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דבר הדיקן מיכאיל קרייני
בזמן האחרון אנו עדים למגמה של הפיכת המחקר המשפטי והוראת
המשפטים לרב-תחומיים יותר מאשר בעבר .כך ,בצד המחקר המשפטי
ה"קלאסי" ,מתבצעת בפקולטה על ידי חברי הסגל ותלמידי המחקר בחינה
אינטרדיסציפלינרית של יחסי הגומלין בין המשפט לחברה ,בין הכתיבה
המשפטית לכתיבה הפילוסופית ובין תיאוריות של משפט לתיאוריות של
ממשל.
גם תוכניות ההוראה שלנו הן רב-תחומית יותר מאשר בעבר .כך למשל
כ 70%-מתלמידי התואר הראשון לומדים לתואר בוגר משותף במשפטים
ובחוג אחר באוניברסיטה העברית .בבסיס מגמות אלה מצויה התובנה כי
מחקר ועיסוק משפטי אינם מנותקים מתחומי ידע אחרים המשיקים לעולם
המשפט ,מעצבים את תכניו ומושפעים על ידו .המחקר וההוראה הרב-
תחומיים מאפשרים לנו אפוא למקם את עולם התוכן המשפטי בהקשר
חברתי רחב יותר.
המחקר וההוראה בפקולטה נוטים להיות יותר בינלאומיים באופיים –
דבר המתחייב מהשפעת תהליכים רחבים של גלובליזציה כלכלית,
תרבותית ופוליטית על הפרקטיקה המשפטית בישראל ,כמו גם על המחקר
המשפטי .חברי סגל הפקולטה הם "שחקנים" פעילים בזירת המחקר
הבינלאומי ,והפקולטה מארחת בכל שנה מספר גדול של חוקרים ומורים
אורחים מכל רחבי העולם.
המגזין שלפניכם מנסה להרים את הכפפה ולתת הצצה לחלק מהפעילות
הענפה והעכשווית המתרחשת בפקולטה למשפטים ,ובתוכה – תוכנית
ביו-דיזיין המשלבת תלמידי משפטים בשוק הביוטק ,פעילות הקליניקה
לזכויות אדם בינלאומיות באו"ם ,והמאמצים הסטודנטיאליים להגברת
הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות.
ציוני דרך אלה ,לצד הפעילות הענפה אשר רק חלקה מוצא את ביטויו
בגיליון זה ,מספקים הוכחה למצוינות הפקולטה כמוסד אקדמי משפטי
מוביל .מצוינות זו נשמרת ומתפתחת הודות לסגל המעולה – האקדמי,
הקליני והמנהלי – למורים מן החוץ ולפרופסורים האורחים הרבים מחו"ל,
לסטודנטים המצוינים שלנו ,לבוגרים ולידידי הפקולטה הרבים והיקרים.
לכולכם תודה גדולה,
קריאה מהנה.

דבר העורכת בקי מזרחי-מצלאוי
עמל רב הושקע בגיליון הנוכחי.
העולה מכל המאמרים גם יחד הוא רבגוניותה ומורכבותה
של פרופסיית עורכי הדין בישראל ,הנושקת לעולמות
הקדמה והטכנולוגיה ,החברה והפוליטיקה ,הפסיכולוגיה
ונפש האדם ,המקומיים והבינלאומיים ועוד.
בהזדמנות זו של חידושים ושיפורים ,הוחלט גם לשנות
את שמו ואת עיצובו של הביטאון ולרענן את המראה
החיצוני של החוברת.
כולי תקווה שהצורה החדשה והנגישה תחשוף את
פעילותה של הפקולטה בפני קהל קוראים וקוראות
נוסף ,חדש ומגוון.

הפקולטה עולה על "דרך המשי
החדשה" יחד עם פקולטות מובילות
למשפטים מסין
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הפקולטה שמחה לבשר על קבלתה כחברה מלאה
ברשת אקדמית חדשה של פקולטות מובילות למשפטים
מסין ומשאר העולם ,הפועלת מאז שנת  2015תחת
השם – New Silk Road Law School Alliance
ברית בתי הספר למשפטים של "דרך המשי החדשה".

סדר דין מקוצר
חדשות בקצרה

חומות גבוהות יותר :תקופת המעבר המאתגרת של
מזרח גרמניה מאז  – 1990מרכז מינרבה לזכויות
אדם מארח סימפוזיון בנוכחות שגריר גרמניה בישראל
ביום ד' ,17.1 ,מרכז מינרבה לזכויות אדם אירח סימפוזיון שכותרתו "חומות
גבוהות יותר :תקופת המעבר המאתגרת של מזרח גרמניה מאז ."1990
ההרצאה המרכזית ניתנה על ידי ד"ר אנה קמינסקי ,ראשת הקרן
הפדרלית למחקר הדיקטטורה הקומוניסטית של מזרח גרמניה .משתתפים
ונואמים נוספים באירוע היו פרופ' מנואלה קונסוני ,ראשת המרכז
הבינלאומי לחקר אנטישמיות ע"ש וידאל ששון; ד"ר אניה מיהר ,מרצה
וחוקרת מבקרת באוניברסיטה העברית; ויו"ר הפאנל,
פרופ' תומר ברודי ,המנהל האקדמי של מרכז מינרבה לזכויות אדם.
האירוע החל בדברי פתיחה וברכות משגריר גרמניה בישראל ד"ר קלמנס
ואן גצה ,שביקר באותו היום בפקולטה למשפטים ובמרכז מינרבה.

מטרת הרשת היא לקדם הבנה ושיתופי פעולה מגוונים
בהוראה ובמחקר בין הפקולטות החברות בה ,בדגש על
שיתוף בין בתי הספר המובילים למשפטים בסין לבין
פקולטות עילית במדינות אחרות ,כולל במדינות מתפתחות.
ברשת חברות בין היתר הפקולטות החשובות למשפטים
בסין :הפקולטות של אוניברסיטאות Tsinghua, Renmin,
Shandong, Xiamen, Xi’an Jiao Tong, Shanghai
 Jiao Tong, Wuhan, Fudan, Jilingו.Nanjing-
מחוץ לסין העממית ,נוסף על האוניברסיטה העברית,
חברות ברשת הפקולטות המובילות במדינתןHong :
Kong University, National Taiwan University,
National University of Singapore, Seoul
National University, University of New South
Wales, FGV Rio de Janeiro, Delhi University,
 ,University of Helsinkiו.University of Cape Town-
בתחילת חודש נובמבר נערך כנס של דיקני הפקולטות
ונציגיהן בעיר ווהאן ( ,)Wuhanבנושא התפתחויות
בחינוך משפטי חוצה גבולות וההשלכות של תוכנית
ה Belt Road Initiative-של סין – תוכנית מסיבית
לפיתוח תשתיות יבשתיות וימיות מסין ,דרך מרכז
אסיה ,עד לאירופה – לחינוך ומחקר משפטיים.
פרופ' תומר ברודי ייצג את הפקולטה למשפטים של
האוניברסיטה העברית בירושלים בכנס זה .הוא הציג לתלמידי
מחקר וחברי סגל אקדמי של האוניברסיטה המארחת מחקר
אמפירי בנושא מגמות בהסכמי הגנת השקעות בינלאומיים.

הרצאת סאקר השנתית הראשונה:
פרופ' רוברט פוסט דן בסוגיית חופש
הביטוי באוניברסיטה
ביוזמה משותפת עם דיקן הפקולטה ,החל מכון סאקר
למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי לקיים השנה סדרה
של הרצאות שנתיות על שמו ולזכרו של ג'ון סאקר.
הרצאת סאקר הראשונה נערכה ביום ב' 4 ,בדצמבר ,כאשר
המכון התכבד לארח את פרופ' רוברט פוסט כמרצה העיקרי.
פרופ' פוסט הוא מומחה למשפט חוקתי מאוניברסיטת
ייל ועד לאחרונה כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים
שם .נושא ההרצאה היה חופש הביטוי באוניברסיטה.
בהרצאה עמד פרופ' פוסט על ההבחנה בין חופש הביטוי
לחופש אקדמי .הוא הגדיר את העקרונות המהותיים של
חופש הביטוי ,כפי שניתן להתייחס אליהם במסגרת החוקה
האמריקאית ומערכת המשפט ,והציג כיצד עקרונות אלו
(השוויון החוקתי של רעיונות ,האיסור לכפות ביטוי ,הזכות
לומר דברים שעלולים להיות פוגעניים) לא יכולים להתקיים
בתוך מסגרת חינוכית שיש לה מטרות חינוכיות או אקדמיות.
לאותן מסגרות ,ובעיקרן אוניברסיטאות ,יש מחויבות
אינהרנטית להעדיף רעיונות טובים ובעלי ערך של אמת על
רעיונות רעים או שקריים ,יש מחויבות לכפות ביטוי (למשל
במסגרת תהליך מתן הציונים) ויש צורך ארגוני למנוע פוגעניות
כדי לשמור על היכולת לנהל דיאלוג ומסגרת חינוכית.
לכן פרופ' פוסט הציע שמוסדות אקדמיים יוציאו עצמם
לחלוטין מן הספרה של שאלות על חופש הביטוי ,ויתרכזו
בשאלות של נחיצות ותועלת למשימות האקדמיות של
המוסדות ולפעילויות הספציפיות שמתנהלות במסגרתם.
אגב הדיון בחופש אקדמי ,ביקר פרופ' פוסט בחריפות
את ההצעה ל"קוד אתי" שנוסחה על ידי פרופ' אסא
כשר ועלתה לדיון בשיח הישראלי בחודשים האחרונים,
ובפרט את ההגדרה הרחבה שמופיעה שם למה
שנחשב "פוליטי" וצריך להישאר מחוץ לדיון בכיתה.
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מה זה סמ"ן?
"סמן הוא מיזם ארצי המשותף להתאחדות הסטודנטים
והסטודנטיות בישראל ,ארגון מסד נכויות בג'וינט ישראל
וקרן אריסון .מסד נכויות הוא שותפות של ג'וינט ישראל,
קרן משפחת רודרמן ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים,
משרד הבריאות ,משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי.
במסגרת הפרויקט פועלים יחדיו סטודנטים עם וללא מוגבלות
בגרעיני פעילות ,למען קידום זכויות סטודנטים עם מוגבלויות
בקמפוס .נוסף לכך ,הסטודנטים פועלים למען העלאת
המודעות בקרב ציבור הסטודנטים הרחב והסגל האקדמי.
"העיקרון המוביל בסמ"ן הוא הפעילות המשותפת של אנשים
עם וללא מוגבלות .לכן ,במיזם פועלים מתנדבים כאלו וכאלו,
לטובת המטרה הזו ,זה לצד זה .אנחנו גם מייצרים שיח
בין שתי האוכלוסיות הללו ,מפחיתים את הרתיעה ,מנסים
לשבור סטיגמות ,וזה עובד .אנחנו מאמינים שאחרי המפגש
באקדמיה יגיע המפגש בשוק העבודה .הצעירים והצעירות
הללו יהיו מנהלים ובעלי תפקידים מרכזיים שונים ,שיקבלו
החלטות ,והחוויה הזאת לעתים קריטית בהשפעה שלה
על התפיסות שלנו לגבי אנשים עם מוגבלות .ככל שהשיח
יותר חיובי ומקבל ,כך נראה בעתיד את התוצאות שלו".

