הייחודי שבין 'הגבעה וההר', בין 
עולמות המדעים המדויקים בדגש 
על מדעי המחשב שבגבעת רם, לבין 
מדעי הרוח, החברה, הקרימינולוגיה 
והמשפטים שבהר הצופים, ולקדם 
את חקר מרחב הסייבר מתוך הכרה 
בכך שבעולם התעסוקה והמחקר 
להסתדר  יהיה  ניתן  לא  מחר,  של 
ללא הבנה משולבת של העולמות 

השונים." 

"בניסוי שערכנו התבקשו 
המשתתפים להתקין 
אפליקציה, ובהמשך 

לתת הרשאות למידע רב 
המצוי במכשירם, כולל 
פרטים אישיים ביותר 

כמו היסטוריית גלישה 
ואנשי הקשר שלהם. 

רובם לא היססו והעניקו 
לאפליקציה גישה מלאה 
לנתונים האישיים שלהם"

רצף פשעי שנאה מלווים בתיעוד אינטרנטי. חזית בית הכנסת בפיטסבורג שבו אירע הפיגוע 

מדיומים אופטימליים להפצת מסרים חשוכים



אזרחים שלא 
מפסיקים להגיד 

תודה. 
מתנדב מרכז 

ברירה בהוצאה 
לפועל
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דוד רוס

הקורס המשמעותי ביותר 
עבורי בשנה א' היה הקורס 

של מרכז ברירה, בלשכת 
ההוצאה לפועל. כמה סטודנט 

בשנה א' כבר יכול לתרום? 
מסתבר שהמון. למדתי כמה 
משמעותיים יכולים להיות 

הענקת ידע וביטחון בשביל 
להעצים את ה'אזרח הקטן' 
אל מול המערכת הגדולה. 

טור אישי

דין  לעורכי  כיום  יש  צערי, 
ולמשפטנים תדמית של קבוצת 
ואנוכיים.  אינטרסנטיים  אנשים 
דרך הלימודים שלי פה בפקולטה, 
שלי  החוויה  בעקבות  ובמיוחד 
במרכז ברירה, אני יודע שהתדמית 
למשפטים  הפקולטה  שגויה.  הזו 
מלאה  העברית  באוניברסיטה 
להם  שאכפת  איכותיים  באנשים 
רק  ולא  ומהחברה,  הכלל  מטובת 
אכפת להם – הם גם מוכנים לעשות 
משהו בנוגע לזה. המספרים מדברים 
בעד עצמם: במרכז ברירה נמצאים 
כיום כ-100 מתנדבים מהפקולטה 
– אחוז ניכר מהלומדים בה. הלוואי 
שיותר אנשים היו מודעים להקרבה 
שסטודנטים  ולהשקעה  הרבה 

ל

קרן אור 
בחשיכה
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למשפטים עושים בהתנדבות כזו. 
כי אם הפקולטה משקפת קבוצת 
 – לכך  הסיבה  זו  בחברה,  איכות 
המתנדבים האלו, שלא מפסיקים 
לתרום. שמבינים שהם חלק ממשהו 

שגדול יותר מהם עצמם.
ביום הראשון שלי בפקולטה, מלבד 
להתלהב מהקפה בחינם בחתו"ל 
פרצופים  של  בים  אבוד  ולהרגיש 
חדשים, התייעצתי עם חברה משנה 
לעשות בפקולטה  לי  כדאי  ד' מה 
מלבד הלימודים עצמם. היא מנתה 
בפניי רשימה שלמה של המלצות 
דבר  זוכר  רק  אני  אך  ופרויקטים, 
עם  משפט  בבית  "תתנדב  אחד: 
'מרכז ברירה'". בו ברגע החלטתי 
שזה מה שאני הולך לעשות. האמת 

היא שהקרקע לרומן שלי עם מרכז 
לפני  הרבה  מוכן  היה  כבר  ברירה 
שנכנסתי בפעם הראשונה לפורום 
משפטים. ההורים שלי חינכו אותי 
לאחריות ולמודעות חברתית וביקורי 
הבית שהייתי עושה לחיילים שלי 
בצבא היו מהרגעים המשמעותיים 
שלי.  הצבאי  השירות  של  ביותר 
תמיד ידעתי שאני רוצה להיות כזה 
שלא רק יודע לקבל מהחברה אלא 

גם לתת משהו בחזרה. 
לא בזבזתי זמן ונרשמתי.

