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דבר הדיקן מיכאיל קרייני 
אנו גאים להציג בפניכם את הגיליון השני, גיליון סוף השנה, של "אוביטר" 

– ביטאון הפקולטה למשפטים!

הגיליון שלפניכם מנסה לתת הצצה לחלק מהפעילות הענפה והעכשווית 
המתרחשת בפקולטה למשפטים, ובתוכה – תוכנית הפארמה החדשה 

והמסקרנת לתואר מוסמך, המכון החשוב לחקר המשפט העברי הפועל 
תחת הנהגתו של ד"ר בני פורת, יחידת ההשמה הפעילה והנמרצת שלנו, 

פורום "שאיפות" שפועל בפקולטה, ועוד ועוד. 

כל אלה ויתר התכנים והחידושים שתמצאו בגיליון הנוכחי מספקים הוכחה 
ניצחת למצוינותה ולייחודה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה 

העברית.

אנו מקווים שתיהנו מקריאת הגיליון!
 

דבר העורכת בקי מזרחי-מצלאוי
אנו שמחים להגיש לכם את גיליון סוף השנה של 

"אוביטר" – ביטאון הפקולטה למשפטים.

עמל רב הושקע בגיליון הנוכחי, שנכתב ונערך על ידי 
תלמידי ותלמידות הפקולטה למשפטים. אנו מוצאים 
שהתכנים המוצגים בו משקפים במידה רבה את הלך 

הרוח במסדרונות הפקולטה – המבקש למצוא חדשנות 
לצד מסורת, לשלב תיאוריה בהשמה ולאפשר שיח רב 

תרבותי ומגוון.

קריאה נעימה!
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 סדר דין מקוצר
 חדשות בקצרה

הסכמי חילופי סטודנטים עם הפקולטות 
למשפטים באוניברסיטאות מונטריאול 

)PKU( ובייג'ינג
הפקולטה למשפטים גאה לבשר כי חתמנו על הסכמי 
חילופי סטודנטים עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
מונטריאול, קנדה, ועם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
בייג'ינג )PKU(, שהיא הפקולטה למשפטים המובילה 
בסין. ההסכם מצטרף לתוכנית עשירה של הסכמי חילופין 
לרבות  בעולם,  מהמובילים  למשפטים  ספר  בתי  עם 
סטנפורד, קולומביה,UCLA , רנמין )סין(, האוניברסיטה 
הלאומית של סינגפור והסורבון בפריז, כמו כן לחברותנו 
ב-Centre for Transnational Legal Studies לונדון.

טקס פרס חשין תשע"ח
חשין  זלמן  שניאור  השופט  פרס  הענקת  טקס 
התקיים  תשע"ח  לשנת  במשפט  אקדמית  למצוינות 
.2018 באפריל   30 ב',  ביום  למשפטים  בפקולטה 
הזוכה בקטגוריה של חוקרת בכירה היא פרופ' מירי גור-
אריה מהאוניברסיטה העברית. הזוכות בפרס בקטגוריה 
של חוקרות צעירות הן ד"ר הילה שמיר מאוניברסיטת 
תל אביב וד"ר קרן וינשל-מרגל מהאוניברסיטה העברית.
נכחו   ,2009 מאז  שנה  מדי  הנערך  החגיגי,  באירוע 
של  נציגים  הפקולטה,  סגל  חברי  חשין,  משפחת  בני 
מערכות המשפט בישראל בעבר ובהווה ושורה ארוכה 
של מכובדים ואורחים נוספים. השנה, לראשונה, הוענקו 
במעמד הטקס גם מלגות לעמיתות ולעמיתי מרכז חשין 
העברית. באוניברסיטה  מתקדמים  משפט  ללימודי 

הרצאת השופט אהרן ברק השנתית 
בפקולטה  התקיימה  הראשונה 

למשפטים ביום ה', 7 ביוני.
פרופ'  את  לארח  התכבדנו  הראשונה  ההרצאה  לרגל 
גרים, הנשיא לשעבר של בית המשפט החוקתי  דיטר 
בגרמניה וחוקר בעל שם בתחום המשפט החוקתי. נושא 
ההרצאה התמקד בתפקוד בתי המשפט העליון תחת לחץ 
פוליטי – נושא עכשווי בישראל ובהרבה מדינות אחרות.

ברק  לשופט  גרים,  לפרופ'  להודות  רוצים  אנחנו 
בנוכחותם.  אותנו  שכיבדו  על  הנוכחים  ולכלל 
! ה ר ד ס ב ת  ו א ב ה ת  ו א צ ר ה ל ם  י פ צ מ ו  נ ל ו כ

ליונל כהן  ההרצאה השנתית ע"ש 
התקיימה בפקולטה למשפטים ביום 

ב', 9 באפריל.
השנה התכבדנו לארח את סר טרנס את'רטון, השופט 
 Master -השני בחשיבותו באנגליה ובויילס, המשמש כ
ולשעבר  האזרחית,  המחלקה  ראש   -  of the Rolls
שופט בית המשפט הגבוה )להבדיל מהעליון( ונשיא ה- 
Chancery Division בבית משפט זה. נושא ההרצאה 
היה "האוניברסליות של שלטון החוק כסטנדרט בינלאומי".

נכחו   ,1953 מאז  שנה  מדי  המתקיים  החגיגי  באירוע 
שורה ארוכה של מכובדים, חברי סגל הפקולטה, נציגים 
של מערכות המשפט בישראל ובבריטניה וסטודנטים. 
שגריר בריטניה בישראל דיוויד קוורי פתח את האירוע 
בכלל  הישראלית  לאקדמיה  ובמחמאות  בברכות 
ולפקולטה למשפטים בפרט. ולאוניברסיטה העברית 

דיקן הפקולטה למשפטים, פרופ' מיכאיל קרייני העניק 
בפתיחת הערב את פרס תחרות החיבורים שע״י ההרצאה 
חרל"פ  אוריאל  הפקולטה  לתלמידי  כהן  ליונל  ע״ש 
ומתניה רוזין. הזוכים בפרס הוצגו באופן אישי למרצה 
האורח וזכו להשתתף בארוחת הערב החגיגית לכבודו 
בנוכחות בכירים בקהילה המשפטית בישראל ובאנגליה.

ברכות לפרופ' קליין! 
פרופ' קלוד קליין זכה בפרס ע"ש פרנסין ואנטואן ברנהיים
על  קליין  קלוד  הפרופ'  את  לברך  רוצה  הפקולטה 
מטעם  ברנהיים  ואנטואן  פרנסין  בפרס  זכייתו 
לאישים  שנה  מדי  ניתן  הפרס  צרפת.  יהדות  עמותת 
שהפגינו מצוינות בתחומי האומנות, הספרות והמדע.

ברכות חמות!
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למשפטים  סטודנטית  היא  ספאדי  לין 
בשנתה השלישית, שמשלבת את לימודי 
ביו-רפואיים.  לימודים  עם  המשפטים 
וכבר  מנצרת,  במקור   ,22 בת  רק  היא 
הפורום   – "שאיפות"  כיו"ר  מכהנת 
הסטודנטיאלי למען הישגיות ומצוינות בקרב 
הסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים.

לין, ספרי לנו קצת על הפורום

"פורום שאיפות הוא פלטפורמה שמיועדת לסטודנטים 
ולסטודנטיות הערבים בפקולטה למשפטים. הוא נוסד 
בשנת 2002, ומהווה תא סטודנטיאלי שמקדם סטודנטים 
מהמגזר בפקולטה מבחינה חברתית, אקדמית ותעסוקתית. 
הגופים  כל  מול  אותם  מייצג  שאיפות  פורום  בנוסף, 
המנהליים בפקולטה ונותן להם קול מולם. הפורום גם מקדם 
שילוב חברתי בין סטודנטים ערבים ליהודים בפקולטה.

"השנה נכנסה לתפקיד מנחת הפורום עו"ד באנה שגרי 
על ההיבט האקדמי של הסטודנטים  והיא האחראית 
הערבים בפקולטה. בהיבט החברתי אנחנו פועלים בכמה 
מישורים. אנחנו משתדלים ליזום בפקולטה פעילויות 
שמייצגות את התרבות של הבית הערבי בצורה חיובית. 
שני אירועי השיא שלנו היו הצבת עץ אשוח עם קישוטים 
מוארים בחג המולד וארוחת ִאפטאר של רמדאן, שבה 
יהודים וערבים אוכלים ושרים. ככה הסטודנטים הערבים 
מרגישים שהם בבית והתרבות שלהם מקבלת ייצוג בפקולטה. 
כמו כן, אנחנו מקיימים כל מיני הרצאות במהלך השנה 
שמטרתן לתת מבט ראי של המשפטים מבחינת הקהילה 
וגם להעלות סוגיות פחות מיוצגות ושחשוב  הערבית, 
לתת להן ייצוג משמעותי לסטודנטים הערבים במיוחד".

09 ערבים  סטודנטים  בפני  שעומדים  האתגרים  מהם 
בפקולטה?

"האתגר הראשון הוא שפה, גם ברמה היומיומית השוטפת, 
ובטח ככל שזה נוגע לשפה המשפטית, שקשה בהתחלה 

לכולם. בנוסף, קיימים פערים תרבותיים – אנחנו 
לומדים על סוגיות רחוקות מאיתנו מבחינה 
תרבותית ולוקח זמן להתחבר אליהן. סטודנטים 
ולא  הקהילה  בתוך  חיים  לפעמים  ערבים 
'מתערבבים', וכשיוצאים החוצה מתבטא הפער.

"לצד כל אלה, רוב הסטודנטים הערבים מתחילים 
ללמוד בגיל צעיר יותר ואין להם הרבה ניסיון 
חיים. הם יוצאים מהבית מוקדם יותר, עם כל 
האתגרים שבעניין. רק לפני שנה הסטודנטים 
מהמגזר למדו בתיכון וסיימו שיעורי בית תוך 
וצריכים  באוניברסיטה  הם  ועכשיו  שעה, 

לשבת שבוע או שלושה ימים על עבודה ולעשות ציטוט 
אחיד )הערת מראיין – ציטוט אחיד זה קשה לכולם(".