מכירים את הסטודנטית
ראיון עם הילה מאיר
חוויית הלימודים בפקולטה למשפטים יכולה להיות מאתגרת –
ההסתגלות לעיר הקרה ,לקצב המהיר ,לשפה המשפטית ולכמויות
החומר הבלתי נגמרות מהווה בעצמה משימה לא פשוטה .עם זאת ,ישנם
סטודנטים וסטודנטיות אשר מתמודדים ,בנוסף לכל אלו ,עם אתגרים נוספים.

מאת :דביר אביעם

בין כותלי הפקולטה ייתכן שנתקלתם לא פעם בהילה מאיר (,)25
סטודנטית בשנתה השלישית ללימודי משפטים ,המתמודדת עם
לקות שמיעה .במקביל ללימודיה עובדת הילה בנציבות לשוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלויות ומרכזת את פרויקט סמ"ן (סטודנטים
מובילים נגישות) באזור ירושלים והדרום .לאחרונה פרסמה
בתקשורת הארצית כתבה שהכתה גלים על נגישות באקדמיה.
כדי להבין במעט את הקשיים שעמם מתמודדים סטודנטים
וסטודנטיות עם מוגבלות ואת המאמצים הנדרשים על מנת
להנגיש את האקדמיה והפקולטה עבורם ,החלטנו לראיין אותה.

מה היו ההצלחות הקונקרטיות שלכם?
"בשנה שעברה ריכזתי את גרעין סמ"ן באוניברסיטה העברית
ביחד עם רכזת נוספת ,וגילינו שקיימת הרבה מאוד חוסר
מודעות לנושא זה ,בעיקר מצד סטודנטים שפנו אלינו עם
בעיות .לדוגמה ,סטודנט עם מגבלה נפשית פנה אלינו ואמר
שלא הצליח לסיים את התואר כיוון שקורסים מסוימים לא
מצליחים להתגמש בהתאם למגבלות הנפשיות שלו .דיברנו
על כך עם המרצה והגענו למצב שבו הוא מאפשר התאמות,
כמו דרישת נוכחות ,החלפת מטלות בכיתה למטלות בכתב
וכו' .זה נשמע עניין קטן ,אולי אפילו טכני ,אבל עבורו
זה שינה הכול והוא סיים את התואר שלו בשנה שעברה.
"עוד הישג הוא שלאחרונה פעלנו להוספת מלגאי אוכלוסיות
באגודה ,שעוסק רק בהנגשת האוניברסיטה ,בדומה למלגאים
שמקדמים את הצרכים של שאר האוכלוסיות המיוחדות.
הוא פועל למען הנגשת אירועים כמו טקסי הזיכרון וכו'".
האם קיימים קשיים ספציפיים שנתקלת בהם בפקולטה
למשפטים?
"כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה היה לי מאוד מבלבל .אני
כבדת שמיעה ,ועד שנכנסתי לאקדמיה לא הסתייעתי בכלים
יותר משמעותיים מאשר לשבת בשורה הראשונה ולקרוא
שפתיים .פתאום פה ,בפקולטה ,לא הצלחתי לעקוב ולהבין,
עד שגיליתי שתמלול מאוד עוזר .פניתי לכל מרצה והסברתי
על הצרכים המיוחדים שלי ואילו מטלות אני לא יכולה
לעשות בכיתה – והצעתי פתרונות אפשריים .למשל ,בכל
הנוגע להצגת סרטונים ללא כתוביות ,או להשתתפות פעילה
בכיתה שיכולה להיות מוחלפת בשליחה של סיכום פס"דים
לפני השיעור .אני יכולה להגיד שבפקולטה אני מוצאת
שיש הרבה הבנה ורצון שאצליח לסיים את הקורס וללמוד.
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"בערך חמישה אחוזים מהסטודנטים בפקולטה למשפטים
זקוקים לנגישות מיוחדת (יש תת דיווח – הרבה סטודנטים
חוששים להיחשף) .המקרים הכי קשים הם מוגבלות ללא
נראות – מגבלה שלא נראית לעין ,כמו למשל אוטיזם וכל
מיני מגבלות נפשיות .מספרי הסטודנטים עם מוגבלות
באקדמיה אמנם הולכים וגדלים בכל שנה ,אבל לא כל מי
שנכנס למסלול האקדמי בהכרח מסיים בזמן או מסיים בכלל.
כמו כן ,סטודנטים מהמגזר הערבי צריכים להתמודד עם בעיה
כפולה – התמודדות עם המוגבלות ועם הלימודים בשפה
שאינה שפת אמם .בעניין זה ,אציין שלסטודנטים כבדי
שמיעה יש קושי גדול יותר ללמוד שפה שנייה ולהבין אותה".
לא מזמן פרסמת טור בנושא ב ,ynetמה החשיבות לדעתך
של כתבה כזו?
"בזמן האחרון אנחנו יותר ויותר שומעים על אנשים שמספרים
בתקשורת ובפייסבוק על חסמים תקשורתיים שהם חווים
במסגרות שונות ,ובמיוחד באקדמיה .הגברת המודעות
בעניין הזה היא חשובה ,כי היא פעמים רבות משנה תפיסה
ומעודדת שינויים בתחום הזה .מתחיל שיח של סטודנטים עם
מוגבלויות .עם זאת ,הרבה סטודנטים לא רוצים לחשוף את
המגבלה שלהם משיקולי כדאיות .אני משאירה את הבחירה
הזו להם ,אבל מעודדת אותם להיחשף ולהיעזר .המודעות
ההולכת וגוברת בעניין מדרבנת אותם לעשות כך גם כן".
את מקבלת סיוע מגופים הפועלים בפקולטה?
"עבדנו עם חברי הקליניקה המשפטית לאנשים עם
מוגבלות .הם עושים עבודה מדהימה ,וחושבים ביחד איתנו
איך להעלות את המודעות ולקדם הישגים בעניין מול
האוניברסיטה .זה מבורך שהם חלק מהנושא הזה ורוצים
לדעת ולתרום .בקליניקה יש סטודנטים עם מוגבלויות וגם
סטודנטים בלי מוגבלויות ,והם פועלים ביחד בכל הנושא
של נגישות בתביעות ומסייעים לנו בכל מיני היבטים.
"הייתה לנו פעילות שבה מיפינו את כל המקומות הלא
נגישים באוניברסיטה ,והם עזרו לנו למצוא את התקנות
הספציפיות שמדברות על חובת הנגישות .ככה הערנו
את המודעות של הסטודנטים באוניברסיטה ,שכל מיני
מקומות שהם רגילים להגיע אליהם בחיים הסטודנטיאליים
לא נגישים לחברים שיושבים לידם .רצינו לתת להם
דוגמאות קונקרטיות ,להצביע על חסמים ,כדי שיהיו
מודעים לאילו צרכים בסיסיים אינם מונגשים ממש לידם.
"לדוגמה ,בעבר היו עמדות מיקרוגלים עם שני מדפים
והמיקרוגל הוצב על המדף העליון ביותר – אדם בכיסא
גלגלים לא יכול לחמם את האוכל .תאי השירותים נסגרים
בלי התראה מראש ולא תמיד יש תא נגיש .אותם סטודנטים
היו צריכים ללכת למקומות אחרים ,וזה חסם .בספרייה
סטודנטים לקויי ראייה שמחפשים ספרים לא יכולים
למצוא בעצמם וצריכים לבקש עזרה מהספרניות .רכזת
סמ"ן בעברית ,ניצן צליק ,מציעה פתרון ממוחשב או
איש צוות שמלווה ואחראי על הנושא הזה .וגם הגדלת
המשך בעמוד הבא >>>
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כשהמשפט פוגש את
עולם היזמות הרפואית
הצצה לפעילות של תוכנית
הביוטק באוניברסיטה העברית
המספרים הסידוריים על הספרים ושינוי לפורמט שיקל על
סטודנטים לקויי ראייה למצוא את הספרים שהם מחפשים.

"אני יכולה להגיד שברמה כללית ,על אף שיש תחושה
שלפיה הנגשה דורשת בהכרח תקציב גבוה ,הצלחנו
בהרבה מקרים לתת מענה לסטודנטים עם מוגבלות ללא
השקעה כספית ,עם קצת רצון טוב וחשיבה יצירתית,

הילה מציינת שתוכנית סמ"ן מזמינה אתכם ,סטודנטים
עם וללא מוגבלות ,להצטרף ולקחת חלק בפעילות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לניצן צליק ,רכזת גרעין סמ"ן
באוניברסיטה העבריתsaman.ivrit@gmail.com :

ש
מאת :בקי מזרחי-מצלאוי

"הדרך הכי קלה להבין סטודנט שמתמודד עם מוגבלות
באקדמיה היא לחשוב איך נראה היום שלך :אתה קם
בבוקר ,לוקח אוטובוס ,הולך לכיתה ,שואל ספר מהספרייה,
מחמם אוכל בעמדת המיקרוגלים ,קורא קבצים מהמודל
– ואז לבחון אם ועד כמה הפרקטיקות האלו נגישות.
אפילו אתר המודל – עקרונית ,מרצים מעלים לשם כל
מיני חומרים ,ולקויי ראייה ועיוורים משתמשים בתוכנות
הקראה או הגדלה .עם זאת ,כשמדובר בקובץ  PDFאי
אפשר להשתמש בתוכנות כאלה .אנחנו מנסים לעבוד גם
על המודעות של המרצים – שידאגו וישימו לב שהקבצים
שהם מעלים יהיו נגישים לכלל ציבור הסטודנטים בפקולטה,
ואפילו הוספנו הוראות טכניות בחוברת נגישות למרצים.
"בשנתון האוניברסיטאי מופיעות שתי שורות – "אם
אתה זקוק להתאמות נגישות ,אנא פנה לקבלת סיוע".
כשסטודנט יודע שהוא מוזמן לפנות ולקבל פתרונות מעשיים,
זה גם מעודד אותו לפנות וגם מחייב את המערכת לפעול
למען זה .שני הצדדים מרוויחים – גם הסטודנטים עצמם
מקבלים התאמות שמגיעות להם ומצליחים לסיים את
התואר עם הזדמנות שווה ,וגם המערכת מרוויחה מזה
– יותר סטודנטים פונים אליה ופועלים למען המטרה.