שלא במפתיע, הקורס המשמעותי 
ביותר עבורי בשנה א' היה הקורס 
ראשון  בימי  ברירה  מרכז  של 
לפועל.  ההוצאה  בלשכת  בבוקר, 
כמה סטודנט בשנה א' כבר יודע? 

האם הוא יכול לתרום בכלל, לעשות 
איזשהו הבדל? מסתבר שכן. תודות 
להכשרה שעברנו בלשכה, לעזרה 
ולידע  הלשכה  צוות  של  המסורה 
שלי בשפה העברית, יכולתי לסייע 
לפונים רבים. האם זה באמת עזר 

להם? בהתחלה פקפקתי בכך, אבל 
אזרחים שלא הפסיקו להגיד תודה 
והזמינו לארוחת צהריים וסבתות 
שהציעו לי להיות חתן לנכדותיהן 
רצון  קצת  שעם  להבין  לי  עזרו   –
והשקעה אפשר להשפיע, ואפילו 

ליצור שינוי אמתי.
מכל הימים שביליתי בעמדת שירות 
רגע  יש  לפועל  ההוצאה  בלשכת 
אחד ספציפי שנחרט לי במוח: אני 
יושב לתומי מאחורי השולחן, בדיוק 
וואטסאפ,  הודעת  לשלוח  מסיים 
שפניה  אישה  לחדר  כשנכנסת 
מכוסות ברעלה. יש לה שקית סופר 
מפוצצת במסמכים ומבט לא ממוקד 
בפנים. ידעתי ששלחו אותה אליי. 
המתנדבים?",  את  מחפשת  "את 

ואני  הנהנה  היא  אותה.  שאלתי 
חייכתי אליה, "בבקשה, שבי." 

הסתבר שהיא אם לשלושה ילדים 
נכה,  שבעלה  ירושלים,  ממזרח 
בתור  מלאה  משרה  עובדת  והיא 
מטפלת כדי להחזיק את המשפחה. 
היא נקלעה לחובות בגלל התנהלות 
כספית לא חכמה של בני משפחתה 
ומגיעה אליי כשהיא מביעה חוסר 
למרות  המערכת.  כלפי  אונים 
שהחובות שלה יחסית קטנים, ניכר 
שעצם הידיעה שעומד מולה הליך 
לה  גורם  לפועל  בהוצאה  פתוח 
למצוקה נפשית גדולה. אני נותן לה 
לסיים לפרוק את הסיפור ולהזיל את 
הדמעות שנראה שהחזיקה לא יום 
ולא יומיים. כשנרגעות הרוחות ואני 

"בסוף התהליך היא שוב 
בוכה – אבל אלו כבר 

לא דמעות של סבל, אלא 
דמעות של שמחה והקלה. 
אינני יודע מה השופטים 

הכריעו, אך אני יודע 
שבאותו יום הייתי עבור 

אותה אישה עוגן, קרן אור 
קטנה בתוך החשכה שהיא 

הייתה שרויה בה"
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מבין מה המצב אני מוציא לה טופס 
222 - בקשה למתן צו תשלומים 
כל  את  למלא  לה  ועוזר  חוב,  של 
הפרטים. בסוף התהליך אני מצביע 
על עמדת הפקידים שבה היא צריכה 
להגיש את הטופס, והיא קמה לשם 
כשהיא שוב בוכה – אבל אלו כבר לא 
היו דמעות של סבל, אלא דמעות של 
שמחה והקלה. בסופו של יום אינני 
יודע מה השופטים הכריעו, אך אני 
יודע שבאותו יום הייתי עבור אותה 
בתוך  קטנה  אור  קרן  עוגן,  אישה 

החשכה שהיא הייתה שרויה בה.