תוכלי לספר לנו על שיתופי הפעולה שיש לכם עם הגופים 
האחרים בקמפוס?

"אנחנו משתפים פעולה עם אגודת הסטודנטים למשפטים, 
במיוחד בשני האירועים התרבותיים. אנחנו גם משתפים 
פעולה עם תאים סטודנטיאליים ערביים, במיוחד כדי 
ליזום אירועים. כמו כן, שיתפנו פעולה עם הקליניקה 
לתיקים  הנוגע  בכל  שעברה,  בשנה  תרבותיות  לרב 
באוניברסיטה  וגזענות,  באפליה  שעסקו  משפטיים 
כדי  בנושא  ידע  לנו  העבירה  הקליניקה  לה.  ומחוצה 
שאם יהיו מקרים כאלה בפקולטה נדע להתמודד איתם".

ציפור קטנה לחשה למערכת הביטאון שהפורום קיים לא 
מזמן פאנל בנושא להט"ב במגזר. נשמח לשמוע יותר על 
האירוע, מאחר שכמעט לא מדברים על זה בחברה הערבית.

בנושא להט"ב בחברה  "בחודש אפריל התקיים פאנל 
הערבית, חרף ביקורת קשה מצד מקצת מהסטודנטים 

הערבים בפקולטה. בפאנל לקחו חלק שלושה דוברים שהם 
אקטיביסטים בעמותות שקשורות לזכויות להט"ב בחברה 
הערבית. המטרה של הפאנל הייתה לעסוק ביחסים של 
מיעוט שהוא גם מיעוט במדינה – בדינמיקה שלהט"בים 
ערבים חווים. על פניו נראה שהם גם לא 
וגם  מקבלים תמיכה מהסביבה הקרובה, 
כשהמדינה בוחרת להעניק להם זכויות הם 
הערבית. בחברה  אותן  לממש  מתקשים 

"המשמעות הפרקטית היא שאם אני לסבית 
ערבייה אני לא יכולה להתחתן בחו"ל ולחזור 
לארץ ולהיות חלק מהמגזר הערבי. ייתכן שאני 
יכולה לחיות בקהילה סגורה של להט"בים 
ביפו או בחיפה, אבל רבים לא רוצים להתרחק 
וחיכוכים.  בעיות  מייצר  וזה  מהמשפחה 
אתמול התפרסמה ביקורת בעניין, במיוחד 
סביב החיבור בין הנושא הלהט"בי לבין הנושא הלאומי".

מה הרציונל מאחורי קיום הפאנל?

"ראשית, זו לא פעם ראשונה שדיון כזה עולה, אבל זו כן 
הפעם הראשונה שהתקיים דיון מעמיק בהיבט החברתי-

משפטי-פוליטי. מספר תאים ערביים באוניברסיטה העלו 
את הדיון, אבל באותם הדיונים עלו קולות של סטודנטים 
דתיים שלא רצו לפתוח את הראש ולקבל נושא כזה. 
עם זאת, בחרנו לקיים את הפאנל מתוך הכרה בחשיבות 
שלו. המטרה שעומדת בבסיסו היא גם לקבל את האחר, 
כשלראייתי, הימנעות מקבלה של האחר בחברה שלנו פוגעת 
בסופו של דבר בהתנהלות של המיעוט הערבי מול קבוצות 
שונות וביכולת לשנות את המצב בצורה חיובית לטובתנו.

"זה צעד קטן וראשון שיוביל לכך שלפחות סטודנטים 
בפקולטה יחקרו את הנושא. אני לא מצפה שהומופובים 
אולי  זכויות להט"ב עקב הפאנל, אבל  יהפכו לפעילי 
לשונים  ולאפשר  פתוח  בראש  להקשיב  ינסו  לפחות 
מהם לחיות כמו שהם רוצים בבחינת חיה ותן לחיות".

לין ספאדי
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האם סטודנטים ערבים מרגישים בנוח בפקולטה?

"בשנים האחרונות אנחנו מרגישים שדברים השתנו לטובה 
בעניין הזה בפקולטה. המינוי של פרופסור מיכאיל קרייני 
לדיקן הפקולטה למשפטים בוודאי תרם לתחושת הנינוחות 
ולאווירה, כשדלתו פתוחה והשפה הערבית נשמעת יותר 
בפקולטה. הוא מסייע לנו גם בבקשות שונות שקשורות 
בפעילות הפורום ובצרכים מיוחדים של הציבור הערבי. 
למשל, בכל הנוגע לצום הרמדאן ולהתאמות למיניהן. הנוכחות 
של פרופסור קרייני, כמו גם של עו"ד באנה שגרי ופורום 
שאיפות, וגם של פרויקטים נוספים כמו "עברית שאינה שפת 
אמם", מחזקת את תחושת השייכות של סטודנטים ערבים 
לפקולטה והופכת את החוויה בה ליותר חיובית ומשמעותית.
שמתקדמים  ככל  מתמעטים  שהקשיים  חושבת  "אני 
בכלל  להם קשר  כאלה שאין  יש  א'  בלימודים. בשנה 
פה  עזרה  לימודים,  ענייני  רק  יהודים,  סטודנטים  עם 
ושם ומפגשים עם החונך. לאט לאט כשעוברים מקורסי 
החובה לקורסי הבחירה המצומצמים יותר, זה מנתב יותר 
את הסטודנטים הערבים להפוך ליותר חברים של כלל 
הסטודנטים ולהתגבר על מחסום השפה והפחד מהעולם 
הגדול. חלק מהסטודנטים בשנה א' לא משתתפים בהרצאות 
למרות שיש להם דעה, זה גם נובע מהחשש לדבר מול קהל 
בשפה זרה. אבל בצורה הדרגתית, כשהם מגיעים לכיתה 
יותר קטנה סטודנטים ערבים נפתחים ומתחילים לדבר".

האם יש לך מסר לסטודנטים ולמתלבטים ערבים?

יכולים להגיע לפה, אפשר להשיג את הציונים  "אתם 
את  לחוות  ובמקביל  האתגרים  למרות  רוצים  שאתם 
החוויה שתרצו. כדאי לבוא לפה כי נותנים לכם את היחס 
האישי שאתם צריכים כדי להצליח. ישנן כל התוכניות 
שהזכרנו שנועדו לתת לאותו סטודנט ערבי לחצות את 
הדרך בצורה הנכונה. זו גם הפקולטה מספר אחת כי איכות 
הלימודים בה היא הכי טובה. אני רואה את זה בעיניים 
שלי – אתה אף פעם לא לבד וההתמודדות היא לא לבד".

מה המסר לסטודנטים היהודים?

"הייתי רוצה שפשוט תכירו אותנו. כשיש לכם פעילות 
כלשהי, תמיד תנסו לחשוב איך לשלב סטודנטים ערבים, 
לא רק כשזה קשור לערבים ישירות. תנו להם קצת זמן 
בתחילת הלימודים להתרגל וגם תבואו לאירועים שאנחנו 
עושים לכל הסטודנטים. אה, ואל תיקחו את זה אישית 
הלימודים. פעולה בתחילת  לפעמים קשה לשתף  אם 

הלימודים עם סטודנטים מהמגזר הם בין האפשרויות הבודדות 
ליצור קשרים ידידותיים וחברותיים עם ערבים ולהכיר 
אותם באופן אישי. זו אופציה נהדרת להכיר אחד את השני 
וגם לשמוע דעה ופרספקטיבה שונה. לפעמים התקשורת 
מייצרת סטיגמות מסוימות ורק כשפוגשים את האדם 
המדובר אפשר לגבש דעה אישית שלא נכפית מלמעלה".

מבט מבפנים על תוכנית הפארמה – 
כשהמשפט והרפואה משתפים פעולה
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יותר  מכירים  בכלל,  והעולם האקדמי  "הפקולטה למשפטים, 
ויותר בחשיבות של אינטר-דיסציפלינריות", אומרת ד"ר מיכל 
בפקולטה,  בכירה  ומרצה  רוחני  לקניין  מומחית  שור-עופרי, 
שעומדת בראש המסלול המיועד למשפטנים. "התוכנית נועדה 
לספק התמקצעות והעמקה במטריה המשפטית המסדירה את 
תחום הפארמה, לצד הבנה טכנולוגית מעמיקה של התחום".

מדוע בחרתם להקים תוכנית שמתמקדת דווקא במטריה המשפטית 
סביב תחום הפארמה?

"מניסיוני לאורך שנים בפרקטיקה של קניין רוחני הסתבר לי 
שהממשק הזה של קניין רוחני ועולם הפארמה הוא סבוך במיוחד, 
עד כדי כך שעורכי דין רבים נרתעים מלעסוק בו. הסיבוך נובע 
קודם כול מהמורכבות הטכנולוגית של תחום פיתוח התרופות. 
כדי לפעול בפרקטיקה המשפטית בתחום הזה נדרשת הבנה של 
הטכנולוגיה הפרמקולוגית ש'מאחורי' הקניין הרוחני, וכמובן היכרות 
עם הז'רגון המקצועי הרלבנטי )דוגמה קטנה למשפטנים שבינינו: מהי 
פורמולציה? מהי תרופה אגוניסטית? מהו שחרור מושהה? ועוד ועוד(.