שלנו או של אנשי סגל בפקולטה .ההירתמות לכך לא
חייבת להיות מוגדרת בחוקים ובתקנות ,בדרך כלל
פנייה למרצים או לגורמי הקצה הרלוונטיים הספיקה.
"אנחנו גם מארגנים אירועים פתוחים ומזמינים את כולם
לבוא ולחוות בכל מיני אמצעים את הנושא של אנשים
עם מוגבלות .היה לנו אירוע תעסוקה שסקר איך להצליח
בכל זה ואיך לעבור את החסמים .היה לנו גם סטנדאפ,
הפעילות לא חייבת להיות רצינית והמופע הועבר בצורה
כיפית .ערב של אנשים עם מוגבלות שמעלים סטנדאפ
הומוריסטי בעצמם .היה לנו גם הפנינג עם דוכנים –
הכול מהכול .אני מזמינה את הסטודנטים לעקוב אחרי
הפעילות של סמ"ן בקמפוס – לכל אורך שנת הלימודים".

וק הביוטק הישראלי הולך והופך בשנים האחרונות לראש החץ
של תעשיית הידע המקומית .עם זאת ,מדובר בתחום מורכב יותר
מהייטק ,הדורש טיפול רגולטורי כבד ובעל עלויות גבוהות במיוחד .לאור
תכונותיו המיוחדות ,מדובר בשוק הסובל מקשיים עסקיים ואופרטיביים,
אשר נעוצים בין השאר בעובדה שאנשי מחקר הם לא אנשי עסקים.
"לצורך פיתוח אפליקציה למשל צריך לגייס הון ראשוני של  150-100אלף דולר.

יזם הייטק זקוק לחדר ולכמה מהנדסים ,ובגדול הוא מוכן לפתח אפליקציה.
בזכות הפשטות הזו זמן ההגעה לשוק הוא יחסית קצר ,סביב שנתיים-שלוש",
מסביר פרופ' יעקב נחמיאס ,ראש המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית.
"לעומת זאת ,כשאנחנו מדברים על תרופה או על מכשור ביו-רפואי ,הדברים משתנים
בהתאם .העלויות גבוהות יותר ויכולות להגיע גם לשני מיליארד דולר .זמן ההגעה לשוק
הוא בערך עשור .נוסף לכך ,מיזמים כאלו דורשים עבודה רגולטורית כבדה .יכולות
לעבור ארבע-חמש שנים עד שמקבלים חתימה של ( FDAסוכנות המזון והבריאות של
הממשל הפדרלי בארה"ב ,שאחראית לאישור המוצרים שמופצים בשוק האמריקאי)".
על מנת לגשר על הקושי ,החליטו פרופ' נחמיאס ופרופ' חיים לוטן ,מנהל מערך הלב במרכז
הרפואי הדסה ,ליזום יחדיו תוכנית ייחודית להאצת חדשנות רפואית בגישה מולטי-
דיסציפלינרית .רעיון דומה ,אגב ,יושם זה מכבר באוניברסיטת סטנפורד ,אשר הקימה
מאיץ למיזמי ביוטק המהווה את תוכנית החדשנות הרפואית המצליחה ביותר בעולם עד
כה .הקבוצה הראשונה שלקחה חלק בתוכנית הישראלית החלה את פעילותה ב.2012-
המשתתפים בתוכנית "ביו-דיזיין" מצוותים בקבוצות עבודה מגוונות :בכל קבוצה
המשך בעמוד הבא >>>
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נמצאים סטודנטים מתחומי ההנדסה ,ואליהם מצוותים
רופאים מבית החולים הדסה עין כרם ,סטודנט לתואר
מתקדם במנהל עסקים וסטודנט מהפקולטה למשפטים.

מצד אנשי ביו-דיזיין .הם פנו לפרופ' יובל שני ,שהיה בזמנו
דיקן הפקולטה למשפטים" ,מספרת ד"ר שור-עופרי.
"ראינו בכך הזדמנות גדולה לסטודנטים שלנו ואפשרות
לחזק את הקשר בין הפקולטה למשפטים ובין תחום מדעי
הטבע .לפי תפיסתנו יש חשיבות רבה מאוד להתנסות רב-
תחומית ,וגם עולם החדשנות מכיר יותר ויותר
בחיוניות של אינטרדיסציפלינריות .רצינו
להרחיב את הפרספקטיבה הרב-תחומית של
הסטודנטים בפקולטה ,מעבר לשילובים
האקדמיים היותר שכיחים בתוך תחומים
ממדעי החברה ,גם לעבר מדעי הטבע".

"אנחנו מקבלים מספר מאוד מצומצם של
סטודנטים וסטודנטיות לתוכנית ,ולאחר
מבדקים פסיכולוגיים כאלה ואחרים בונים
מהם קבוצות מולטי-דיסציפלינריות" ,מספר
פרופ' נחמיאס" .הקבוצות הללו נשלחות לבתי
חולים על מנת לנסות לאתר בעיות רפואיות
שאין להן פתרון .לאחר שאיתרו כאלו ,על
מה התרומה הייחודית שיש לסטודנטים
הקבוצות לבחון אם לבעיות האלו יש 'שוּק'.
למשפטים בצוות המורכב ממוחות מאוד
"באקדמיה עוסקים בדרך כלל בשאלות חשובות,
ריאליים ועוסק בתחומי הטכנולוגיה?
מעניינות .לבחון אם לפתרון הבעיה יש שוק
ד"ר מיכל שור-עופרי
זו שאלה שלרוב לא נשאלת באקדמיה .כדי
"אין ספק שלסטודנטים מהפקולטה
להיות יזם צריך להסתכל על סוגיות מנקודת מבט מאוד
למשפטים יש יכולת הבנה טובה של הסביבה המשפטית
מקושרת למציאות ,זה הדבר הראשון שאנחנו מלמדים.
והרגולטורית שבה המוצר מתגבש ,זה בטח תורם .אבל
אנחנו מחפשים פתרונות ,מיזמים ,שלא רק יעבדו או יהיו
מעבר לזה ,אני חושבת שהמיומנויות שהם רוכשים
בהכרח המיטביים ,אלא שיש להם מקום בשוק גם אם בוחנים
בפקולטה למשפטים ,ובתוכן ניסיון בקריאה ובהבנה של
יחס עלות-תועלת .רק אז נמצא שמדובר בפתרון הנכון ,שבו
טקסטים מורכבים ,בניתוח רעיונות ובחשיבה ביקורתית,
יתמקדו .בסמסטר השני ,לאחר שמצאו פתרון קליני טוב,
בפרזנטציה ,בכתיבה ובהצגת רעיונות באופן נהיר וברור –
הקבוצות עוסקות בפיתוח המוצר ובונות תוכנית עסקית".
כל אלו הם כישורים חשובים בעולם היזמות ומהווים חלק
מהתרומה של הסטודנטים מהפקולטה לצוותים שלהם.
"המטרה מאחורי התוכנית היא לא לייצר מכשור
רפואי" ,מדייק פרופ' נחמיאס" ,אלא להכשיר סטודנטים
"עם זאת ,חשוב לי להדגיש שהסטודנטים למשפטים,
שיהיו מסוגלים לעשות את זה .הסטטיסטיקה
כמו הסטודנטים למנהל עסקים ולהנדסה ,עושים הכול
שלנו מצוינת – מתוך כ 20 -פרויקטים שרצו
בתוך הקבוצות הללו .לא מדובר בסטודנטים שתרומתם
בביו-דיזיין בחמש השנים שבהן התוכנית
מתחילה ומסתיימת בהבנה המשפטית .המיזמים מקבלים
פועלת  16ממשיכים לרוץ ,במימון כזה או אחר".
ליווי משפטי חיצוני ,בפרט מטעם 'יישום' ו'הדסית' ,גופי
יש לציין כי בתחילת דרכה פעלה התוכנית ללא שיתוף
מסחור הטכנולוגיה של האוניברסיטה העברית ושל הדסה,
הפקולטה למשפטים .השינוי חל עם הצטרפותה
והסטודנטים כולם תורמים בכל ההיבטים הכרוכים בפרויקטים.
של ד"ר מיכל שור-עופרי – חברת סגל בפקולטה,
"כבר בשלב הזה של השנה ,עוד לפני סיום הסמסטר הראשון
מומחית לקניין רוחני בכלל ולמסחור טכנולוגיה
לתוכנית ,אפשר לראות בעבודה בקבוצות שהמשתתפים
וחדשנות בפרט – לצוות מורי הקורס בשנה שעברה.
לומדים את השפה הדיסציפלינרית של המשתתפים
"היוזמה לצירוף הפקולטה למשפטים עלתה לפני כשנתיים
האחרים – אפשר לשמוע רופאים מדברים על פטנטים או
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על גיבוש תוכנית עסקית ,משפטנים שמתעמקים במבנה של
האוזן התיכונה או בסוגיות קליניות אחרות ,ממש לומדים
"לדבר" אחד את הדיסציפלינה של האחר ולגשר באופן
מסוים על פערי הידע .זה חלק מהיופי של התוכנית הזו".
"אם כל אחד יצמצם את עצמו לדיסציפלינה שלו הקבוצה
תיכשל" ,מסכים פרופ' נחמיאס" .כדי לבנות תוכנית
עסקית טובה צריך ללמוד ולהכיר באופן מיטבי גם את
תחום הרפואה ,גם את המערכת הפיננסית וגם את החלקים
הלגאליים ,אחרת זה לא יצליח .זו המטרה של התוכנית".
ד"ר שור-עופרי ,כמשפטנית – כמה התוכנית תורמת
לרקע המקצועי-משפטי של הסטודנט?
"סטודנט המעוניין לעסוק בפרקטיקה המשפטית של
קניין רוחני ,הייטק ,ביוטק ,יזמות ,ליווי סטארטאפים,
מי שהממשק בין משפט וטכנולוגיה מעניין אותו ,קונה
הזדמנות מאוד משמעותית לקבל הצצה נדירה להקמה
של מיזם ביוטק ממש מאפס .כל זאת עם מעטפת
התמיכה המרשימה שהאוניברסיטה העברית יכולה
להציע .זה בעיניי ניסיון בעל ערך רב ,שרק משפטנים
מעטים ,גם כאלה שעוסקים בתחומים האמורים ,זוכים לו.