דרך אותו מקרה, ודרך עשרות או 
מרכז  לו,  דומים  מקרים  מאות 
דמנות  ההז את  י  ל נתן  ברירה 
להיחשף לעולם המשפטי הפרקטי 
רוב התושבים  איך  לי להבין  ועזר 
המשפט,  מערכת  על  מסתכלים 
ומה הם חושבים כשהם שומעים את 
המונח "בית משפט". למדתי שמה 
שקופץ להם לראש הן לא מחלוקות 
אלא  לחשין,  ברק  בין  בפרשנות 
פחד, תחושת חוסר אונים וחוסר 
הבנה. כשהם נושאים עיניהם אל 
השופטים, הם עושים זאת "כעיני 
עבדים אל יד אדוניהם", בתקווה אך 
בפחד אימים מהמעמד שמרגיש כה 
רחוק מהם. במרכז ברירה למדתי 
להיות  יכולים  משמעותיים  כמה 
ביטחון  וקצת  ידע  קצת  הענקת 
בשביל להעצים את ה'אזרח הקטן' 

אל מול המערכת.

החוויה המשמעותית שלי כמתנדב 
במרכז הובילה בסופו של דבר לכך 
שכיום אני המנכ"ל של מרכז ברירה. 
לקחתי על עצמי את התפקיד מפני 
שאני רוצה לראות את המרכז גדל, 
מי  ידעו  אנשים  שיותר  רוצה  אני 
אנחנו ואני רוצה לשפר את השירות 
וגם  האזרחים  הערכת  לפי  גם   –

בתחושה של המתנדבים. 
בהרבה מובנים, להוביל ארגון זה 
כמו לפקד בצבא. זה לא כזה מורכב, 
למרות שצריך לקבוע יעדים, לעשות 
ישיבות, לתקשר עם אנשים ולקחת 
החלטות. אבל הרבה פעמים צריך 
את  לשים  ללכת:  להתחיל  פשוט 
לקשר  יד  לתת  הגב,  על  הווסט 
שלך, להגיד לכולם ש"זהו, זזים", 
ולהתחיל לצעוד קדימה. הרבה יותר 
מישהו  כשיש  ללכת  לאנשים  קל 
שאני  מה  זה  אז  לפניהם.  שצועד 

מנסה לעשות.
יש לי הרבה מה ללמוד. לאן לצעוד. 
מה  לגעת.  לא  במה  לגעת.  במה 
מתי  זה,  את  להגיד  למי  להגיד, 
להגיד את זה. אבל למזלי, הצלחתי 
ללמוד שיעור אחד חשוב בזמן שלי 
בצבא: 'הסוד נמצא באנשים'. אם 
יש סביבך ומתחתיך אנשים טובים 
ואיכותיים, אתה מגדיל משמעותית 
את סיכויי ההצלחה להגיע ליעדים 
שקבעת לעצמך. הדבר הכי חשוב 
שעשיתי השנה היה קביעת הצוות 
שלי. אנשים עם רצון דומה לגרום 
למרכז ברירה להיות טוב יותר כדי 
לתת חוויה משמעותית למתנדבים 
ושירות משמעותי לאזרחים. אני 
גדול  ממשהו  חלק  שאני  שמח 
יותר מעצמי, ואני מרגיש שבצוות 
ובמשפחה הרחבה יותר של מרכז 
ברירה יש אנשים ששותפים לחזון, 
ששותפים לאמונה בצדקת הדרך 
אני  ולהשפיע.  לקום  ושרוצים 
מקווה שדרך העשייה שלנו נמשיך 
את  לנו  יש  ברור:  מסר  להעביר 
האופציה לבחור בטוב, לבחור לתת, 
לבחור במשמעות. בשתי מילים: 