"למורכבות הטכנולוגית מתווספים גם המורכבות המשפטית של 
תחום הקניין הרוחני, בעיקר תחום הפטנטים, שצריך להתמצא 
בו, וגם הפן הרגולטורי. כל תחום הפארמה כפוף לרגולציה של 
רשויות בריאות ברחבי העולם, שגם היא סבוכה ויש לה השלכות 
בין התחומים  ועסקיות משמעותיות. הקומבינציה  משפטיות 
השונים יוצרת מציאות משפטית-טכנולוגית-רגולטורית-עסקית 
מורכבת במיוחד, שלא קל להבין אותה וללמוד אותה באופן עצמאי.
"כמובן, לצד כל אלה עומדת גם החשיבות של התחום הזה לחברה 
ולתעשייה בישראל. לכן, כאשר בתי הספר לרוקחות פנו אלינו 
בהצעה לשיתוף פעולה, חשנו שאכן יש כאן תחום משמעותי שיש 
בו חסר מבחינת הלימוד האקדמי שלו, וחשבנו שהתוכנית הזו יכולה 

לרוחות  מספיק  ערניים  הייתם  אם 
הרעננות הנושבות לאחרונה בפקולטה, 
שנת  שבתחילת  לב  שמתם  בוודאי 
הלימודים הנוכחית יצא לדרך המחזור 
הראשון של תוכנית הפארמה. מדובר 
לתואר  ומסקרנת  חדשה  בתוכנית 
מוסמך, המשותפת לפקולטה למשפטים 
שבפקולטה  לרוקחות  הספר  ולבית 
הקניין  בתחום  ומתמקדת  לרפואה 
.)IP/Pharma( הרוחני ומדעי התרופה

התוכנית מעניקה למסטרנטים בפקולטה 
הזדמנות ייחודית להתמחות בתחום המצוי 
בחזית המדע והמשפט, באמצעות הכשרה 
בינתחומית המשלבת קורסים וסדנאות 
משפטיים ומדעיים. היא פתוחה לתלמידים 
בעלי תואר בוגר במשפטים או בתחום 
מדעי הטבע ומורכבת משני מסלולים – 
המשפטנים לומדים לתואר שני במשפטים 
ואילו בוגרי מדעי הטבע לתואר שני במדעי 
הטבע. התוכנית מתהדרת בסגל מובחר של 
מרצים בעלי שם בתחום הפארמה והקניין 
הרוחני, מן האקדמיה ומן הפרקטיקה.
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למלא את החלל ולהקנות את הידע שנדרש בתחום הזה 
בצורה מסודרת ומובנית, וזו אחת המטרות שלנו בתוכנית".

הוא פרופסור  האדם שעומד מאחורי הרעיון החדשני 
רמי יקא, שמגיע מבית הספר לרוקחות ועומד 
בראש המסלול המיועד לבוגרי מדעי הטבע. 
לתחום  לרוקחות  הספר  בית  של  החיבור 
נמנע. בלתי  מסתבר,  הוא,  הרוחני  הקניין 

"אולי תופתעו לשמוע, אבל בית הספר לרוקחות 
והמכון למדעי התרופה שפועל בו אחראיים 
האוניברסיטה  של  מהפטנטים  כ-35%  על 
בסט-סלרס  שהיו  תרופות  ופיתחו  העברית 
וגלגלו מחזורים של מיליונים", מספר פרופסור 
וההבנה  הפטנטים  רישום  תחום  "לכן  יקא. 
הרגולטורית לא זרים לחוקרים שמפתחים מוצרים 

מתחום הפארמה, או לפחות רצוי שלא יהיו זרים להם".

מאיפה צמח הרעיון?

"לפני כשנתיים הוזמנתי למשרד רשם הפטנטים שפועל 
במשרד המשפטים כדי לתת הרצאה. כאן אני אציין שחלק 
נכבד מהסגל של רשם הפטנטים הוא דווקא בוגרי הפקולטה 
לרוקחות. אחרי ההרצאה, תוך כדי שיחה עם גורמים מרכזיים 
בארגון, הבנתי שקיימת נישה מאוד משמעותית, עם ביקוש 
גבוה והיצע נמוך, של אנשים בעלי ידע משפטי ופרמאי 
כאחד, שמתמחים בתחום של פטנטים ופארמה. מדובר 
בתחום ידע סבוך במיוחד, שאין שום דרך מסודרת לרכוש 
אותו. מתוך אותו צורך שעלה החלטנו ליזום תוכנית אקדמית 
שתכשיר אנשים מתאימים באופן מולטי-דיסציפלינרי, 
משפטנים ובוגרי מדעי הטבע כאחד. אחרי מחשבה עירבנו 
את פרופסור יובל שני, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים, 
ועכשיו גם את פרופסור מיכאיל קרייני, הדיקן הנוכחי, 
לימודים. שניהם שמחו לשתף פעולה. תוכנית  ויצרנו 

"הרעיון הוא לייצר תוכנית שתשלב בין הפן המשפטי לפן 
הפרמאי, ותקנה ידע בסיסי למשפטנים ולבוגרי מדעי החיים 
שרוצים לעסוק בתחום. התוכנית נועדה לייצר מסטרנטים 
שמתמחים בקניין רוחני ומדעי התרופה, ויש להם יתרון 
מובנה כמועמדים לעבוד במשרדי עורכי דין, בחברות ובגופים 
העוסקים בתחום ובתחומים דומים. באופן כזה הסטודנטים 
יצאו מהתוכנית עם ידע משמעותי משני עולמות התוכן".

איך התוכנית בנויה?
"באופן עקרוני, השתדלנו לבנות תוכנית שתאפשר לכל 
'הדיוט' בתחום לקבל את כל המידע הבסיסי של פיתוח 
תרופות. אחרי יישור הקו, הסטודנטים משתי הפקולטות 
לוקחים ביחד קורסי בחירה באופן מעורב ומשולב. הרקע 
הזה חשוב כי כדי לעסוק בתחום הפטנטים בעולם הפארמה 
צריך שהמשפטן גם יבין את ההמצאה ואת הייחוד שלה, 
ידע מה קורה היום בשוק שבו הוא עוסק ויכיר אילו צרכים 

יש בתחום. כל אלה לצד ידע משמעותי בדיני פטנטים".
כדי לקבל מידע מבפנים באופן הכי ישיר פנינו ליעקב 
במחזור  במשפטים  מוסמך  לתואר  סטודנט  מרקס, 
הראשון של התוכנית ועורך דין בתחום המשפט המסחרי.

למה בחרת לקחת חלק דווקא בתוכנית 
הפארמה?

בשנים  מהפרקטיקה.  הגיע  שלי  "הרצון 
פארמה,  חברות  מייצג  אני  האחרונות 
והעיסוק לימד אותי שיש מטריה נוספת 
בתחומים  אליה  מורגלים  לא  שאנחנו 
בתחום  מדובר  האחרים.  המסחריים 
ייחודי עם ז'רגון וצורת חשיבה משלו, יש 
עולם מאוד שונה  זה  רגולציה משלו,  לו 
מהמסחר הרגיל – לא מדובר בהסכמים רגילים. למרות 
שלהם. במהות  שונים  מאוד  הם  רגילים,  נראים  שהם 

"כדי להמחיש אני אדגים: כשאדם קונה דירה מקבלן הוא 
מקבל דירה מוגמרת, ובעבודה המשפטית כל מה שקורה 
בדרך לא כל כך מעניין אותי. בעולם הפארמה זה ממש לא 
עובד ככה – תמיד יש צפי ידוע ומובנה של אי התאמות, 
של תוצאות שהן לא לפי הצפי, כי ככה תחום הכימיה עובד, 
אני לא יכול להבטיח תוצאה. בכל פעם שאנחנו עושים 
פעילות פארמה, באופן מסוים אנחנו מבצעים פעילות מחקר 
ופיתוח. לכן הענף הזה בנוי אחרת. בתור מי שרצה להמשיך 
לעסוק בענף הזה, התוכנית התאימה לי כמו כפפה ליד".

כשהתעקשתי להבין אם המעבר לתחום המדעי לא היה 
חד ומאיים, מרקס צוחק: "ההפך הגמור, זה היה כיף, 
זו הייתה הנאה צרופה! הכיף הכי גדול שלנו בסמסטר 
הראשון בתוכנית היה ללמוד כימיה וביוכימיה ויסודות של 
פרמקולוגיה. לכל הקבוצה של המחזור הראשון יש ראש 
מסוים למדעי הטבע. מבחינתי השילוב הזה הוא הייחוד של 
התוכנית ואני מצפה לקורסים מדעיים נוספים בהמשך".
מעורבת,  בכיתה  לימודים  של  יה  ו החו איך 
ורוקחות? רוקחים  לצד  דין  עורכי  יושבים  שבה 
"זה בהחלט מגוון את הדיון ומוסיף לו ממדים חדשים 
ומרעננים. למשל, אם אנחנו מדברים על דיני הרגולציה, 
הטבע  מדעי  בוגרי  שרק  פרקטיקה  של  היבטים  היו 
השיח  את  מעשיר  מאוד  זה  ולהעלות.  להבין  יכלו 
מיידי". יותר  הרבה  באופן  לפרקטיקה  אותו  ומחבר 

אז אתה ממליץ?

"אני בוודאי ממליץ על התוכנית! לכל מי שרוצה לעסוק 
בתחום הפארמה זו תוכנית שהיא כמעט חובה. חוץ מזה, 
אני ממליץ על התוכנית בחום גם לכל מי שרוצה לעבור 
משפטים". עם  הטבע  מדעי  של  השילוב  חוויית  את 
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על משפטים, תיקון חברתי ותעוזה
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פרופסור ביטון, לפני כמה שנים יזמת את הקמתו של מרכז 
תמורה לגמרי מאפס. מה היו המניעים שלך להקמת מרכז כזה?

"המרכז פועל להגנה על אוכלוסיות מוחלשות שונות, אולם 
המוטיבציה הראשונית שלי ליציאה לדרך הייתה הגנה על נשים 
נפגעות אלימות מינית, משום שהיה מאוד ברור שנגרם להן 
נזק בעקבות תקיפה מינית, שאינו מפוצה. במהלך הדוקטורט 
שלי, ההיכרות המעמיקה שלי עם דיני הנזיקין חשפה בפניי 
את העובדה שמעולם לא השתמשו בהם כדי לפצות נשים על 
הנזק הזה, למרות שאף בר דעת לא יוכל להכחיש את עוצמתו.

ובמסגרתו  הדוקטורט  על  העבודה  שבתוך  יצא  "כך 
דיני  שבה  לדרך  מעשיים  פתרונות  לייצר  כדי  עמלתי 
על  הזו  ההגנה המתבקשת  לייצר את  יכולים  הנזיקין 
אותן נשים. המחשבה שלי הייתה שמישהו צריך לעשות 
את המהלך הזה: לקחת את דיני הנזיקין ולרתום אותם 
להגנה על אינטרסים נשיים ועל אינטרסים אישיותיים של 
אוכלוסיות מוחלשות. לעשות את השינוי הזה במציאות.