– Guide In Medical

מוצר ביו-רפואי שפותח בתכנית

אינטובציה היא פרוצדורה רפואית חיונית ושכיחה
בעולם הרפואה  -התהליך של החדרת צינור לקנה
הנשימה במטרה להנשים דורש רמת מיומנות גבוהה
ודיוק מקסימלי ,מאחר ונזק שנגרם מהליך לקוי ,עלול
להיות קריטי ולעלות בחיי המטופל.
גייד אין מדיקל פיתחה התקן חיצוני ,המוצמד
כמדבקה על צוואר המטופל ומעביר לתוך הרקמות
אור באורך גל מסוים ,אשר מאיר את פנים הגרון.
התאורה המיוחדת ,אשר מהבהבת בצורה ברורה,
מקלה על הצוות הרפואי בזיהוי קנה הנשימה ,כשהוא
נעזר בלרינגוסקופ (מכשיר עם מצלמת וידיאו) ומנווט
בקלות רבה יותר את החדרת צינור ההנשמה במהלך
האינטובציה .מדובר בהתקן חד-פעמי שעלותו
מוערכת בכ 35-דולר ליחידה.
גייד אין מדיקל הוקמה על בסיס שיתוף פעולה בין
היזמים איתי חיות ,המשמש דירקטור ויועץ טכנולוגי
בחברה; אריאל שרם ,מנכ"ל החברה; וד"ר אלחנן
פריד ,מנהל מחלקת טיפול נמרץ בבית החולים
הדסה הר הצופים ,המשמש יועץ רפואי בחברה.
הטכנולוגיה נוצרה במסגרת תוכנית היזמות הביו-
רפואית של האוניברסיטה העברית ,בשיתוף המרכז
הרפואי הדסה .תוך שנתיים וחצי הספיקה החברה
לבצע ניסויים קליניים ולהתחיל בייצור ראשוני
של המכשיר .בימים אלה קיבל המכשיר את אישור
ה( FDA-אישור שיווק בארה"ב) ,כמו כן למכשיר יש
אישור ( CEאישור שיווק באירופה) ואישורי שיווק
בישראל ובקנדה.
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ואלה דברי דוד
ראיון עם פרופ׳ דוד אנוך

מאת :תום תמיר שץ

פרופ' דוד אנוך ,אתה חלק מהפקולטה למשפטים וגם חלק
מהחוג לפילוסופיה בפקולטה למדעי הרוח .כיצד אתה רואה את
הקשר בין העיסוק התיאורטי בתחומים כמו אתיקה או מטא-
אתיקה במסגרת החוג לפילוסופיה ,לעומת עיסוקים מעשיים
יותר בתחום המשפטי?
פרופ' דוד אנוך מחזיק בקתדרת
רודני בלקמן בפילוסופיה של המשפט
ופרופסור מן המניין בפקולטה
למשפטים ובחוג לפילוסופיה .תחומי
המחקר שלו כוללים פילוסופיה
של המוסר ,פילוסופיה פוליטית
ופילוסופיה של המשפט במסורת
האנליטית .ישבנו איתו לראיון קצר
על הקשר בין פילוסופיה למשפט,
על מערכת המשפט בישראל ועל מה
שמבדל את האוניברסיטה והפקולטה
שלנו ממוסדות אקדמיים אחרים.

"אני לא יודע בוודאות שיש קשר .אני לא עוסק בדברים
פרקטיים .גם כשאני חובש את כובעי המשפטי אני עוסק
בתיאוריה של משפט ,אני לא 'גם עורך דין' .גם כשאני מלמד,
אני לא מלמד דברים מהגוון היותר פרקטי אלא מהגוון
היותר תיאורטי ,אז אולי אני לא הדוגמה האידיאלית לזה.
"אני חושב על העיסוק התיאורטי במשפט ,כמו גם על העיסוק
התיאורטי בכל דבר אחר ,כמשהו שיש לו ערך כשלעצמו .גם אם
אין לזה השפעה על איך אתה נוהג באופן פרקטי ,מעניין לחשוב
על הדברים .ובוודאי ש'אדם חושב' שיעסוק רבות משנותיו בתחום
המשפט ,מן הראוי שיחשוב על המשפט ועל העיסוק המשפטי גם
בכלים תיאורטיים מופשטים יותר ,ובכלים פילוסופיים בכלל זה".
אם כן ,מהם לדעתך הנושאים התיאורטיים המהותיים עבור מי
שלומד משפטים? האם למשל מטא-אתיקה ,נושא שאתה עוסק
בו ,הוא תחום שצריך להיות נחלת כלל הסטודנטים למשפטים?
"אני לא בטוח שמטא-אתיקה הוא הנושא הפילוסופי הראשון

שהייתי ממליץ למשפטן או משפטנית ללמוד .הנושאים
הראשונים במעלה שהייתי חושב שמן הראוי שמשפטנים
מתחילים ילמדו הם אתיקה נורמטיבית ופילוסופיה פוליטית.
חלקית אני חושב שזה חשוב למשפטנים ,כי זה חשוב
לכל אחד ואחת ללמוד את זה .הרעיון שיש סטודנטים
באוניברסיטה שמעולם לא לקחו קורס באתיקה ופילוסופיה
פוליטית נראה לי תקלה .לא רק בתחומי הרוח והחברה,
אלא גם במדעי הטבע .אבל מובן שיש לנושאים הללו
היבטים שקשורים לעבודה של משפטן ,לאו דווקא במובן
הפרקטי המיידי ,אבל אלו שאלות שראוי לחשוב עליהן.
למשל ,שאלות על גבולות המשפט הפלילי .לא בטוח
שאתה מוכרח לחשוב עליהן במובן פילוסופי כדי להיות
עורך דין טוב ,אבל זה יהיה מאוד מוזר אם אתה אדם חושב
ועורך דין פלילי ולא חשבת אף פעם על הסוגיות האלו.
"אם אתה ליטיגטור ,אז המחשבה למשל על כוחם של
מוסדות השלטון לא יכולה שלא לעבור במוחך ,כי אתה
כל הזמן שם ,למרגלות השלטון .לא יכול להיות שלא יעלו
שאלות על הלגיטימיות של הפעלת הכוח של המדינה,
או על הלגיטימיות של הכוח וההשפעה שיש לך ,שהוא
אולי לא גדול ,אבל בוודאי גדול יותר משל אחרים".

אתה התחלת למעשה את לימודיך בפקולטה למשפטים?
"התחלתי במשפטים באוניברסיטת תל אביב ,ובמהלך שנה
א' לקחתי את קורס החובה בתורת המשפט .זה היה קורס
פילוסופי למעשה ,ומאז כבר ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
אז שנה לאחר מכן התחלתי ללמוד גם בשנה א' בפילוסופיה".
אז היה שלב בחיים שלך שחשבת להיות עורך דין?
"שלב ארוך מאוד .מכיתה ג' עד השבוע הראשון בפקולטה
למשפטים".
ומה באמת תפס אותך באותו קורס בפילוסופיה?
"קשה לומר .זה היה קורס שאת החצי הראשון שלו לימד
מאיר דן כהן ואת החצי השני לימד חיים גנז ,וזה באמת עסק
בעיקר בפילוסופיה של המוסר ,קצת פילוסופיה פוליטית
וקצת פילוסופיה של המשפט .יכול להיות שגם התאכזבתי
מחלק מהקורסים המשפטיים ,שהיו פחות תיאורטיים
מכפי שמלמדים אותם היום .מישהי סיפרה פעם שכשהיא
המשך בעמוד הבא >>>

בחלק מהפרקליטות? אני למשל כסטודנט ,ואפילו כאיש
סגל בתחילת דרכי ,חשבתי שאם מישהו הולך להתמחות
במחלקת הבג"צים ,אז הוא בצד של הטובים .יש בעיות,
אבל בסך הכול הוא יכול להתנהל באופן סביר והגון ויהיה
לו גיבוי מערכתי וכו' .אני לא רואה את זה היום בכלל ,ואם
אדם הגון בראשית דרכו ישאל אותי זה מה שאומר לו.
"אני לא טהרן ,אני לא חושב שפעם המערכת הייתה נקייה
מכל השפעה פוליטית,
ואני גם לא נאיבי שאומר
'שופטים' ויש לו לחלוחית של
התרגשות בעין .שופטים הם
מורכבים והם בעייתיים ויש
להם פסיכולוגיה וסוציולוגיה,
כל זה נכון .אבל יש גם אתוס
מקצועי והאתוס הזה משתנה
בימים אלו מאוד לרעה".
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נכנסה לשיעור הפילוסופיה הראשון שלה ,היא הרגישה
לראשונה שהיא שומעת אנשים מדברים בשפת האם שלה.
כנראה יש בזה משהו ,אני מיד התחברתי לצורת המחשבה
הזו .אני רואה את זה היום על תלמידים .יש תלמידים
שזה מיד מהדהד אצלם ,כנראה כך זה היה גם אצלי".
במסגרת אחד מתפקידיך ,אתה אחד מראשי המרכז
לאתיקה ופילוסופיה פוליטית .מהם העיסוקים של המרכז
והמטרות האקדמיות שלו?
"הנושא הראשון שלנו היה 'רווחה' – מה עושה חיים לטובים.
הקשר המשפטי מובן בכמה הקשרים .אם ניתן כדוגמה את
עניין הפיצויים בדיני נזיקין ,הרעיון העיקרי הוא לאפשר
חזרה למצב של לפני הנזק ,אבל ברוב המקרים זה לא אפשרי
ולכן אנחנו מנסים להעמיד אותו במצב שקול למצב שבו הוא
היה ,או במילים אחרות לגרום לכך שהחיים יהיו טובים פחות
או יותר באותה מידה .לכן פתאום השאלה אילו אלמנטים
הופכים חיים לטובים יותר נעשית רלוונטית גם לדיני נזיקין.
"זה לא אומר שאתה לא יכול לייצג מישהו בנזיקין
בלי עמדה פילוסופית ,זה אפילו לא אומר שאתה לא
יכול להיות שופט טוב בנזיקין בלי לעשות פילוסופיה,
אבל זה אומר שהמבנה התיאורטי העמוק מניח שם כל
מיני דברים מהסוג הזה שיכול להיות ששווה לבדוק.
"השנה הנושא הוא התמודדות מוסרית עם חוסר ודאות,
שזה נושא 'חם' שהרבה אנשים כותבים עליו לאחרונה.
וגם זה נושא שיש לו השלכות משפטיות ,וכשאני אומר
השלכות אני מתכוון השלכות תיאורטיות ,השלכות על
'משפט רצוי' או על הבנה של כל מיני אלמנטים במשפט".
הזכרת את הקשר בין שיפוט לעמדות פילוסופיות
תיאורטיות .אולי ראוי לשאול – מה דעתך על מערכת
המשפט כיום?