יש ברירה.  חלק ממשהו גדול יותר מעצמי. דוד רוס

"למדתי שמה שקופץ 
לתושבים לראש כשהם 

שומעים 'בית משפט' זה 
לא מחלוקות בפרשנות בין 

ברק לחשין, אלא פחד, 
חוסר אונים וחוסר הבנה"
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מחזור  בוגר  הוא  שמואלי  גי 
1978 של הפקולטה. ימי תחילת 
סוערים  היו  מספר,  הוא  לימודיו, 
במיוחד. "הגעתי לפקולטה ב-1974, 
מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים. אלו 
היו ימים טעונים וכולנו היינו עדיין 
איתנו  למדו  המלחמה.  הלם  תחת 
סטודנטים  עשרה  לפחות  במחזור 
שהיו נכים קשים וטריים מן המלחמה. 
זה הוסיף משהו לאווירת הלימודים 
התקופה  בצל  גם  אבל  הכללית. 
בסיס  הייתה  הפקולטה  המתוחה, 

לחברויות מפתיעות."
אלו חברויות?

היו  למשל,  וערבים,  יהודים  "בין 
מצוינות.  יחסים  מערכות  שפיתחו 
במקום איבה, שנאה ומתח - נוצרו 
הכל,  על  התבדחו  אנשים  קשרים. 
כולל על הפציעות, על הפרוטזות ועל 

המלחמה."
ואיך היו הלימודים?

"בשנה הראשונה הייתי קצת בהלם. 
נזרקתי פתאום לעולם שבו אני לא 
מבין בדיוק את המונחים ואת המילים 

המשפטיות. זה היה כמו ללמוד שפה 
חדשה. אחר כך צריך היה להבין מה 
זו חשיבה משפטית, ניתוח משפטי, 
קריאת פסקי דין ומאמרים והבנתם. 
זה לא היה קל, לא לי ולא לאף אחד 
מאיתנו. רמת הלימודים הייתה מאוד 
לא  כמעט  היו  והדרישות  גבוהה 
אנושיות. הלימודים בפקולטה נוהלו 
כולם על ידי גדולי הדור. בכל נושא 
היו מרצים שהיו האורים והתומים 

בתחום, והם כיוונו מאד גבוה."
מי למשל?

המשפט  תורת  אותנו  שלימד  "מי 
היה גד טדסקי. ללמוד אצלו הייתה 
חוויה בסדר גודל תיאטרלי. זה לא 
ולשמוע  לשיעור  לבוא  כמו  היה 
הייתה  זו  למבחן.  וללכת  הרצאה 
דרמה. וכמוהו היו רבים. יואל זוסמן 

ח

ומרים בן פורת בדיון אזרחי לדוגמה, 
בראיות,  הרנון  בפלילי,  פלר  או 
קרצ'מר  פומבי,  בבינ"ל  לפידות 
פרטי,  בבינ"ל  לבונטין  בחוזים, 
מנחם אילון במשפט עברי, וייסמן 
בקניין, חיים כהן באתיקה מקצועית 
הם  ונזיקין.  בשטרות  ברק  ואהרון 
היו נושאי הבשורה, אחד אחד. ומי 
גם  הפכו  שלהם,  המתרגלים  שהיו 
המתרגלת  לבולטים.  בהמשך  הם 
שלי במשפט פלילי בשנה א' הייתה 
מרים נאור, לא פחות, והמתרגלת 
בתורת המשפט הייתה רות גביזון. 
גדולי הדור היו המורים, גדולי הדור 
הבאים בתור היו המתרגלים. למדנו גם 
כמה מקצועות מצחיקים ממש, כמו 
משפט מקובל ומשפט רומי. אני מודה 
שאלה מקצועות שאני נושא פרטים 

מהם בתוכי עד היום, ואף שהם אינם 
באמת שימושיים בשיטת המשפט 
הישראלית, זו הייתה הרחבת דעת 