"בנוסף, חשבתי על זה שבאופן אסטרטגי צריך שלא יהיה 
אינטרס כלכלי לעורך דין בתיקים כאלה, כיוון שמדובר 
בתיקים חדשניים שלוקח זמן רב עד שהם מניבים פיצוי, 
וגם כשהם מניבים פיצוי, סביר להניח שבתחילת הדרך 
יהיה זה פיצוי בסכומים מאוד נמוכים וכיוצא בכך, ולכן 

פרופסור יפעת ביטון היא שם מוכר לכל 
סטודנט וסטודנטית בפקולטה למשפטים, על 
אף שהיא אינה מלמדת אף קורס חובה ואף 
אינה סגל-פנים במוסדנו. פועלה המשפטי-

חברתי, יחד עם משנתה האקדמית פורצת 
הדרך, הופכים כל קורס שהיא בוחרת 
ומעוררת במיוחד.  ללמד לחוויה שונה 
מעורר  לפועלה  עמוקה  הערכה  מתוך 
ההשראה, החלטנו לקיים איתה ראיון 
אחת-על-אחת לכבוד גיליון סוף השנה.

היא נולדה לפני 47 שנים בקריית מלאכי, 
ומאז הספיקה להצטיין בפקולטה למשפטים 
של האוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות 
להתמנות  והארוורד,  ייל  כמו  אחרות 
לפרופסור-חברה במכללה למינהל, לייסד 
את מרכז "תמורה" ולכהן כיו"ר המרכז, להיות 
מהמייסדות של "איתך – משפטניות למען 
צדק חברתי", להיכנס לרשימת המועמדים 
לכהונה בבית המשפט העליון כמועמדת 
הצעירה אי פעם, ולהחזיק בהישגים ובתארים 
כך, שהביטאון קצר מלהכיל. כל  רבים 
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"לכן חשוב לזכור שדווקא לנוכח הקושי שמעוררת פסקת 
ההתגברות, ההגנה על זכויות אדם במשפט הישראלי החלה 
הרבה לפני שנחקקו חוקי היסוד. דיני הנזיקין למשל הם 
דוגמה למציאות הזו. מאוד חשוב לפתח תחומי מחקר 
שבהם ניתן לחצוב את ההגנה על זכויות האדם ממסגרות 
ולפתח את תחומי המשפט האלה, כך  נוספות  משפט 
שהגנה זו תקבל גם משמעות פרקטית ולא רק רעיונית".

את עוסקת המון בשיח המזרחי והפמיניסטי בפעילות 
האקדמית שלך בצורה מאוד ישירה ומרכזית. הרגשת 
שלך  שהחומרים  איך  על  השפעה  לכך  שיש  פעם 
מתקבלים בקרב הקולגות שלך או קהילת המשפטנים?

"ההתנגדות לשיח העדתי תמיד הייתה גדולה מאוד. יש 
דינמיקה של הכחשה וממש התנגדות להתעסקות בנושאים 
האלה באקדמיה, כמו גם מחוצה לה. בשנת 2012 פרסמתי 
את המאמר הראשון שלי בתחום, שנקרא 'מזרחים במשפט: 
האין כיש'. פרסמתי אותו מהתפיסה של 'אין' ששאפתי 
ליצוק בה 'יש' – למצער במובן של כתיבה אקדמית. מחקרי 
גילה שגם למשפט לא הייתה כל נכונות להתעסק בנושא 
של אפליית מזרחים בישראל והמאמר היה חלוצי אז.

"היה לי מאוד לא פשוט להגיע לכתיבה שלו, שכן ידעתי 
ידעתי  עוצמה.  של  ממקום  אליו  להגיע  צריכה  שאני 
שעליי להבין את הטיעון לעומק ולהבנות אותו בסבלנות 
ובתבונה. תחושתי הייתה שיש לי פה איזשהו תפקיד 
בתוך  הזו  הסוגיה  של  במיצוב  חשוב  ומאוד  היסטורי 
בפרס  זכה  הזה  המאמר  בכדי  לא  הישראלי.  המשפט 
החשוב ביותר למאמר בישראל באותה שנה, פרס צגלה. 
במובן הזה היה בהענקת הפרס גם סימון של דרך חדשה 
לאופן שבו המשפט יתייחס לטענות האלה מכאן ולהבא.

"האם זה גם גרם לכך שמאז כשאני מעלה את הסוגיה הזו היא 
לא מעוררת התנגדות? לא הייתי מרחיקה לכת עד כדי כך, 
אבל בהחלט קיימת היום הרבה יותר נכונות להסכים לעסוק 
בנושא בצורה מכבדת ומעמיקה. גם בהקשר הפמיניסטי, אגב, 
היו מי שטענו שהעבודה שלי היא רגשית מדי לאקדמיה ואולי 

לא מספיק רציונלית ולכן לא יכולה להיות אובייקטיבית. אני 
שמחה שהמציאות הוכיחה אחרת, כי ההשפעה של העבודה 
שלי על דיני הנזיקין הפרקטיים, כמו גם על התיאוריות 
הנזיקיות, היא השפעה ניכרת לעין ואני מאוד גאה בזה".

ישראל,  בבנק  דירקטוריון  כחברת  מונית  לאחרונה 
על  מאוד  נחרצת  ביקורת  הבעת  שבעבר  לאחר 
ריכוזיות הבנקים במדינה. האם את מרגישה שהמינוי 
שלך? והכלכליות  החברתיות  העמדות  עם  מתיישב 

"מינוי לא צריך 'להתיישב עם עמדות' אלא הוא צריך 
להתיישב עם האופן שבו את תופסת את השליחות שלך. 
כלומר, אם בכל המקומות שאליהם הייתי שואפת להגיע היו 
צריכים להיות רק אנשים שמסכימים איתי, אז יכולתי לפרוש 
גם ממערכת המשפט מבחינתי )צוחקת(. זה שאת דבקה 
ומאמינה בחשיבות של הדברים שיש לך לומר, של הביקורת 
החשובה, המבוססת והחיונית שלך על מערכות מסוימות, 
אומר שהנוכחות שלך שם היא נוכחות שהיא לא רק מתאימה 
אלא גם חשובה. רק כך מובילים שינוי לטובה בחברה. אני 
לא נמצאת בבנק כנציגת הציבור בדירקטוריון, אני לא 
מגיעה בכלל כמי שטובת הבנקים ניצבת לנגד עיניה לבדה, 
אלא טובת המערכת הבנקאית, כפי שהיא מיועדת לשרת 
את הציבור וכפי שהחוק עיצב מחויבות זו שלה לפעול".

בואי נדבר קצת על המינויים לעליון: ידוע שבדרך כלל יש 
מתח גדול מאוד בבחירה בין ייצוג למקצועיות. האם את 
חושבת שהיעדר שיח פתוח על חשיבות הייצוגיות של 
לאום, תרבות ומגדר משפיע על הבחירה בסופו של יום?

"אני חושבת שבתוך מסגרת המינויים לבית המשפט העליון 
ושיקולי ועדת המינויים נעשתה איזושהי פריצה של מעטה 
הניטרליות המוחלטת שעטתה ועדת הבחירה עד כה, בעיקר 
בעקבות העמדה הגלויה של השרה שקד בנושא. אבל 
אפילו בתוך המסגרת הזו יש חוסר נכונות לדבר בצורה 
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המחשבה שלי הייתה שצריך שיהיה מישהו שיקדיש את 
המאמץ הזה בתיק בלי אינטרס כלכלי לעצמו. המהלך 
ומשם  הפרטי,  השוק  מן  להתפתח  היה  יכול  לא  הזה 
גוף שיעשה את  הגיעה המחשבה שלי שצריך להקים 
המלאכה הזו כשיש לו תמיכה והבנה מקצועית נדרשת, 
ושפועל באופן פילנתרופי ולא כמו משרד עורכי דין רגיל".

אחד הפרויקטים שהמרכז עובד עליו היום הוא קידום 
שבהם  במקרים  הרצח  נסיבות  לחקירת  חוק  הצעת 
גבר רוצח אישה ומתאבד, וזאת בעקבות פרשת ענת 
אלימלך. מדוע לדעתך ישנה חשיבות להמשיך לחקור 
וכבר לא  פרשיות רצח לאחר שהחשוד בהן התאבד 
מהווה איום? האם זה לא בזבוז של משאבים וכוח אדם?

כולו,  הציבור  של  ניכר  אינטרס  שקיים  חושבת  "אני 
הן להגיע לחקר האמת והן לדעת ולהבין ממנה מה היו 
המהלכים שהובילו לזה, ומתוך כך ניתן לעצב מערכת 
הדבר מתחדד  הבא.  הרצח  למנוע את  כדי  מניעה  של 
רקע  על  אלימות  של  החברתית  בתופעה  כשמדובר 
מגדרי, שההכרה בה מתגבשת רק בעשורים האחרונים.

"בהקשר הנזיקי, באופן ספציפי, הדרישה שלנו בהצעת החוק 
היא לא שתהיה חקירה, אלא שהמסקנה בסוף ההליך החקירתי 
תהיה מסקנה שהמשמעות שלה תהיה בעלת נפקות משפטית 
של חזקה לכאורה. מה שקורה עכשיו במציאות המשפטית 
זה שאישה שנרצחה או עברה ניסיון לרצח, והמעשה לווה 
בהתאבדות של הרוצח, כשהיא, או משפחתה, מגישות תביעה 
נזיקית יש צורך קודם כול להוכיח שבוצעה העבירה כלפיה.