"כמו כל אדם הגון אני מאוד מוטרד .אני מוטרד בעיקר
בגלל המערכת הפוליטית בכללותה .לחשוב שהמערכת
המשפטית הרחבה היא עצמאית לחלוטין מכל מה שקורה
סביבה זה כמובן נאיבי .גם לחשוב שהיא מספקת ערבויות
חזקות לאורך זמן כנגד השחתה של מערכות אחרות ,גם
זה נראה לי נאיבי .כלומר ,אני חושב שמערכת משפטית
טובה יכולה בהחלט לעזור בכל מיני דברים – אם יש
טירוף רגעי ,מערכת משפטית טובה יכולה לבלום או
למתן אותו .אם בסך הכול הכול עובד ויש כמה נקודות של
כשל ,לעתים מערכת משפטית טובה יכולה לגהץ אותם.
"אבל מעבר לזה ,מערכת משפטית היא לא בלם טוב בפני
כוחות פוליטיים רציניים ונחושים .אני חושב שמה שאנחנו
רואים היום באופן מאוד בולט זה השחתה כללית  -מכוונת,
סיסטמתית ויעילה ,ולכן אני לא חושב שהיה בכוחה של
המערכת המשפטית להתמודד לבדה עם מגמות אלה.
אבל אני כן חושב שבכוחה היה להתנגד יותר ממה שהיא
מתנגדת ,והסיבה שזה לא קורה לדעתי היא שהיא לא
רוצה .וזה לא נורא מפתיע ,משום שראשית ,חלק מהאנשים
שנמצאים בצמתים משפטיים קורצו מאותו חומר שקורצו
אנשים שמופקדים על השחתת המערכת באופן כללי .שנית,
נאמר שאתה היום שופט זוטר ,אתה רוצה להתקדם ,זאת
נראית לי אמביציה לגיטימית לחלוטין ,ויכולה להיות מאוד
מוסרית אם המטרה היא להתקדם כדי לעשות טוב .אבל
היום אתה יודע היטב שאם תאמר את האמת ותפסוק
כהלכה ,לא תקודם .אתה יודע את זה באופן ודאי .אז
אפילו בשיקולים קרים מהסוג הזה אנחנו נופלים עכשיו.
"מובן שהדברים הם הרבה יותר מורכבים .זה משפיע על
מי הם השופטים ,ואז מי הם המתמחים של השופטים ומי
הפרקליטים .מי עכשיו מבין תלמידיי ידמיין את עצמו

בהמשך לשאלה הזו ,האם
יש מקום ליותר שופטים
עם רקע מחקרי במערכת
המשפט?
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במקום הזה?
"כשאני באתי לאוניברסיטה העברית ,העדפתי אותה על
פני חלופות משום שהייתה כאן מסורת של עיסוק מהסוג
הזה .יש משהו במסורת הזאת שהוא משמעותי ,לא כי
המסורת כשלעצמה משנה ,אלא משום שמשמעה הוא שיש
כאן קהילה אינטלקטואלית מפרה ומועילה .נוסף לכך,
וזה לא מובן מאליו בכלל ,הפקולטה
למשפטים באוניברסיטה העברית
היא אחת הפקולטות ה'פילוסופיות'
יותר למשפטים בעולם .יש בה סבלנות
רבה מאוד למחשבה פילוסופית על
אודות המשפט .אנחנו רואים את זה
גם במינויים ובאנשי הסגל שיש לנו.

"כמו כל אדם הגון
אני מאוד מוטרד,
בעיקר בגלל המערכת
הפוליטית בכללותה.
לחשוב שהמערכת
המשפטית הרחבה
היא עצמאית לחלוטין
מכל מה שקורה סביבה
זה כמובן נאיבי״

"כיום אין בעצם שופטים עם
רקע מחקרי ,או יותר נכון יש
מספר זניח לחלוטין ,אבל אני
לא בטוח שצריך .אני חושב
שמישהו או מישהי יכולים
להיות שופטים מצוינים בכל
דרג ,לא רק בלי להיות חוקרים,
אלא אפילו בלי להיות מספיק
בקיאים במחקר בתחומים
שהם שופטים בהם .זה לא
נראה לי תנאי הכרחי .זה גם לא נראה לי תנאי מספיק .מישהו
יכול להיות חוקר פשוט פנטסטי וזה עדיין יהיה רעיון רע
מאוד למנות אותו לשופט .אגד הכשירויות שנדרש הוא שונה.

"השאלה היותר מעניינת היא – האם זה לפחות מועיל? לא
הכרחי ,לא מספיק ,אבל האם זה מועיל ברמה הפרטנית או
המערכתית? אפילו בזה אני לא בטוח .אבל את זה צריך
לחקור אמפירית .כמובן ,זה לא שלמחקר אין השפעה על
שיפוט .המחקר בעיקר משפיע דרך המתמחים בעליון,
שהם ברובם תלמידות ותלמידים שלנו ,ולעתים קרובות
כשאתה רואה חומר מחקרי חדש בפסק דין של בית המשפט
העליון ,אתה יכול למצוא את המתמחה ולראות באיזה סמינר
הוא או היא למדו את זה .אז מחקר יכול לחלחל לשיפוט
לא רק באמצעות מינוי חוקר לשופט ,וזה בסדר גמור".
האוניברסיטה העברית בכלל ,והפקולטה למשפטים בפרט,
ממשיכות להוביל את מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל
ומופיעות בראש הדירוגים הבינלאומיים ביחס לשאר
המוסדות בישראל ובמקומות מכובדים מאוד ביחס לשאר
העולם .מה לדעתך מציב את האוניברסיטה והפקולטה

"אזכיר עוד שתי נקודות .פקטור
ממש משמעותי הוא רמת התלמידים.
אנחנו אוהבים לטפוח לעצמנו על
השכם על איכות התלמידים שאנחנו
מוציאים בסוף ,וטוב שכך .אבל האמת
היא שהפקטור המרכזי הוא איכות
התלמידים שאנחנו מקבלים בהתחלה.
זה גם מצדיק לטפוח לעצמנו על השכם,
אבל מסיבות אחרות .אז אנחנו עדיין
מקבלים תלמידים ממש מצוינים .לא
כולם ,ויש גם בעיות בגוף התלמידים,
אבל התלמידים הכי טובים שלנו יכולים
להתחרות בקלות בכל התלמידים בכל
מקום אחר בעולם .וזה אומר שאם אתה
רוצה להעביר משהו ברמה גבוהה ,לא
יחסרו לך אף פעם זוגות עיניים לדבר
אליהם ,וזאת ממש חוויית הוראה שונה.

"אני אוסיף נקודה אחרונה שאני לא בטוח כמה זמן היא
תישאר משמעותית ,והיא עצם ההכרה בכך שאם את או
אתה חוקרים טובים ,אז במידה רבה אתם יכולים להיות
רגועים .אם אתה חוקר טוב אתה מוגן באופן כמעט מלא,
בהליכי קביעות ובהליכי קידום .הם יעבדו לעתים יותר טוב
ולעתים פחות טוב ,אבל בסך הכול אתה יכול להיות רגוע.
"יש לך חופש אקדמי שלדעתי רוב עמיתנו בארה"ב יכולים
רק להתקנא בו ,אולי לא במוסדות הכי יוקרתיים ,אבל
מתחת לעשירייה הראשונה בוודאי .יש גיבוי של הנהלת
האוניברסיטה כשהוא נדרש ,למשל מול התלהמות פוליטית.
יש כמובן על מה להתלונן ואני מתלונן כשצריך ,אבל התחושה
שלי היא שאיכות מחקרית מדברת באוניברסיטה באופן מאוד
משמעותי ,וזה לא מובן מאליו כל עוד זה אכן נשאר כך".
דיברת לאורך הראיון על דברים שיש לשפר .על אילו
נקודות בפקולטה צריך לשים יותר דגש כדי לשפר את
הייחודיות שלנו?
המשך בעמוד הבא >>>
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"יש כמובן תחומים שאנחנו פחות חזקים בהם ואז צריך
לגייס אנשי סגל שיחזקו אותנו .זה יעשה הבדל ואת זה
כולם יודעים .הזכרתי את גוף התלמידים .התלמידים שלנו
הם באופן כללי הרבה יותר אמביציוזיים ואינטליגנטיים
מחרוצים ,וזאת עובדה שהסגל האקדמי בארץ מתלונן עליה
עשרות שנים .אחוזי הקריאה לקראת שיעורים הם עדיין
נמוכים מאוד .זה מאוד בולט כשאנחנו מארחים פרופסורים
מהעולם ,שבאים ונותנים קורס קצר .הם תמיד יגידו דברים
כמו" :מאוד אינטליגנטיים ,מאוד מוכנים לדבר ,אבל לא
קוראים את החומר" .זאת שאלה טובה מה אפשר לעשות
בעניין ,יכול להיות שאי אפשר .תמיד יש את אלו שכן ואלו
זוגות העיניים שהזכרתי קודם ,אבל זה בוודאי לא אידיאלי.
"ברמה המחקרית ,אני לא חושב על משפטים כדיסציפלינה
מחקרית .משפטים זה נושא שאפשר לחקור ,אבל
הדיסציפלינה היא אחרת .אז שלי היא סוג מסוים של
פילוסופיה ,ויש עוד כל מיני דרכים לחקור משפט .אני
חושב שהדרך הכי טובה להתקדם מחקרית במשפט
היא על ידי קשרים מחקריים עם הבתים הטבעיים של
הדיסציפלינות האלו ברחבי בקמפוס .למשל ,יש לנו ענף
משגשג של מחקר אמפירי של משפט .צריך שהמחקר לא
יהיה מבודד בפקולטה למשפטים ,אלא יתכתב באופן פעיל
עם אנשי סגל בפסיכולוגיה או סוציולוגיה או כלכלה וכו'.