מעניינת."
שמואלי מספר שצל המלחמה גרם 
תלמידים.  של  רבות  להיעדרויות 
בשנה  במילואים.  הזמן  כל  "היינו 
ב' עשיתי 150 ימי מילואים, וזה לא 
נחשב אז הרבה כל כך למול אחרים. 
בשל כך חיפשו כל מיני דרכים להקל 
עלינו. קבעו למשל שהבחינות יהיו 
טרימסטריאליות; הציון המקסימלי 
בכל בחינה היה 33 נקודות, ובסוף 
במצטבר  להגיע  צריך  היית  השנה 
לציון עובר. לפעמים היינו צוברים 60 
נקודות בשתי הבחינות הראשונות 
ה  נ י ח ב ה ל  ע ם  י ג ל ד מ ט  ו ש פ ו

השלישית." 
עולם אחר לגמרי ממה שקורה היום.
הדין  עריכת  מקצוע  לגמרי.  "נכון, 
היה אז אחר לחלוטין. היו עורכי דין 
מעטים ומעט תלמידים. הלימודים 
היו ממוקדים במשפטנות תיאורטית, 
עצמה.  הדין  בעריכת  ופחות 
הפרקטיקה והמקצוע עצמו בכלל לא 
עלו ולא נדונו על שולחן הלימודים, 
עד כדי כך שכשהגיע זמני להתמחות 
בכלל לא ידעתי שאנחנו נדרשים לכך. 
איש לא דיבר איתנו על זה ולא הכנתי 
לעצמי מקום להתמחות. ברגע האחרון 
נזכרתי שיש לי קשר עם יגאל ארנון 

וניצלתי אותו כדי להתמחות אצלו."
ובשנת ההתמחות השנייה התמחית 

בבית המשפט העליון.
"כן. זה מצחיק, היום אנשים חופרים 
להגיע לשם.  כדי  מנהרות בשיניים 
אני בסך הכול עשיתי סמינריון עם 
השופט חיים כהן, אצלו בבית. היינו 
שישה תלמידים, ובסוף הסמינריון 
במקרה  לו  יש  אם  אותו  שאלתי 
מקום להתמחות בשבילי. הוא ענה 
לא  העניין.  נגמר  ובזה  'בוודאי!', 
עמידה  לא  מבחנים,  לא  ראיונות, 
בתור ולא מאבקים. הכול היה נורא 
פשוט. כך זכיתי להתמחות אצל הגדול 

מכולם. זכות אמיתית."
לאחרונה הפקולטה דורגה במקום 
ה-28 בעולם במדד TIMES, הישג 

יפה לכל הדעות. מה לדעתך מייחד 
אחרות  פקולטות  לעומת  אותה 

בארץ? 
"אני לא מכיר את שאר הפקולטות 
אני  אבל  להשוואה,  בסיס  לי  ואין 
בהחלט יכול לראות את התוצרים של 
הפקולטה אצל הסטודנטים שמגיעים 
אלינו להתמחות. הסטודנטים שאנחנו 
שאנחנו  אלה  ובוודאי  מראיינים 
קנה  בכל  מרשימים  הם  מקבלים 
מידה. למרות שלמדנו בימים ההם 
ברצינות, אין לי ספק שהרמה שאני 
בהרבה  גבוהה  היום  אליה  נחשף 
אפשר  ימים.  באותם  שלנו  מזאת 
לראות את ההשקעה בתלמידים, את 
רוחב היריעה בכל מקצוע ואת תחומי 
הלימוד החדשניים באים לידי ביטוי 