"במקרה של ענת אלימלך למשל, כשליווינו את המשפחה 
שלה בתביעה הנזיקית ניהלנו במשך ארבע שנים תיק רצח 
בבית המשפט לענייני משפחה, שבמסגרתו נדרשנו להוכיח 
שאכן ענת נרצחה ולא שהיא הייתה הרוצחת או שהיא לא 
נרצחה על ידי מישהו אחר שאינו מי שהמשטרה קבעה 

שהוא הרוצח. כל זה, משום שלא הייתה נפקות משפטית 
לקביעה המשטרתית בחקירת הרצח שלה. זה יצר מצב 
אבסורדי, שבו בעצם היינו צריכות שבית המשפט לענייני 
משפחה יקבע מי רצח את מי, כדי לתבוע תביעה נזיקית. 
דרישה זו לא רק גורמת סבל נוראי למשפחה, אלא גם 
מחייבת הקצאת משאבים כמעט אין סופיים, כשאין לתובעת 
סמכויות חקירה. מדובר באספקט משפטי שהרשות אמורה 
להוכיח אותו היא המשטרה ולא אדם פרטי או גוף פרטי".

העכשווית  היוזמה  של  ההשפעה  מן  חוששת  את 
יסוד:  חוק  בתוך  ההתגברות  פסקת  לחקיקת 
המרכז? של  הפעילות  על  וחירותו  האדם  כבוד 

אינה קשורה לפסקת  "לכאורה, הפעילות של המרכז 
ההתגברות. היא מכוונת במובהק למרחב של המשפט הפרטי 
ולא למרחב הציבורי, וזו גם החדשנות הגדולה של מרכז 
תמורה – לדבר על היכולת של המשפט הפרטי להגן על זכויות 
אדם. אבל ברגע שיש איזושהי הצרה ברורה של סמכויות 
בג"ץ לפסול חוקים שיהיו מנוגדים לזכויות אדם במרחב 
הציבורי, זה מסמן שלמערכת המשפטית כולה יש פחות 
מחויבות לזכויות אדם. דווקא בשל כך חשוב במיוחד לבחון 
את המרחב של המשפט הפרטי כזירה להגנה על זכויות אלה.

"כבר בתחילת דרכי סברתי שאפשר וחשוב לפתח מרחב 
של הגנה על זכויות אדם שלא מערב את בג"ץ ולא נוגע 
בין  הגומלין  ויחסי  הכוח  יחסי  של  הגדולות  לשאלות 
הרשויות השונות. זה לא אומר שאנחנו לא מבקרות את 
חובת הרשויות להגן על זכויות אדם. כמעט בכל התביעות 
שלנו אנחנו תובעות גם את הרשות הציבורית שמאפשרת 
זה  בין אם  בזכויות האדם,  או שאפשרה את הפגיעה 
הרווחה, המשטרה או משרד החינוך, אבל זה נעשה במסגרת 
שלא נכנסת לתוך המרחב של יחסי הגומלין בין הרשויות 
ועדיין מצליחה לייצר השפעה לטובה על זכויות האדם.
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גלויה ובוגרת על החשיבות של גיוון הייצוג בבית המשפט 
העליון. הגיוון שעליו אני מדברת אינו משול להצעה של 
גננת לילדים בגן להשתמש בעוד צבעים, אלא נוגע לצורך 
בהבנה מעמיקה של תפקיד המשפט ככזה ששואב את 
הלגיטימציה שלו, בין היתר מהיותו מגדלור של הגינות ושוויון.

"לאחרונה נאמר: הנה מינינו ימני לבית המשפט העליון 
– אבל לא בזה אמור להתמקד השיח. בעיניי, במישור 
הנורמטיבי חשוב להראות שהמערכת המשפטית מודעת 
למגבלות שלה ומבינה שאחת הדרכים שלה לבסס בצורה 
טובה יותר את הקשר שלה עם הציבור ועם העם שאותו 
היא שופטת, נוגעת בשאלת ההגינות שלה עצמה. בהקשר 
זה אני מזכירה שמתוך שישה מינויים בסבבים האחרונים 
מונתה אישה אחת – ואין פוצה פה. גם כשהיה ניסיון של 
ארגוני נשים לגייס שופטי ושופטות בית המשפט לשעבר 
לקריאה שלהן לשוויון מגדרי בבחירה לעליון הם לא הצליחו 
לעשות את זה, וזאת בטענה השחוקה של העדפת איכות על 
פני זהות, למרות שמדובר בקבוצה שהאיכות שלה הוכרעה 
כבר, כמי שהופיעו ברשימת המועמדים הסופית לעליון. זוהי 
עוד הוכחה לכך שיש לנו עוד עבודה רבה לעשות בהטמעת 
ההבנה של עקרונות השוויון המהותי במשפט הישראלי".
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 שמות דגש על השמה
 ראיון עם גלי כוכבי

וי
לא

מצ
י-

רח
מז

קי 
 ב

ת:
מא

מוכר  שם  היא  כוכבי  גלי  עו"ד 
ת  י ט נ ד ו ט ס ו ט  נ ד ו ט ס ל  כ ל
החל  הפחות  לכל  בפקולטה, 
השלישית.  הלימודים  משנת 

כוכבי היא בוגרת הפקולטה למשפטים 
בעצמה, שהתמחתה ועבדה במגזר 
אדם.  זכויות  ובארגוני  הציבורי 
עומדת  היא  האחרונות  בשנים 
בראש יחידת ההשמה, המהווה את 
הצינור המתווך בין הסטודנטים ובין 
מקומות ההתמחות הטובים בארץ.
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עו"ד כוכבי, ממתי קיימת יחידת ההשמה?

"יחידת ההשמה פועלת בפקולטה למשפטים כבר מתחילת 
שנות ה-2000. פרופסור יואב דותן הוא ההוגה שעומד 
מאחורי הקמתה. הוא היה בסיור בארה"ב וראה בשני בתי 
ספר אמריקאיים איך מתקיים כל הרעיון של יחידת ההשמה 
שם. באותם בתי ספר שכרו מעין מלון דירות שבו מראיינים 
את כל בוגרי הפקולטה. היריד עבר התאמות מסוימות כמובן, 
למשל כאן השתלטנו על חדרי המרצים, אבל הרעיון דומה".

פרופסור יואב דותן: "הדגם שעליו מבוסס יריד ההשמה 
שלנו ופעילות יחידת ההשמה בכלל הוא אכן הדגם של 
בתי הספר המובילים בארצות הברית. באופן ספציפי, אי 
שם בסוף שנות התשעים אני ניצלתי ביקור שלי בניו-יורק 
כדי לשבת זמן מה בביה"ס למשפטים של אונ' קולומביה 
וללמוד את הנושא. את היריד הראשון עשינו בעצמנו )עליזה, 
המזכירה המיתולוגית של הדיקנט, 'לקחה על הגב' את היריד 
הראשון שמנה אולי 20-30 מעסיקים...( ובשנה שלאחר 

מכן הקמנו את היחידה".

אילו התאמות נוספות עברה היחידה בגרסתה העברית?

העבודה  גם בשיטת  מהותית  התאמה  עברה  "היחידה 
בשלל  פעלה  היחידה  השנים  לאורך  כמובן.  שלה, 

ובהתאם  השוק  לצורכי  בהתאם  שונות,  צורות 
בישראל". הדין  עורכי  לשכת  בתקנות  לשינויים 
"כשאני הייתי סטודנטית בפקולטה, לפני יותר מעשור, 
היה אפשר להתראיין למקומות התמחות פוטנציאליים מתי 
שרוצים, והיו הרבה סטודנטים שהיו סוגרים מקום התמחות 
כבר בסוף השנה הראשונה ללימודים. זה היה רע לסטודנטים 
ורע לשוק", מספרת כוכבי. "סטודנטים היו סוגרים התמחות 
בשלב מוקדם מדי, בלי שיש להם הרבה ידע משפטי ובלי 
שיש להם מספיק זמן וניסיון כדי לגבש אוריינטציה משפטית 
לגבי תחום מועדף. באופן טבעי, הרבה פעמים סטודנטים גילו 
שמעניינים אותם תחומי משפט אחרים מאלו שמתמחים בהם 
במשרד שבו סגרו באופן חפוז בתחילת המסלול האקדמי, 
ואז היו לא מעט הברזות. השיטה הזאת הייתה גרועה גם 
למשרדים, שלמרות החשש מאותן הברזות, רצו לראיין מהר 
ככל האפשר כדי להתחרות על הסטודנטים הטובים ביותר".

נועדו להתמודד  השינויים בתקנות לשכת עורכי הדין 
החדשות,  התקנות  לפי  בדיוק.  הזה  הקונפליקט  עם 
החל  רק  סטודנטים  התמחות  לראיונות  לראיין  ניתן 
ימים  עשרה  במשך  ללימודים,  השלישית  משנתם 
פורמליות. התמחות  הצעות  לתת  אסור  שבהם 

"הפרקטיקה עברה כמה שינויים, כשזו האחרונה, שאותה 
ציינת, היא המוצלחת ביותר בעיניי. יחידת ההשמה עובדת 
בהתאם לתקנות הללו, ומרכזת את כלל הראיונות ליריד גדול 



בוחרים להגיע לפגישות אישיות לפני שבוע הראיונות, 
והרוב המוחלט לכל הפחות שולחים מייל או מרימים טלפון 
ומתייעצים לפני, בצורה כזו או אחרת. אני חושבת שזה מאוד 
חשוב! הייתי שמחה אם סטודנטים וסטודנטיות בפקולטה 
היו פונים אליי כבר בשנה ב'. בסמסטר ב' של אותה שנה 
היחידה גם פחות עמוסה ולפעמים פגישה מוקדמת היא 
מאוד הכרחית, למשל אם יש אנשים שצריכים לעבות את 
קורות החיים שלהם או לתכנן את המסלול בהתאם לעובדה 
אם ילכו להתמחות בספטמבר או במרץ, או בכלל בשנה ד'.

פרופסור יואב דותן: "כמובן שהיריד הוא רק חוליה אחת 
)אמנם מרכזית וחשובה( בכל מערך ההשמה שלנו. היחידה 
הזו, בהנהלתה המופלאה של גלי, מורכבת מאנשים שקמים 
כל בוקר וכל מה שמעסיק אותם הוא איך למצוא לכם, 
התלמידים שלנו, את ההתמחות שאתם חולמים עליה. והם 
עושים את זה במקצועיות ובמסירות שקשה בכלל לתאר 

אותה...