הקליניקה לזכויות
אדם בינלאומיות
בין המילים הגדולות לפרקטיקה

"אני נותן את הדוגמה הזאת כי בזה זה כבר די נעשה .יש
לנו אנשי סגל שהם לגמרי בני שיח של חוקרים וחוקרות
אמפיריים במדעי החברה .יש להם הכשרה רלוונטית והם
חוקרים את המשפט .כך זה צריך להיות .אני לא בטוח
שאנחנו עושים את זה מספיק בשאר התחומים .אני רוצה
אנשים שמתעניינים בהיסטוריה של המשפט ,אבל אני
רוצה שהם יהיו בקשר עם המחלקה להיסטוריה ,כלומר
שיהיו היסטוריונים רציניים שמתעניינים במשפט וכדומה".
מאת :מוריה שדה

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות
עוסקת יום יום במתח שבין החוק היבש
ובין המציאות בשטח ,תוך מתן מענה
משפטי לארגונים העוסקים בזכויות אדם
ולפרטים מהאוכלוסיות המוחלשות בחברה.
זכויות להט"ב ,נשים ופלסטינים הן רק חלק
מהיריעה הרחבה של זכויות שבהן עוסקת
הקליניקה .נפגשנו עם צוות הקליניקה –
פרופ' תומר ברודי ועו"ד סוריא בשארה לדבר
על התיאוריה ,הפרקטיקה ומה שביניהם.

מה היו המטרות שלשמן הקליניקה הוקמה?
פרופ' תומר ברודי" :הקליניקה הוקמה לפני שש שנים
כקורס אקדמי לכל דבר ועניין .המטרה של הקליניקה
הייתה לתת לסטודנטים כלים משפטיים פרקטיים וידע
תיאורטי שממנו נגזרת נקודת המבט המשפטית .כמלווה
האקדמי ,התפקיד שלי הוא לדאוג שיתקיים דיון במתחים
שבין נקודות המבט התיאורטיות .עם זאת ,בתחום שלנו
הנושאים חיים ולכן התיאוריה והמעשה הולכים יד ביד.
הקליניקה עוזרת לסטודנטים לבצע את החיבור ביניהם".
עו"ד סוריא בשארה" :הרעיון שבבסיס הקמת הקליניקה
היה לקחת זכויות אדם שמוכרות במשפט זכויות האדם
הבינלאומיות ולקדם את הטמעתן בישראל .התפקיד שלי
כמנחה הקלינית הוא לעזור לסטודנטים למצוא את הכלים
המשפטיים המתאימים לכל מקרה שאנחנו דנים בו".
איך אתם בוחרים את הלקוחות שלכם?
"זה נושא טריקי .מצד אחד ,חלים על הקליניקה כללי
האתיקה של לשכת עורכי הדין .אנחנו לא יכולים לשדל
לקוחות ולהציע להם את השירות שלנו .מצד שני ,יש
הרבה לקוחות שמגיעים אלינו ,דרך מרצים באוניברסיטה
שמפנים אותם אל הקליניקה ,או דרך ארגונים שכבר
המשך בעמוד הבא >>>
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בתחום עם מצב זכויות האדם ביחס לנושא של אותה אמנה.
"אנחנו גם מארגנים פגישות בין ארגונים אזרחיים
שפועלים עם קשת רחבה של אוכלוסיות – מבעלי
מוגבלויות ועד קהילת הלהט"ב – ובין נציגי המדינה ,כאן
בישראל .הפילוסופיה שמאחורי הפרויקט היא שבדרך
כלל מה שקורה בז'נבה נשאר בז'נבה ,ואנחנו רוצים לחבר
את המלצות האו"ם למה שיקרה בסוף כאן בירושלים".
עו"ד בשארה" :במקרה של 'נבחרות' ,חברות הארגון פנו
אלינו בבקשה לסיוע בכתיבת דוח צללים .הקליניקה
הגישה דוח שביקש להעלות את נושא זכותן של הנשים
החרדיות להשתתף בחיים הפוליטיים והציבוריים בישראל
כאחד הנושאים שהוועדה תבחן במושב ה 68-שלה.
הוועדה ביקשה מהמדינה להצביע על צעדים קונקרטיים
של הטלת סנקציות על מפלגות שהתקנון שלהן אוסר
בחירת נשים ,ללא התייחסות לנשים חרדיות באופן
ספציפי .עדיין – זה היה פתח כניסה אל תוך הוועדה.

עבדנו איתם בעבר כמו 'אור שלום' או 'איזי שפירא'.
"נוסף לכך ,פיתחנו עם השנים טכניקות של העלאת
מודעות ושיח סביב שולחנות עגולים בכנסים .בהקשר
הזה הדוגמה של ארגון 'נבחרות' היא דוגמה מצוינת .אסתי
שושן ,מייסדת 'נבחרות' ,פגשה את מנהלת הקליניקה
הקודמת ,עו"ד באנה שגרי ,במסגרת פאנל באקדמיה,
שבו התוודעה לאפשרות של קבלת סיוע מהקליניקה
לקידום מאבקן של הנשים החרדיות בישראל ,ומשם
החל שיתוף הפעולה בין ארגון 'נבחרות' לבין הקליניקה".

הקדמה ואת
"יש אוכלוסיות שהמשפט מסמל עבורן את ִ
הסדר החברתי ויש חברות שהמשפט בהן הוא מילת
גנאי כי הם חווים אותו בצורה נוראית .זה קורה בעיקר
בקרב אוכלוסיות שלא מכירות את השפה ,ואין להן כסף
לקבלת ייעוץ משפטי או גישה לשפה העברית .כיוון
שרובו המוחלט של המידע נגיש בעברית בלבד ,הפער
הולך ומתרחב .המטרה היא שהסטודנטים יכירו את הפער,
יפתחו רגישות חברתית ושבמסגרת הקליניקה יחשבו על
כלים לצמצום הפער הזה – כתיבת דוחות ,פנייה לרשויות
ושימוש בכל המסגרות המשפטיות שיימצאו נכונות למקרה
הקונקרטי .אנחנו גם מעודדים חשיבה על כלים שהם לאו
דווקא תמיד משפטיים ונוגעים באופן ישיר לאוכלוסייה".

"כמובן .כללי האתיקה חלים גם על הסטודנטים ,אבל הם
עובדים ומתנדבים בעוד הרבה מסגרות וארגונים .קורה
הרבה שאנשים מאותם ארגונים שמכירים את עבודתם
בקליניקה פונים אליהם בבקשה לסיוע ,ואנחנו בהחלט
מקבלים תיקים שנמצאים מתאימים לקליניקה .עם זאת,
העבודה בקליניקה נועדה לקדם את הסטודנטים .חשוב
שהתיקים שאנחנו עובדים עליהם יהיו כאלה שהם יכולים
ללמוד מהם ולחוות דרכם את הנושא העיקרי – שהוא
הפער בין החוק לבין המציאות בכל מה שנוגע לזכויות אדם.

באילו כלים השתמשתם למשל בעבודה עם ארגון
"נבחרות"?

אם אי אפשר לפנות ללקוחות ,יש מקום ליוזמה של
הסטודנטים עצמם בהקשר הזה?

"יש הרבה חוקים כתובים שנועדו לשמור על זכויות
האדם אבל היישום שלהם במציאות רחוק מאוד מלשון
החוק .החוקים נאכפים לעתים בצורה מאוד סלקטיבית.
המנהל התקין או זכויות
אפשר לראות לדוגמה אכיפה של ִ
חוקתיות מסוימות אצל הפלסטינים במזרח ירושלים .הרבה
חוקים לא נאכפים ויש תת תקצוב מזוויע במסגרות חינוך,
בקצבאות ועוד .למשל ,יש המון אנשים עם מוגבלות שעברו
ועדות השמה ואין איפה למקם אותם פיזית .אנחנו רוצים
שהסטודנטים ייחשפו לפער הזה ,יראו אותו בעיניים ויכירו
במגבלות החוק .החוק לא תמיד מצליח לפתור את הבעיות.

"ארגון 'נבחרות' משקף בצורה נהדרת את העבודה של
הקליניקה בכתיבת דוחות צללים .הארגון הוקם על
ידי נשים חרדיות ונועד לקדם זכויות של נשים בחברה
החרדית ,בדגש על הזכות להיבחר למפלגות החרדיות
ששמות הגבלה פורמלית בתקנון שלהן על בחירת נשים".
פרופ' ברודי" :יש לנו פרויקט משותף עם מרכז מינרווה לזכויות
אדם ,שנקרא "מפגש – ממשל ,חברה אזרחית ואקדמיה".
לכל אמנה של האו"ם ישנה ועדה שמפקחת על היישום
של האמנה .הוועדות השונות באו"ם מבקשות מהמדינה
דיווח על רשימת נושאים שנקבעת מראש על מצב זכויות
האדם הקשורות באופן ישיר לאותה ועדה .לאחר קריאת
הדיווחים הוועדה מפרסמת המלצות בנוגע ליישום האמנה.
"כיוון שלמדינה אין יכולת לשקף תמיד את כל התמונה,
וגם סדר העדיפויות שלה שונה מן הסתם מזה של ארגונים
ספציפיים ,האו"ם לא מסתפק רק בדוחות של המדינה ונותן
אפשרות להגשת דוחות אלטרנטיביים' ,דוחות צללים',
שמשקפים את נקודת מבטם של הארגונים הפועלים