אצל הבוגרים."
יש קשר רציף בין משרד יגאל ארנון 

לפקולטה.
"נכון. אנחנו שומרים על קשר הדוק 
עם הפקולטה ומייחסים לכך חשיבות 
לנו  חשוב  ובראשונה  בראש  רבה. 
להרגיש שאנחנו חלק מחזית החשיבה 
לא  אנחנו  המשפטית.  האקדמית 
רוצים להיות משרד עורכי דין שרק 
ומרוויח  ועסקאות  תיקים  מנהל 
לקיומנו,  הסיבה  אמנם  זוהי  מהם. 
חלק  להיות  גם  רוצים  אנחנו  אבל 
המשפטית  החשיבה  מהתקדמות 
התיאורטית. בשל כך אנחנו שולחים 
עורכי דין משלנו להרצות בפקולטה, 
על  מידע  מהפקולטה  ומקבלים 
חדשניים  בתחומים  התפתחויות 
שאנחנו מבינים בהם פחות. אנחנו 
גם מחזיקים במשרד ספרייה גדולה 

"מי שלימד אותנו תורת 
המשפט היה גד טדסקי. 

ללמוד אצלו הייתה חוויה 
בסדר גודל תיאטרלי. זה 

לא היה כמו לבוא לשיעור 
ולשמוע הרצאה וללכת 

למבחן. זו הייתה דרמה. 
וכמוהו היו רבים. גדולי 

הדור היו המורים, גדולי 
הדור הבאים בתור היו 

המתרגלים"

עם אלפי ספרים משפטיים, וחשוב 
לנו להתעדכן במה שנעשה בספריית 

הפקולטה. 
עצומה  חשיבות  מייחסים  "אנחנו 
להתמחות  שמגיעים  לסטודנטים 
אצלנו. אנחנו מתגאים בכך שאנחנו 
מגדלים בעצמנו את הצנוניות שלנו 
בחצר. ליגאל ארנון צוות של למעלה 
 85% ובערך  דין,  עורכי  מ-200 
מהם התמחו בו. זה הבסיס האנושי 
מתמחים  היום  יגיעו  אם  לעתידנו. 
טובים, יהיו לנו בעוד 10 שנים עורכי 
למשפטים  הפקולטה  מצוינים.  דין 
בסיס  היא  העברית  באוניברסיטה 
רוב  דבר,  של  בסופו  לכך.  אידאלי 
את  שמנהלים  הבכירים  השותפים 
המשרד היום - הם בוגרי הפקולטה."
לזכויות  באגודה  פעיל  אתה 
האזרח בישראל, דבר שאינו משיק 
לפעילותך כעורך דין. איך אתה רואה 

את זה?
"העיסוק המשפטי שלי הוא ביזנס. 
אני מייצג לקוחות, מנהל עסקאות 
להישגים  להביא  ומנסה  ותיקים 
ללקוחות ולקדם את המשרד. לצד זה 
אני פעיל בארגונים חברתיים. האגודה 
לזכויות האזרח היא אחת מהם. תמיד 
חשבתי שהאגודה נושאת דגל חשוב 
מאין כמוהו בשמירה על ראייה נכונה 
של מיצוי הדמוקרטיה באופן אקטיבי, 
ודואגת לכך שעקרונות דמוקרטיים של 
זכויות אדם ואזרח יישמרו. אני רואה 
בכך חשיבות לא רק בממד המשפטי, 
אלא גם בממדים הפוליטי והרעיוני. 
לא מדובר בגוף שמאלני קיצוני, כמו 
שהוא נתפס לעיתים, אלא בגוף מאוזן 
לזכויותיהם  דואגת  האגודה  וחכם. 
מי  של  גם  החברה,  קצוות  כל  של 
לדעותיי.  מוחלט  בניגוד  שעומדים 
זכויות האדם והאזרח שלהם וזכותם 
וחייבות  צריכות  דעתם  את  להביע 
להישמר. אני מאוד גאה להיות חלק 
מגוף שחרת על דגלו את השיח הזה, 
ופועל במקצועיות ובדבקות מרשימה 

לקדם אותו."
היית רוצה שסטודנטים למשפטים 
פעילים  חברתית,  מעורבים  יהיו 

פוליטית, אקטיביסטים?