למה אנחנו עושים את כל זה? מסיבה אחת: אנחנו רואים 
בסטודנטים שלנו ובבוגרים שלנו חלק בלתי נפרד מאיתנו. 
ההצלחה שלכם – היא ההצלחה שלנו. והעובדה שאנחנו 
מוכנים להשקיע כ"כ הרבה משאבים כלכליים ואנושיים 
בנושא הזה היא ההוכחה הטובה ביותר שזו אינה סתם סיסמה.

גלי כוכבי: "בהזדמנות הזו חשוב לי להגיד לסטודנטים 
ולסטודנטיות: אם יש משהו שאתם מתלבטים לגביו מבחינת 

השמה, במובן הרחב שלה, תשלחו לנו מייל כבר היום.
המייל של יחידת ההשמה:

law_hasama@savion.huji.ac.il

קצת סטטיסטיקות ומספרים:
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באוניברסיטה. היריד מהווה את פרויקט השיא של יחידת 
ההשמה ומגיעים אליו המעסיקים הגדולים והנחשבים בשוק".

יש בכל זאת חסרונות בשיטה החדשה?

"החיסרון היחסי של השיטה הזו מתבטא בבוקר הטלפונים, 
שבו מעסיקים מתחילים להתקשר ולהציע הצעות להתמחות, 
והסטודנטים נשארים בדילמה – האם לתת תשובה חיובית 
לטלפון הראשון ולסגור התמחות, או להמתין למעסיק 
שאני מעוניין בו יותר ולקחת את הסיכון שהוא לא יתקשר 
לסייע  כדי  הזאת,  ובנקודה  ומכאן.  מכאן  קירח  ואצא 
לסטודנטים וגם למעסיקים ביום הזה, נכנס 'השידוך היציב'.

"מדובר באלגוריתם ששימש רק את תלמידי הפקולטה בשנה 
שעברה, והשנה כבר נפתח לשימוש של כל המרואיינים 
והמראיינים למשרות התמחות במשפטים בכל הארץ. 

השידוך היציב הוא שיתוף פעולה עם ד"ר אסף 
רום מהחוג לכלכלה, שעוסק בעיצוב שווקים. 
הוא פיתח את האלגוריתם על מנת לתת מענה 
לצרכים דומים – כמו שידוך של רופאים לבתי 
חולים ושל מועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה 
לפקולטות השונות. אחר כך ניסינו לבחון את 
היעילות של הכלי גם לצרכים שלנו – כשבכל 
אינו  הכלי  במשפטים,  להתמחויות  הנוגע 
משמש כדי 'לסגור' מקומות התמחות, אלא כדי 
לתת אינדיקציה לכל הצדדים בנוגע להצעות 
שיקבלו או ייתנו ביום שאחרי הראיונות. מצאנו 

שלמרות שעדיין לא כולם נעזרו בכלי הוא מאוד אמין".

האם יש פרויקטים נוספים בקנה, שעליהם יחידת ההשמה 
כבר עומלת?

יחידת  עם  ביחד  עובדת,  היחידה  ממש  אלו  "בימים 
המחשוב, על הקמה של לוח השמה ייעודי לבוגרי ובוגרות 
משרדים,  המון  אלינו  פונים  השנה  במשך  הפקולטה. 
גדולים ובינוניים, פרטיים וציבוריים, עם הצעות שמכוונות 
לבוגרי הפקולטה. חלק מההצעות אפילו אינן משפטיות 
יכולות  שהן  חושבים  המעסיקים  אבל  פר-אקסלנס, 
יכול לתת מענה  לעניין את בוגרי הפקולטה. לוח כזה 
ראשוני טוב לבוגרים ולבוגרות שיצאו לשוק התעסוקה".

אילו צרכים יחידת ההשמה מספקת?

"פרויקט השיא של יחידת ההשמה הוא יריד הראיונות, 
שהמטרה שלו היא גם להקל את ההליך מול הסטודנטים 
מבחינה טכנית על ידי ריכוז של הרבה ראיונות ב'בסיס 
הבית', במקום התרוצצות ברחבי הארץ, אבל היריד גם 
מאפשר לפקולטה איזושהי גמישות לטובת הסטודנטים מול 
המעסיקים. יש ליחידת ההשמה אפשרות להשיג מול המשרד 
יתרונות שלסטודנטים יחידים לא היו. המשרדים שמשתתפים 
ביריד אמנם לא מראיינים את כלל הסטודנטים שמבקשים 

להתראיין אצלם, אך ברוב המקרים הם בוחרים לראיין את 
כולם. במקום מיון ראשוני על סמך ממוצע ציונים או רזומה, 
מה שקובע ברוב המקרים אם סטודנט יקבל ראיון הוא המיקום 
שבו הוא דירג את המשרד בבקשה ששלח ליחידת ההשמה.

פרופסור יואב דותן: "הרעיון הבסיסי הוא לנצל את העוצמה 
המוסדית של בית הספר כדי לשדרג ולהקל על הכניסה לשוק 
של הבוגרים. לעצם זה שאנחנו מביאים את היריד אלינו 
יש יתרונות לא מבוטלים מבחינת הסטודנטים שלנו. בראש 
וראשונה, זה שכל המעסיקים מגיעים אצלנו להתראיין 
זה מאוד מקל לוגיסטית על הסטודנטים, שיכולים לקבל 
ראיונות בלי להתרוצץ בת"א ובחצי המדינה. אבל מה שלא 
פחות חשוב הוא שכאשר היריד הוא אצלנו אנחנו במידה 
רבה יכולים להכתיב את התנאים למעסיקים – לטובת 

הסטודנטים.

אם תשוו את זה לעמיתיכם מאונ' ת"א: אם שם מעסיק 
מסויים לא מעוניין לראיין סטודנט מסוים, 
הוא פשוט מסנן אותו החוצה בסינון מוקדם 
)דרך חברת השמה מסחרית שעובדת עבור 
המעבידים(. אצלנו, זה כמעט לא יכול לקרות. 
או למצער, סינון כזה מחייב פעולה אקטיבית 
מול המנגנון שלנו, דבר שלא נוח ולא נעים 
למעסיק לעשות. היינו, הסינון צריך להיעשות 
במשא ומתן מולנו, וכמובן שזה כבר מציב 
את הסטודנטים בעמדה אחרת לחלוטין.

כאן חשוב להדגיש עוד נקודה: היריד שלנו 
מתייחס תמיד לכל הסטודנטים בשוויון מלא. 
כלומר, 'החוכמה' מבחינתנו היא לא לדאוג רק לסטודנטים 
'המצטיינים' משום שהגישה שלנו – שיש לה גיבוי חזק 
מהשוק – היא שכל הסטודנטים שלנו הם מצטיינים. ולכן, 
היתרון של היריד שלנו בא לידי ביטוי בדיוק באותם 'מקרי 
ביניים' שבהם אולי גיליון הציונים של התלמיד/ה אולי אינו 
מבריק על פניו, אבל המנגנון שלנו מבטיח לסטודנטים 
כאלו את היכולת להוכיח את עצמם בראיון עצמו. כלומר, 
בסופו של דבר, הסטודנטים שלנו מקבלים סוג של שירות 
VIP  שהופך את חוויית חיפוש ההתמחות מבחינתם לקצת 
פחות לחוצה ומיוזעת )ואולי קצת יותר לחוצה ומיוזעת 
עבור המעסיקים...( ובסופו של דבר גם הופך את התהליך 
מבחינתם ליותר אפקטיבי. תחשבי על העניין הזה מנקודת 
הראות של המעסיק )אפילו אם הוא משרד עו"ד מוביל, או 
מחלקה יוקרתית בפרקליטות(: הם צריכים לטרוח ולהגיע 
אלינו, ולעמוד בשורת הזינוק עם עוד עשרות מעסיקים 
שהם רואים אותם מול העיניים באותו בוקר עצמו. זה בוודאי 
לא מזיק לסיכויים של הסטודנטים שלנו לקבל הצעות..."

אילו שירותים מציעה היחידה מלבד יריד ההשמה?

גלי כוכבי: "מעבר לפרויקט הדגל הזה, היחידה מספקת 
צרכים נוספים לסטודנטים בפקולטה, לרבות צרכים רגשיים 
והכוונה תעסוקתית. מאז שאני בתפקיד אני משתדלת לתת 
את הדגש על ההכוונה – יותר ממחצית מהאנשים בשנתון 
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פרופ' יואב דותן

11 סטודנטים וסטודנטיות יתמחו 
בבית המשפט העליון!



דוקטור פורת, מהי הייחודיות של המכון שלנו לעומת 
שאר המכונים בעולם?

"הדבר העיקרי שמייחד את המכון הוא הוותק. העובדה 
שבין כתלים אלו ממש עברו כמעט כל חוקרי המשפט 
העברי. נוסף לכך, מובן שמה שמייחד אותו הוא הזיקה 
בעולם  אחרים  שבמקומות  בעוד  הנוהג.  המשפט  אל 
המשפט העברי נחקר רק באופן תיאורטי, היסטורי או 
פילוסופי, כאן נוסף הגוון של המגע עם המשפט הישראלי.

"לאחרונה עסק השולחן העגול בשאלות של ייצוג קבוצות 
אופוזיציה בתוך הליכי קבלת ההחלטות ברשויות המנהליות. 
מאוחר יותר ניתן היה לראות את ההשפעה של השולחן העגול 
על ההכרעה בפרשת קוונטינסקי, העוסקת בעניין מס דירה 
שלישית. פסק הדין נסב סביב דיון בוועדת הכספים, שבו 
לא ניתנה בוועדה האפשרות לקיים דיון ראוי, כשהשאלה 
המשפטית שעלתה היא האם ההליך היה נאות או פגום.

"השאלה של קיום דיון בין משתתפי ועדה לקבלת החלטות 
הייתה דבר שהעסיק מאוד את פוסקי המשפט העברי, 
שהוטרדו מן האפשרות שבקהילה בימי הביניים נציגי הרוב 
יקבלו החלטות תוך דילוג על האפשרות של קיום דיון, ולכן 
הם קבעו כללים שונים שנועדו להבטיח דיון בפורום שאחראי 
על קבלת ההחלטות בקהילה. אחד הכללים המרכזיים נקרא 
'רובו מתוך כולו', כלומר לא מספיק רוב, אלא צריך שהכרעת 
הרוב תתקבל במעמד כל חברי הפורום המקבל את ההחלטות 
כדי להבטיח שדעת המיעוט תישמע. הכלל הזה שימש 
אחר כך מקור השראה לפסיקה של בית המשפט העליון.