"לאחר שהנושא נכלל בתוך רשימת הנושאים ,הוגש דוח
יותר מפורט בנושא של הדרת הנשים מהמפלגות החרדיות
וההשלכות שלו על כל תחומי חייהן .המדינה דיווחה,
בצורה מצומצמת אמנם ,על בחירת נשים ולא התייחסה
לאפליה המפורשת בתקנונים .היא התייחסה לכך שנשים
חרדיות שמביעות רצון להתמודד לתפקידים ציבוריים בכל
מפלגה זוכות לגילוי אלימות מרבנים ומחברים בציבור
החרדי ,אך לא הזכירה את תקנוני המפלגות החרדיות.
"כשהאו"ם החזיר למדינה את המלצות הוועדה הוא התייחס
באופן ספציפי לזכויות הנשים החרדיות .אחד הדברים היפים
היה שהוועדה כל כך התחברה לנושא ,שהיא התייחסה לנשים
החרדיות בכל זכות אחרת שניתנה עליה המלצה ולא רק בזכות
להיבחר .הדוח הצביע על כך שנשים חרדיות מופלות בתחומים
שונים כמו תעסוקה וחינוך ,שחוסר הייצוג משליך באופן ישיר
עליהן .ההישג המשמעותי הוא שהאו"ם הכיר בכך שזו קבוצה
בחברה הישראלית שנשללות ממנה זכויות אדם בסיסיות
והחל לדרוש דיווח של המדינה על קידום הזכויות שלה.
"גם התזמון של הפנייה לוועדה היה מוצלח ,כי על הפרק
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עומדת עתירה של תמר פורת נגד רשם המפלגות שביקשה
לפסול את המפלגות החרדיות .היועמ"ש הביע בעתירה
עמדה שמצד אחד מכירה בזכויות שנפגעות ומביעה
הזדהות ,ומצד שני קובעת שרשם המפלגות לא מוסמך,
מתוקף הרשימה המצומצמת של עילות שיש לו ,לפסול
רשימה על בסיס זה מלהשתתף בבחירות לכנסת .המלצות
הוועדה פורסמו חודש בדיוק לפני הדיון שנקבע בבג"ץ,
כך שהיה אפשר להגיע לדיון יחד עם המלצות הוועדה
ולהרחיב את סט הטיעונים של העותרים .בינתיים
הדיון נדחה ,אבל אם יֵ צא פסק דין שכולל בתוכו גם את
המשפט הבינלאומי זו תהיה הצלחה יפה של הקליניקה".
הקליניקה בעצמה מגישה עתירות לבג"ץ?
"העתירות לבג"ץ בקליניקה יכולות להיות סביב נושאים
עקרוניים שבהם היא מייצגת ארגון זכויות אדם ,שמשתמש
במשאבים של הקליניקה .הארגון הוא לקוח והקליניקה
עושה את העבודה המשפטית ומגישה את הבג"ץ אבל לא
מייצגת בערכאה .הסטודנטים עורכים את המחקר המשפטי
ומכינים את טיוטת העתירה בהנחייתי .המקרים האחרים,
שעוד לא יצא לנו להגיע איתם לבג"ץ ,הם מקרים שבהם
הפנייה היא לא עקרונית אלא נחוצה ,כי אנחנו נקלעים
למבוי סתום עם הרשויות שמתעלמות מפניות.
"עכשיו לדוגמה יש לנו תיק של משפחה ממזרח ירושלים
שבו האם היא תושבת קבע והאב פלסטיני תושב השטחים.
הקליניקה הגישה ערעור לבית הדין על החלטת רשות
האוכלוסין ,ששללה מהמשפחה את הזכות להתאחד
בירושלים ,לאחר חקיקת חוק האזרחות והכניסה לישראל.
בית הדין לערעורים החליט לתת היתרי שהייה ועבודה
לילדים ,וביחס לבעל הורה בית הדין על הגשת בקשה חדשה
והורה לרשות האוכלוסין להחליט בבקשה תוך  90יום ,כאשר
הוא שם דגש על כך שעליהם לבחון את הבקשה לאור העובדה
שהליך בדיקת הבקשה הראשונה לא היה תקין מצד הרשות.
המשך בעמוד הבא >>>
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"הבעל הגיש את הבקשה בהתאם להחלטה ,בסמוך
למתן פסק הדין ,בחודש מרץ  ,2017ומאז עברה כמעט
שנה וטרם ניתנה החלטה .במקרה כזה המוצא היחיד הוא
פנייה לבג"ץ .אבל הקליניקה נתקלת בקושי מרכזי שקיים
הרבה פעמים במקרים האלה ,והוא אי היכולת של הלקוח
לשלם את האגרה לבג"ץ ,שעומדת היום על אלף שקל.
חסרון הכיס של הלקוח הוא בהחלט נקודת תורפה ,גם
לקליניקה ,כיוון שהוא סוגר בפניה ערוץ משפטי קיים,
או לפחות מגביל את הכניסה אליו .מרבית הארגונים
שעוסקים בזכויות אדם נמצאים בקיצוצים ולכן קשה לגייס
את הסכומים האלה .כרגע הקליניקה מנסה לחשוב על
פתרונות חלופיים שיסייעו לה להגיש את התיק לבג"ץ".
מהם הדברים המרכזיים שאת לוקחת מעבודתך בקליניקה?
מה מכל הדברים האלה היית מעוניינת להעביר הלאה
לסטודנטים?
"אני למדתי כסטודנטית באוניברסיטה העברית .אני לא
יודעת אם היו אז קליניקות ,אבל גם אם כן ,לא הייתי מודעת
לעצם קיומן .אני חושבת שאילו ידעתי שיש אפשרות כזו
הייתי בוחרת בה ,ואני חושבת שהיא הייתה מקדמת ומפתחת
את החשיבה המשפטית שלי .במשך שמונה השנים האחרונות
הייתי עורכת דין בהגבלים עסקיים ולא ראיתי את האדם.
ראיתי מנכ"לים של חברות עם הרבה כוח ,מצוידים בעורכי
הדין הכי טובים שיש .הרבה טיעונים כלכליים קרים ,אך
מרתקים .חשבתי שאני במקום הנכון ,עד לשלב מסוים
שבו הרגשתי את הצורך במגע עם בני אדם בעיסוק שלי.
כיוון שאני בעצמי מגיעה מאוכלוסיית מיעוט ,החלטתי
להתמחות קצת בתחום זכויות האדם הבינלאומיות ,ובאיזשהו
מקום אני עוברת את החוויה של הסטודנטים בעצם.

ראיון עם דניאל טל

מאת :דביר אביעם

"העבודה בקליניקה חידשה לי המון ופיתחה אצלי רגישות
לראות את העולם בצורה אחרת ,להבין את המורכבויות שלו
טוב יותר ,את המקום שלי ואת האפשרויות שלי לתרום.
להבין שזה בסדר שיהיה לי  Sayבעולם .אני לא יודעת איפה
הסטודנטים שעוזבים אותנו מתמחים ,אבל ללכת למקומות
עסקיים עם החוויה השונה הזו ישפיע על הבחירות שהם
יעשו ועל הדרך שבה הם יעשו את העבודה שלהם בכל
מקום שבו הם ימצאו את עצמם .העבודה בקליניקה נותנת
פרספקטיבה על זכויות אדם בישראל .לאנשים יש נטייה
לחשוב שזכות האדם שלהם שנפגעת היא הזכות החשובה
ביותר ,והחוויה הזו מצמיחה את הקול שלך בפנים שמאשר לך
את העובדה שאתה לא היחיד שנפגע ושיש לך חובה לחשוב
על האחר .הלוואי שזה מה שהקליניקה תצליח לעשות".

סטודנטית מובילה שינוי

דניאל טל עורכת מחקר בנושא החיסיון
הפסיכולוגי לנפגעות עבירות מין;
"העובדה שנשים וגברים יכולים לבוא
ולחשוף את מה שעבר עליהם ,גם בלי קשר
להליך המשפטי ,היא התעוררות חשובה
ומחוברת לשיח משפטי שקיים כבר הרבה
זמן" ,היא אומרת | ואיך קשורים למחקר
קמפיין  #METOOופרשת אלון קסטיאל