הכר את הבוגר – חגי שמואלי // דביר אביעם עזרא

"סטודנטים 
צריכים לעמוד 

בראש המהפכה"
 הוא הגיע לפקולטה מיד לאחר מלחמת 
 יום הכיפורים, למד אצל טדסקי וזוסמן 
 בתקופה שבה למדו משפט רומי, וכיום 

 הוא השותף המנהל במשרד יגאל ארנון. 
שיחה עם עו"ד חגי שמואלי, שמפציר 

בסטודנטים – היו מעורבים
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"אני חושב שסטודנטים בכלל, ולא 
משנה מאיזו פקולטה, צריכים להיות 
מעורבים יותר בפעילות אזרחית. לא 
פוליטי,  כיוון,  או  צד  לאיזה  משנה 
סטודנטים  התנדבותי.  או  חברתי 
מהפכני  מניע  כוח  להיות  צריכים 
שמשפיע על העתיד. לצערי כאן בארץ 
לא רואים ולא שומעים אותם מספיק. 
כי  בביקורת,  זאת  אומר  לא  "אני 

אבל  סטודנט,  פעם  הייתי  אני  גם 
בזמננו האוניברסיטה הייתה פעילה 
מלחמות  בקמפוס  היו  ותוססת. 
ממש, כולל סוערות ואלימות. אני 
השרשראות  מלחמות  של  מזמנם 
של צחי הנגבי, ישראל כץ ואביגדור 
ליברמן נגד אנשי מצפן והשמאלנים 
מכן  לאחר  הוביל  זה  בקמפוס. 
לפעילות פוליטית ומנהיגיתית בכל 
הצדדים. האוניברסיטה הייתה אז 
רעיונות  של  לצמיחה  פלטפורמה 
ממדים  להם  שיש  פעילויות  ושל 
פוליטיים, חברתיים ואזרחיים. חבל 

שזה נרגע.
"כשלמדתי בפקולטה רוב מסלולי 
הלימוד של האוניברסיטה היו בגבעת 
רם, ואנחנו היינו היחידים שלמדנו 
א. הר  בהר הצופים. זה היה נור
הצופים נראה אז כמו מחצבה. הכול 
היה מלא באבק ובבוץ, והיו עגורנים 
ומערבלי בטון מאופק לאופק, ורק 
אנחנו היינו מכותרים בבניין הישן, 
לומדים לבדנו על הרכס. והכי גרוע, 
כל הפעילויות החברתיות, וגם לא 
מעט סטודנטיות, היו בגבעת רם, 

ואנחנו - אנה אנו באים. בקיצור, 
היינו קצת אוף-סייד, אבל ביקרנו 
הייתה  גם  שם  רם.  בגבעת  גם 
מרוכזת רוב הפעילות החברתית 
לנו,  חשוב  היה  זה  והפוליטית. 

והייתי שמח אם זה היה כך היום. 
האזרח  לזכויות  האגודה  כן.  "אז 
היא כיוון מסוים שאפשר לפעול בו, 
אבל קיימים עוד ארגונים ומקומות 
רבים. הסטודנטים צריכים להוביל 
את המהפכה האזרחית והפוליטית 
ולהיות כוח חתרני ומניע בתהליכים 
חברתיים. לצערי המהפכה לא באה, 
בין השאר כי הצעירים אינם מגלים 
עניין, וכי חלק גדול של הסטודנטים 
קצת רדומים. הייתי שמח לראות 
פעילות שלהם, מכל צד, כיוון או 

תחום - אזרחי או פוליטי." 

למדנו לבדנו על הרכס. הר הצופים בשלהי שנות השבעים
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"הר הצופים נראה אז כמו 
מחצבה. הכול היה מלא 
באבק ובבוץ, ורק אנחנו 

היינו מכותרים בבניין 
הישן, לומדים לבדנו על 

הרכס"

חגי שמואלי בצעירותו
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