"פן נוסף של הפרקטיקה שאנו מעורבים בו הוא הניסיונות 
העכשוויים של הכנסת לתקן את חוק יסודות המשפט 
ולהגדיר מחדש את מערכת היחסים בין המשפט העברי 
למשפט הישראלי. כבר בשנות ה-80 המכון היה מעורב 
בחקיקת חוק יסודות המשפט. כיום עולות בכנסת יוזמות 
שונות במטרה לתקן את חוק יסודות המשפט, ואנחנו מאוד 
מעורבים בסיוע ובשיפור שלהן. חלק מהיוזמות ראויות 
בעינינו וחלקן לא ראויות כי הן לא מאוזנות, נוטות יותר מדי 
לכיוון המשפט העברי. התרומה שלנו באה לידי ביטוי בניסיון 
למצוא את האיזון הנכון בין שמירה על העצמאות של המשפט 
הישראלי לבין מקורות היניקה שלו מהמשפט העברי".

אם כבר העלית את חוק יסודות המשפט, אתה חושב שחוק 
היסוד בניסוח הנוכחי שלו הצליח להשיג את המטרה 

שלשמה נועד?

"החוק לא השפיע הרבה על הפסיקה, אבל אני לא בטוח 
שמבחן המעשה הוא המבחן היחיד. יש ערך להצהרות שבחוק, 
גם אם הן לא באות לידי ביטוי במבחן המעשה. שופטים שהיו 
מעוניינים להשתמש במשפט העברי מצאו דרך להשתמש בו 
גם לפני ושופטים שלא היו מעוניינים המשיכו לא לעשות 
זאת גם לאחר שנחקק החוק. מבחן המעשה הוא לא חזות 
הכול, ויש חשיבות לא פחות גדולה להצהרה של המחוקק 

לזיקה הראויה בין המשפט הישראלי למשפט העברי.
"בחוק יסודות המשפט, המשפט העברי אינו מכונה בשמו 
ומופיע תחת הביטוי העמום של 'עקרונות הצדק, החירות, 
היושר והשלום של מורשת ישראל'. על פי הצעה אחת 
למשל, חשוב שהמשפט העברי יופיע במפורש בחוק יסודות 
המשפט. הצעה זו התקבלה בקריאה שלישית. בהקשר 
הזה אנחנו התעקשנו שהפנייה לעקרונות המשפט העברי 
צריכה להיות כפופה לפנייה לעקרונות החירות, הצדק, 
היושר והשלום, כלומר לא פנייה גורפת אלא לעקרונות 
שעוברים מסננים מסוימים. הרעיון הוא לייצר נוסחה שיכולה 
מצד אחד לחזק את מעמדו של המשפט העברי במשפט 
הישראלי אך מאידך שלא תעשה זאת בצורה מוגזמת".

הפעילות העיקרית של המכון היום היא חקר המשפט 
העברי. מה החשיבות של מחקר כזה בזמנים מודרניים? 
האם יש למשפט העברי יכולת להתפתח גם לאור העובדה 

שהוא כבול בכתובים?

"בזמנו אפיין הנשיא משה לנדוי את המשפט הישראלי 
כעץ חסר שורשים. מבחינה זו המשפט העברי מציע עצמו 
כאחד משורשי העומק ההיסטוריים של המשפט הישראלי. 
מחקרי עומק עם אורך נשימה היסטורי יכולים להעניק 
למשפט הישראלי לאו דווקא את ממדי האורך והרוחב, 
אלא דווקא את ממדי העומק ההיסטוריים. למעשה, זהו 
אחד החזונות שהנחו את פרופסור מנחם אלון כאשר ניסה 
לעצב את פסיקות בית המשפט העליון, כך שמצד אחד 
יהיה עצמאי ויעמוד בפני עצמו ומצד שני יהיה חוליית 
המשך של המשפט העברי והיצירה היהודית לדורותיהם.

"לעניין ההתפתחות של המשפט העברי – המשפט העברי 
הוא דינמי מאוד. הוא אמנם מתקדם לאיטו ולא בצעדי 
ענק אלא בצעדי ננס, אבל לא קופא על שמריו. 200 
השנים האחרונות של המשפט העברי אכן מאופיינות 
בתקופת קיפאון, ואחת המטרות של פרויקט המשפט 
העברי במדינה היא להחזיר את הדינמיות למשפט העברי. 
למשל, אם בית המשפט העליון עוסק בשאלה של מינוי 
אישה למועצה הדתית )פסק דין שקדיאל(, בהכרח יוחזרו 
למשפט העברי אותן שאלות של פמיניזם והלכה. פסק 
לנקודת  דין שקדיאל הוא אחת מאבני היסוד שתרמו 
המבט של המשפט העברי המחודש על מעמד האישה. זה 
קורה תוך כדי התמודדות על שאלות עכשוויות ודינמיות".

כתב העת של המכון, "שנתון המשפט העברי", עתיד 
לפרסם בכרך הקרוב כמה מאמרים, מתוכם שניים העוסקים 
בסוגיות עכשוויות – טרנסג'נדריות במשפט העברי 

ופולמוס השבת במרחב הציבורי.

"את המאמר על טרנסג'נדריות כתבה דוקטור רונית עיר-
שי והוא עוסק בשאלה מהו היחס ההלכתי למי ששינה את 
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המשפט העברי
חי ובועט – ריאיון עם דוקטור בני פורת על

פעילות המכון לחקר המשפט העברי
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מעמדו של המשפט העברי ידע מחלוקות רבות בהיסטוריית החקיקה, 
הפסיקה ודעת הקהל של מדינת ישראל. נפגשנו עם דוקטור בני פורת 
לשיחה על המכון לחקר משפט עברי ופעילותו. בעיני רבים מדובר במשפט 
ארכאי, מיושן וסטטי הכבול בכתובים עתיקים, אבל הופתענו לגלות עולם 
שלם, חי ובועט, הפועל בארץ ובעולם ועוסק גם בסוגיות העכשוויות ביותר, 
החל מבחינת הליכי קבלת החלטות ועד לזכויות נשים וטרנסג'נדריות.

המכון למשפט עברי, שהוקם בשנת 1963, מהווה את אחד המוסדות 
הוותיקים בפקולטה. שורשיו ניטעו באוניברסיטה העברית כמה עשורים 
קודם לכן, כשהמשפט העברי היה משולב בתחום מדעי הרוח והיווה 
אחד מאבני היסוד הראשונות שעליהן מונח המחקר בהר הצופים. המכון 
למשפט עברי הוקם על ידי פרופסור מנחם אלון, לימים סגן נשיא בית 
המשפט העליון, ומאז ועד היום מיצב את עצמו כמכון המחקרי המוביל 
בארץ ובעולם בתחום מחקר המשפט העברי, גם ביחס למכונים אחרים 
בארץ וגם ביחס למכונים שונים שקמים כיום באירופה ובצפון אמריקה, 
כשהמפורסם בהם נמצא בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הארוורד.
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הכירו את הסטודנט והמרצה - 
עו"ד יהושע פפר
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לפני שנה יזמת את הקמתו של כתב העת חרדי 
"צריך עיון". מה עמד בתכלית הרעיון?

"המטרה הראשונית שלי הייתה לעורר שיח בסוגיות שלא 
תמיד נותנים להן מקום בחברה החרדית. היו חרדים שכתבו לי 
ביחס לכתב העת שהאג'נדה שלנו היא אג'נדה שיש לחשוד 
בה. שאלתי את מי שאמר את זה אם הוא קרא את 'צריך עיון' 
והוא ענה שלא. שלחתי אותו לקרוא והוא אכן חזר בו, אמר 
לי 'סתם אמרו לי'. אבל ה'אמרו לי' הזה מגיע כי זה סוג של 
שיח שהחברה החרדית לא רגילה אליו. אנחנו רוצים מצד אחד 
לעורר שיח ומצד שני לשמור על הגבולות המוגדרים בחברה 
החרדית ורק להעמיק את אותו שיח, לא לדבר בקלישאות".

בוא נחזור בבקשה קצת אחורה. איך הגעת מן העולם החרדי 
לפקולטה למשפטים בירושלים? מוסד חילוני, מעורב.

"עליתי מאנגליה בשנת 1999, בסיום התיכון, כדי ללמוד 
בישיבות החרדיות בישראל. לאחר שהתחתנתי המשכתי 
ללימודים מתקדמים לרבנות ולדיינות. עבדתי במשך כמה 
שנים כדיין בבית דין פרטי שעוסק בענייני ממונות. בתי הדין 
הפרטיים הם חלק מאוד חשוב ובסיסי מהחיים של האדם 
הדתי ובוודאי עבור האדם החרדי. ברוב הסכסוכים בין אנשים 
חרדים, בין אם הם קשורים לדיני הנזיקין, לחוזים או לתחום 
המסחרי, התיק יגיע תמיד לבית הדין הרבני, שלפחות עד לא 

מן  סטודנט  עוד  לא  הוא  פפר  יהושע 
ואב לשמונה  נשוי  חרדי,  הוא  המניין. 
למשפט  ומתרגל  דוקטורנט  ילדים, 
קורס  מוביל  האחרונה  ובשנה  עברי, 
משלו עם השם המסקרן "בין חרדיות 
לישראליות". כששואלים את פפר על 
הקורס החדש שלו, הוא מדבר בלהט על 
הדיונים בכיתה ועל השיח שנוצר שם, 
שאינו מובן מאליו מבחינתו כלל וכלל.
מלמד  שאני  הראשון  הקורס  "זהו 
פפר.  מספר  העברית",  באוניברסיטה 
מרתק  והוא  פינה,  לאבני  נפתח  "הוא 
בעיקר בשל העובדה שנוצר שיח בכיתה 
על ציבור שלא כולם מכירים היטב. אני 
עושה את אותה פעולה גם בצד השני, 
במסגרת תוכניות לחרדים של קרן תקווה, 
שבהן משלבים לימוד תורני וחשיבה פנים 
חרדית עם לימודי משפטים, כלכלה, מדעי 
המדינה ועוד סוגיות מרכזיות ובסיסיות 
כדי להבין יותר לעומק את עקרונות היסוד 
העומדים בבסיס העולם המודרני. המטרה 
היא לנסות לחשוב איפה זה פוגש אותנו. 
עצם פתיחת השיח בחברה החרדית היא 
בו". רגילים  לא  עוד  עניין חדש שאנו 
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מינו – כלומר האם מבחינה הלכתית המין הקובע הוא זה 
שלפני הניתוח או אחריו. רונית עיר-שי מקדישה את המאמר 
לעיון בפסיקות מסוף המאה ה-20 בתחום זה, שמתברר 
שהיו הרבה יותר מורכבות ממה שנראה במבט ראשון.