השימוש במשפט ככלי לשינוי חברתי הוא לא קלישאה –
קורסי הסמינר מאפשרים פעמים רבות לחוקרים ולחוקרות
בתחילת דרכם להתמקד ולפתח רעיונות ספציפיים הקרובים
ללבם ,כדי להעביר מסר ולשנות את המציאות הקיימת.
דניאל טל ( ,)26סטודנטית לתואר מוסמך במשפט פלילי
בפקולטה ,אשר עתידה להתמחות במחלקת בג"צים,
מספרת על עבודת הסמינריון המתגבשת שלה ,שמתמקדת
בנושא החיסיון הפסיכולוגי לנפגעות עבירות מין.
איך התחיל העיסוק שלך במגדר ומשפט?
"מאז ומתמיד הנושא של עבירות מין מאוד עניין אותי .העולם
הזה נחשף בפניי כשעבדתי באופן צמוד עם השופטת רות
לורך ,סגנית נשיא בית המשפט המחוזי מרכז-לוד .בעבודה
איתה נחשפתי לדיונים משפטיים עם קורבנות עבירות מין,
ראיתי בקשות שונות של גישה לחומרי חקירה ,ונתקלתי לא
אחת בסוגיה של חיסיון פסיכולוגי – שביקשו לחשוף את
התיק הפסיכולוגי של קורבנות עבירות מין כדבר שבשגרה.
"כשהגעתי לתואר השני היה לי ברור שקורבנות
עבירת מין זה תחום שאני רוצה להעמיק בו .במסגרת
קורס סמינריון חסיונות במשפט הפלילי והאזרחי,
בהנחיית שופט בית המשפט העליון יצחק עמית ,ידעתי
שאבחר בחיסיון הפסיכולוגי לנפגעות עבירות מין.
המשך בעמוד הבא >>>
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"גם הסמינריון השני שלי" ,זכויות אדם וענישה" בהנחיית
פרופסור לסלי סבה ועו"ד רחלה אראל ,עוסק בנושאי מגדר –
כליאת נשים .הפרספקטיבה הייחודית שאימצתי היא להסתכל
על זכויות של אסירות כזכות אדם הניתנת להן באשר הן בנות
אדם וכחלק מקבוצת בני האדם בכלליות ,בהיבט בינלאומי.
"הנושא הזה עדיין בחיתוליו .אין מאמר אקדמי ישראלי
אחד שעוסק למשל בכללי בנגקוק (הסטנדרטים
הבינלאומיים לכליאת נשים) .בסמינר שלי אני מנסה
להראות מדוע ישראל ,כמדינה אשר מחויבת לכללים
הללו ,לא תמיד עושה כן .כך למשל ,לצערי ,בישראל
ביטלו לפני שנה את הקמת הכלא הייעודי לנשים .כלא
נווה תרצה הוא כלא מיושן שלא עומד בסטנדרטים
הבינלאומיים וגורם ליותר נזק מאשר תועלת ,והגיע הזמן
לשנות אותו .לא סתם ישנם דוחות וקריאות לעשות כן.
"זה התחיל מרעיון ועניין אישי .רציתי לקדם משהו שאנחנו
כמדינה רוצים להכיר בו ,אבל אין למעשה התייחסות
לנושא בכתיבה האקדמית המחקרית הישראלית .כדי
לקדם נושאים כאלה – בין אם חיסיון פסיכולוגי או
כליאת נשים שעומדת בסטנדרטים – דרוש מחקר
אקדמי .בנושא זה אין לי אפילו מקרה ספציפי שאפשר
להיתפס עליו ומכאן אני רוצה שיגיע המקרה ,בעקבות
המחקר ועל התשתית שלו ,ואז יתעורר שיח ציבורי.
היומרה הקטנה שלי היא לעורר את השיח הציבורי בנושא"
לְ מה נחשפת במהלך העבודה?
"ראשית ,צריך להבהיר שמדובר במחקר משולב – הוא
משלב מחקר איכותני נרטיבי ,שבו אני מראיינת פסיכולוגים
בנושא ואושיות אקדמיות ,וגם מחקר כמותי ,שלמעשה יותר
מכווין לעסוק בשאלה האם נכון וראוי לאמץ חיסיון יותר
קשיח בשיטת המשפט הישראלית ,בדומה לארה"ב ולקנדה,
או שנכון להפוך אותו לעורך דין מוחלט ,בדומה לחיסיון
עורך דין לקוח או חיסיון כהן דת שאנחנו כבר מכירים.
"המחקר עדיין בהתהוות .אני מראיינת לא מעט
פסיכולוגים ,שזה תחום מרתק וחדש עבורי .זה שדה
זר ולא זר ,כי כבר עסקתי בנישות של בין טיפול
למשפט ,והיום זה צובר הרבה תאוצה בעולם המשפט.
לדוגמה ,ייצוג נשים בבתי המשפט הקהילתיים
המסורתי.
הפלילי
להליך
כחלופה
"פרשת אלון קסטיאל עלתה לכותרות לאחר בחירת
הנושא .הפרשה הזו הציתה גם את הפסיכולוגים וגם
את המשפטנים בתחום ,ומשרד המשפטים הוציא
הבהרה בנושא חיסיון פסיכולוגי – מתי מסירים
ומתי לא מסירים ,ופסיכולוגים גם פרסמו נייר עמדה.
"אני יושבת עם אותם פסיכולוגים ,שמרכז העיסוק שלהם
הוא שיחות פרטניות עם קורבנות עבירות מין ,ומנסה
להבין עד כמה הם בקיאים בסוגיה .האם מדובר בשיח
רווח ומה התחושות אצל אנשי הטיפול שלא בזווית
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המשפטית .האם קיימת הפרדה בין תרשומת אישית של
הפסיכולוג ,שאמורה לשרת אותו ולאפשר מתן טיפול טוב
ואפקטיבי לקורבן העבירה ולא אמורה להיחשף בבית
המשפט ,ובין התרשומת הטיפולית ,שבה יש לתמצת
כמה משפטים על מהות הטיפול שניתן לאותו מתלונן.
"הסוגיה שמתעוררת היא האם מדובר בחומר חקירה
או שאנחנו לא מכניסים אותו למטריה הזו ,ומתוך כך,
האם חושפים אותו רק בפני בא כוחו של הנאשם או
גם בפני הנאשם עצמו .זו סוגיה שהתעוררה בעקבות
פרשת קסטיאל ומדגימה את הממשק בין נושא העבודה
שלי והמחקר האקדמי לבין מה שקורה במציאות.
"לפעמים הפסיכולוגים חושבים על מהות הטיפול
ומדברים בשפה אחרת מהשפה המשפטית .שאלות של
רלוונטיות פחות מעניינות את הפסיכולוג המטפל והאם
בכלל מתווכים את העובדה שהחומר עשוי להיחשף.
"עולות הרבה סוגיות מעניינות בשיחות האלו .מרביתם
שומרים על מעטה חשאיות ,כי יש חשש שאפילו ראיון
לעבודה אקדמית במהותה ירתיע קורבנות מלהגיע
לטיפול .המהות היא שהמותקף או המותקפת יקבלו את
הטיפול ושנוכל לתווך להם אותו בשפה הכי נגישה ונכונה
להם .השאלה היא איפה נקודת האיזון כשמסתכלים גם
על זכות הנאשם עצמו ואיפה אנחנו כמדינה ממקמים
את עצמנו על הרצף שבין חיסיון מוחלט ליחסי.
"אני לא חושבת שנכון ללכת לקיצון הזה או האחר ,אבל
כן יש איזשהו מקום להביא את הנושא הזה יותר לבמה
הציבורית .מתגבשות בימים אלו יוזמות חקיקה ,כי אנו
רואים שהדבר הזה הכניס את הקהילה הפסיכולוגית
והמשפטנית למבוי סתום שקשה לתווך בו ,בין מה שקורה
במדינה שלנו לבין מה שקורה במדינות אחרות שאליהן
אנחנו שואפים להידמות ,לוקחים אותן כמקורות
נורמטיביים ושואבים את התפיסות
המשפטיות שלהן בהרבה תחומים.
"השיח האקדמי הוא גם מאוד מעניין ,כשעולות הרבה
תובנות בעקבות השיחות עם אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה
שבעבר היו אנשי מקצוע .לדוגמה ,ראיינתי את עו"ס ענבר
כהן ,שניהלה  20שנה מרכז סיוע לנפגעות מין .היא הגיעה
מהשטח ומנהלת קליניקה .אז מעניין מאוד לשמוע מה דווקא
להם יש להגיד אחרי שראו כל השנים את מה שקורה גם
בשטח ואת נקודות החיכוך ומה נכון לעשות בראייה לעתיד".
האם יש השפעה של קמפיין  metoo#על הנושא ועל
השיח האקדמי?
"ככל שרואים את ניצני השיח של  metoo#רואים בעיניי
שיח .בניגוד למקרים הפוכים ,בנושא עבירות המין המשפט
כבר התקדם אבל לא מספיק .השיח הציבורי שנוצר הוא חיוני
כדי לשמר את השיח בנוגע לאכיפת האיסור על עבירות מין,
בעיקר במקומות עבודה .העובדה שנשים וגברים יכולים לבוא
ולחשוף את מה שעבר עליהם ,גם בלי קשר להליך המשפטי,

היא התעוררות חשובה ומחוברת לשיח משפטי שקיים כבר
הרבה זמן .תמיד אומרים שהמשפט מאחר להתקדם ,אבל
דווקא פה התשתיות החוקיות כבר קיימות ,ועכשיו נוסף
גם הפן הציבורי ,שנותן רוח גבית לשינויים החקיקתיים.
"זה צירוף מקרים שקמפיין  , metoo#פרשת קסטיאל
וההתעוררות מצד אגודת הפסיכולוגים וגורמים מקצועיים
נוספים עלו במקביל לעבודה .לפעמים צריך את המקרה
האחד הזה שיגיע ויצית משהו .פה היה מקרה ,עבודה
סמינריונית שנבחרה ויצרה חיבור הלכה למעשה של
עולם האקדמיה והפרקטיקה .פנו אליי כמה התארגנויות
לקראת חקיקות ,כולל ועדות בנושא בכנסת ,ושאלו אותי
אם אני יכולה לחלוק את המחקר האקדמי ,כי אין יותר
מדי עיסוק במחקר משפט משווה על חיסיון פסיכולוגי".
מה את חושבת על העשייה החברתית בפקולטה?
"לסטודנטים יש המון מקום בשינוי חברתי ,במיוחד
בפקולטות למשפטים .היום אנחנו סטודנטים ומחר
מעצבים את החברה .אם אתם רוצים לחיות בחברה בריאה
ותקינה ,ואם יש לנו כוח או השפעה ,בין אם במחקר אקדמי,
פעילות קלינית או מיזם חברתי כלשהו ,אני תמיד אברך
על כך .זאת המשמעות של להגדיל ראש ולא להישאר
רק בבועה הקטנה ובשיעורים .השיעורים חשובים ,צריך
ללמוד תיאוריה וטוב שעושים את זה ,אבל בעיניי המהות

האמיתית של המקצוע המשפטי ובהיותי אזרחית מדינת
ישראל היא לקדם את החברה שלנו בכל אמצעי אפשרי.
"גם אם אתם חושבים בתחילת הדרך שהכול נראה נורא מורכב
– איך נגבש מחקר ונאסוף חומרים ואיך ניקח את הרעיון
הקטן וניישם אותו – לא להסס ,לבוא לזה במלוא האנרגיה
והמרץ ולעשות .מנפו את הפקולטה והלימודים כדי לעשות
דברים כאלה ולא לפחד .אם יש לכם רעיון – לכו על זה!".

30

קול קורא

קול קורא

קול קורא
תחרות צילום

צדק ,חוק וירושלים

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מכריזה על תחרות צילום
בנושא צדק ,חוק וירושלים.
הגשת המועמדות תיעשה אלקטרונית (קובץ  72DPIבמשקל שלא יעלה
על  ,mb 2בפורמט  )JPGעד ליום  .1.4.2018למייל .hlpc@mail.huji.ac.il
להגשות יש לצרף מסמך בו טקסט קצר על העבודות המוגשות וקורות חיים.
ניתן להגיש עד שלושה תצלומים.
הגשת מועמדות לתחרות פתוחה לסטודנטים/סטודנטיות באחת מן מחלקות
הצילום/אומנות במוסד להשכלה גבוהה.
כל אחת מהתמונות הזוכות תזכה את היוצר/ת בפרס בסך .₪ 1000
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית תוכל להפיק על חשבונה עותק
של הצילום/הצילומים הזוכים ,אשר יהיה בבעלותה המלאה.
* ככל שצילום ייתלה בפקולטה ,שם היוצר/ת יצוין לצדו.
בכל שאלה בעניין התחרות ניתן לפנות למארגני התחרות בדוא"ל:
hlpc@mail.huji.ac.il
*ממדי ושיטת ההדפסה של העותק שבבעלות הפקולטה יקבעו על ידי
הפקולטה לשיקוליה.

31

> חפשו אותנו
HujiLawOfficial | Officiallawhuji