"האינטואיציה שלנו הייתה שבדרך כלל פוסקי הלכה לא 
יכירו בתופעה זו, שמבחינתם מין היילוד לא ניתן לשינוי, 
אבל מתברר שבשנות ה-70 וה-80, כשהתחום היה בחיתוליו, 
הגישות של פוסקי ההלכה נעו במנעד של אפשרויות – החל 
מהכרה בשינוי זהות מינית כאופציה אפשרית וכלה בשלילה 
של ההכרה. הרב אליעזר וולדנברג, שהיה פוסק ירושלמי 
חשוב מן המאה ה-20, נתן כמה פסיקות סותרות בעניין, 
פסיקות שמבטאות את ההתחבטויות השונות שהיו לו.

"בפסיקה אחת למשל, משנת 1967, דן הרב וולדנברג בשאלה 
מה דינו של איש שלב אדם אחר הושתל בגופו: כלומר האם 
חלים עליו דיני איסור שונים לענייני חיתון וכדומה לאור 
העובדה שהושתל בו לבו של אדם אחר. בהקשר לסוגיה זו 
הוא מעלה גם את עניין שינוי המין ומצטט את הרב יוסף 
פלאג'י, שדן בשאלה האם אישה שהיא אשת איש ואשר 
השתנתה מ'נקבה לזכר מכול וכול' צריכ/ה גט מבעלה, או 
שמא מכיוון שעכשיו היא אינה אישה אלא איש ישנו דין אחר.

"הרב פלאג'י קובע באופן שאינו משתמע לשתי פנים 
שאישה אשר הפכה לגבר אינה צריכה גט וכי הקידושים 
עמדתו  את  מקבל  וולדנברג  הרב  מאליהם.  פוקעים 
העקרונית של הרב פלאג'י, שלפיה יש להתייחס לאדם 
כפי שהוא נראה לאחר השינוי. לצד זאת, יש לציין כי 
הרב פלאג'י מתייחס לשינוי הנגרם באופן טבעי וכי על 
אף שהרב וולדנברג ידע שניתוחים כאלה מבוצעים גם 
באופן עצמאי, סביר להניח שהוא חשב באותה תקופה 
שהם נדירים ביותר ומבוצעים בעיקר בלידת אנדרוגינוס".

ואם כבר משפט עברי, אי אפשר בלי מילה או שתיים 
על המחלוקת בין השופטים מנחם אלון ואהרן ברק. 
כמה מקום, אם בכלל, תופסת לדעתך המחלוקת לעניין 

המשפט העברי בפסיקה של היום?

"בשנות ה-80 הוויכוחים בין אלון וברק היו מאוד כבדים, 
סוערים וקוטביים. אלון היה מאוד אגרסיבי בניסיונותיו 
להחדיר את המשפט העברי וברק היה מאוד אגרסיבי 
בניסיונות ההתנגדות שלו להחדרה. אני חושב שמה 
שקרה עם השנים היה שבלי משים העמדות שלהם הלכו 
והתקרבו. במאמריו האחרונים ברק נוטה לומר שאין 
לו שום מחלוקת עם אלון. ההתקרבות שחלה ביניהם 
התרחשה בעקבות ההבנה שבסופו של דבר מה שמוטל 
המשפט  את  לאמץ  אם  לא  זה  המאזניים  כפות  על 
העברי בצורה גורפת או לדחות אותו בצורה גורפת, אלא 
שיש אפשרות ביניים של דיאלוג מושכל עם המשפט 
העברי, שלעתים יש לקלוט אותו ולעתים לוותר עליו.

"ככל שהשיח עבר למודל דיאלוגי, מושכל, האופציה הזו 
נראתה בעיני ברק יותר סבירה ופחות מפחידה, ובממדים 
המאוזנים הללו הוא היה יותר מוכן לקבל את המשפט 
העברי. דבר זה מסמן יותר את הכיוון הרצוי – אם בעבר 
הפולמוסים היו בעלי אופי בינארי, או קליטה מלאה או 
דחייה מלאה, היום ישנה הפריווילגיה להבין אפשרויות 
מורכבות יותר, שבהן המשפט העברי יתפוס מקום של 
כבוד בשיח של בית המשפט העליון, אך באופן מותאם".
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מזמן היה מוגבל למעמד אישי, ובית הדין דן בהם לפי הדין 
העברי. האפיק הכי זמין עבורי אז היה עולם הדיינות והוא 
שיצר בסופו של דבר את הקשר שלי עם כל עולם המשפט.
הייתי  שלא  נוסף  נדבך  שיש  הרגשתי  אלה  כל  "לצד 
לבוא  אם  התלבטות  לי  הייתה  עליו.  לוותר  רוצה 
לאוניברסיטה, ובסוף ניגשתי למבחן הפסיכומטרי וכך 
מכן  ולאחר  ראשון,  לתואר  בפקולטה  ללמוד  הגעתי 
התמחיתי בבית המשפט העליון תחת השופט ניל הנדל".

ספר לי קצת על ההתמחות שלך בבית המשפט העליון. 
האם הרגשת לקראת הראיונות שהחרדיות שלך מונעת 
ממך להתקבל למקומות מסוימים, או שמא ההפך – מהווה 

יתרון במובן מסוים?

"לא היו לי המון ראיונות, אבל באלו שכן עברתי הרגשתי 
שההשפעה של היותי חרדי הייתה רק חיובית. האנשים שראיינו 
אותי כיבדו מאוד את המוכנות שלי לעבור את ההליך הזה 
בתור אדם חרדי, לעשות את המעבר במובן התרבותי, במובנים 
של השקעת זמן כבעל משפחה וכדומה. זה מסלול תובעני 
יותר בדרך כלל עבור אדם חרדי מאשר אצל אדם לא חרדי.

"העבודה אצל השופט הנדל נתנה למתמחים בכלל ולי 
בפרט הרבה זמן לדבר אחד על אחד עם השופט, לכתוב 
טיוטות בתיקים, ובהקשר זה הרגשתי שהיכולות לשלב 
עבורי  מהוות  העברי  מהמשפט  שרכשתי  הכלים  את 
פן  המשפט  בבית  לעבודה  להקנות  והזדמנות  יתרון 
ייחודי שלי. היו שופטים נוספים בבית המשפט מלבד 
השופט הנדל שהתייעצו איתי בסוגיות המשפט העברי. 
האווירה בבית המשפט העליון הייתה מקרבת מחבקת.

"בית המשפט היה גם המקום שבו נחשפתי לראשונה לטקסים 
ממלכתיים כמו יום השואה ויום הזיכרון. מעולם לא השתתפתי 
זו הפעם הראשונה  ובבית המשפט הייתה  באף טקס, 
שהייתה לי עבודה פול טיים שניתקה אותי מהחברה שלי 
והכריחה אותי לקחת חלק פעיל ואינטנסיבי בעולם החילוני.

"לצד כל זה, אורחות החיים החרדיים שלי לא השתנו. לא 
שיניתי את לבושי, את מקום תפילתי ואת אורחות חיי 
הבסיסיים. לפעמים חרדים מגיעים לאוניברסיטה ויוצאים 
מאוד שונים – הם מאבדים את החלק הסוציולוגי של היותם 
חרדים, את השפה, הלבוש הרגישויות וגם את הערכים, ואז זה 
חלק מן הבעיה. זה אתגר ודבר מאיים מאוד. ברגע שאתה אומר 
שלמדת באוניברסיטה העברית זה אומר עליך משהו – חריג".

באילו קשיים נתקלת כאשר הגעת לאוניברסיטה?
"הקשיים היו ברובם טכניים – למצוא זמן לשלב בין כל 
המשימות וההתחייבויות. היו קשיים במישור הדתי – האתגר 
של להגיע מעולם חרדי מופרד למקום מעורב, האווירה של 
הקמפוס היא מאוד חופשית. אבל אין ספק שהאתגר הכי 
משמעותי בשבילי היה אתגר רעיוני וערכי. לפגוש את 
ערכי המערב במלוא עוצמתם ולחשוב איך הם משתלבים 
עם תפיסות עולם שאני מביא מהבית. לחשוב על איך 

התפיסה האקדמית משפיעה על החיים מחוץ לאקדמיה.
"החוויה שלי בתור סטודנט הייתה מיוחדת מאוד, הרגשתי 
תחושה של שליחות. באותה תקופה לא הייתה ניכרת 
לעין נוכחות חרדית כלשהי בקמפוס, בוודאי לא בפקולטה 
למשפטים, ולכן כמעט בכל קורס, בוודאי בקורסים כמו חוקה 
ותורת המשפט, הנושאים שמערבים את הציבור החרדי עלו 
כמעט מדי שיעור. הפכתי לכתובת עבור סטודנטים ומרצים 
כאחד כדי לדבר ולדון בסוגיות שעלו מדי שבוע, למשל בקשר 
לחוק האברכים, שמתייחס לאפליה בין סטודנטים לחרדים 
שלומדים תורה. באוניברסיטה קיבלתי כלים אובייקטיביים 
שאפשרו לי חשיבה יותר מעמיקה, ואף הובילו אותי לשאלות 
אמוניות ודתיות שאותגרתי לחשוב עליהן יותר לעומק".
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