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13דיקניםלמשפגוש

ננד הארנת ההתמחות
מאוכלוסיותמוחלשות
בתלמידים
כתבו לשרת המשפטיםאיילת שקד כיהמהלךיפגע
מאת ליטל

שקד :״החוק טרם גובש״
בעיקרון החוקתי של חופשהעיסוק.
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re1$1ST$מל$1ST$למ־
דיקנים של פקולטות

שפטים

באוניברסיטאות וב־
$TS1$ובמכללות$TS1$

מע
$DN2$ותשמע$DN2$

חריף

את

לות $DN2$שלחו שלשום
מכללות
לשרת המשפטיםאיילת שקדולח״כ
סלומינםקי ,יו״ר ועדת החוקה,
ניסן
ובו ביקשו לדחות את החלטת השרה
ההתמחות במש־
$TS1$במשפטים$TS1$
להאריך את תקופת
טים$DN2$לשנתיים במקוםלשנה.
פטים
״לצערנו ,החלטת השרה התקבלה
ללא התייעצות עם דיקניהפקולטות.
מכתב

ההצעה

מעוררת קשיים מהותיים .אין

בתוכנית כלתועלת מקצועית ,ומימו־
$TS1$ומימושה$TS1$

לפגיעה חמורהולא
ה $DN2$יביא
שה
בלומדי

שוויונית

המשפטים״,טוענים הדיקנים.

על
חריט,

המכתב
דיקן

״השרה

חתומים פרופ׳ רון

הפקולטה

למשפטים

באוניברסיטת ת״א ,פרופ׳ גדי בר־
$TS1$ברזילי$TS1$,

$TS1$ליפשיץ$TS1$
לי־
 $DN2$,הדיקן בחיפה ,פרופ׳ שחר
זילי,
שיץ$DN2$מבר־אילן ,פרופ׳ יובל שני
פשיץ

המשפטים

שרת

תיפגש

עם הדיקנים ותש־
$TS1$ותשמע$TS1$
השרה

את טענותיהם.

ההחלטה על

נמסר:

קיבלה
ההתמחות

הארכת

לאחר התייעצות עם
תזכיר החוק טרם גובש ,כך שטענות

מגוון גורמים.

על אופן ותוכן ההחלטה אינן
$TS1$רלוונטיות$TS1$
רלוונ־
$DN2$רלוונטיות $DN2$בשלבזה״.
טיות
מלשכת עוה״ד נמסר :״המקצוע
כמעט חוסל ע״י תעשיית המכללות
והכישלון המוחלט שלהמל״ג ,שה־
$TS1$שהפר$TS1$
$DN2$שהפר $DN2$את חובתו לפקח על מספרלו־
$TS1$לומדי$TS1$
פר
דבר
המשפטים .אין ללשכה
מדי
$DN2$לומדי$DN2$
נגד קיומן של המכללות ,אלא רק
איילת שסר
פרופ' שחרליפשיץ,בר־אילן
נגד העדר סינוןמינימלי של סטו־
$TS1$סטודנטים$TS1$
$DN2$סטודנטים $DN2$בשעה שהתנאי היחידי לק־
$TS1$לקבלה$TS1$
דנטים
$DN2$לקבלה $DN2$ללימודים בחלק מהמכללות
בלה
את ההתמחות
הדיקוים :״ההצעה
הוא שהסטודנט נושםומסוגל לשלם
מעוררת קשייםמהותיים.איןבתוכנית
שכרלימוד שנתי של  30אלף שקל.
במקצועות מקבילים כראיית חשבון
התשפםים״
חמורה
ומימושהיביא

לשנתיים
תועלת,

להאדיר

לפגיעה

בלומדי

ההתמחות

מהאוניברסיטה העברית ,וריקני מכ־
$TS1$מכללות$TS1$:

מתעלם

$TS1$למשפטים$TS1$
למש־
ת $DN2$:פרופ׳ יורם רבין ,ביה״ם
ללות:
טים $DN2$של המסלולהאקדמי־המכללה
פטים
הדיקנים מציינים כי הארכת ההת־
$TS1$ההתמחות$TS1$
במר־
$TS1$במרכז$TS1$
רותם ,הפקולטה למשפטים
רבין־מרגליות,
למינהל ,פרופ׳ שרון
$DN2$ההתמחות $DN2$תפגע ״במיוחד בתל־
$TS1$בתלמידים$TS1$
מחות
$DN2$במרכז $DN2$האקדמי למשפט ועסקים ,ופרופ׳
כז
ביה״ם למשפטים של המרכז הבינת־
$TS1$הבינתחומי$TS1$,
$DN2$בתלמידים$DN2$מאוכלוסיות מוחל־
$TS1$מוחלשות$TS1$,
מידים
עמוס שפירא ,הפקולטה למשפטים
מי $DN2$,פרופ׳ סיני דויטש ,ביה״ם למ־
$TS1$למשפטים$TS1$
חומי,
$DN2$מוחלשות $DN2$,חרדים ,ערבים ,יוצאי
שות,
במרכז האקדמיכרמל.
האקדמית נתניה,
פטים $DN2$במכללה
שפטים
אתיופיה ,בני הפריפריה״ .הם
הדיקנים טוענים כי״הוועדה המ־
$TS1$המקצועית$TS1$
פרופ׳ אביעד הכהן ,הפקולטה למש־
$TS1$למשפטים$TS1$
אף כותבים כי אם התכלית
$DN2$המקצועית $DN2$האחרונה שמינה משרד המ־
$TS1$המשפטים$TS1$
טים $DN2$ממכללת שערי מדע ומשפט,
פטים
קצועית
האמיתית של הארכת ההת־
$TS1$ההתמחות$TS1$
$DN2$המשפטים$DN2$לדון בנושא קבעהלפני פחות
שפטים
פרופ׳ עמיחי כהן,הפקולטה למשפטים
$DN2$ההתמחות $DN2$היאלהפחית את מספר
מחות
מ־ שנים בצורה מפורשת כי לעת הזו
של הקריה האקדמיתאונו ,פרופ׳ אשר
עו״ד
ההתמחות .לא סביר
אין להאריך את
מעוז ,ביה״ם למשפטים של המרכז
עורכי הדין ,מטרה זו פוגעת
האקדמי פרם ,פרופ׳ ניר קידר ,ביה״ס

למשפטים במכללת ספיר ,פרופ׳ יעד

שמשרד

המשפטים

מחוות

שבו

הדעת המקצועית שלועצמו״.

היא

שנתיים ,ובמקצוע

אזרחעלול לאבד

רכושו

התמחות

דרישת

ימים נכונה

ומתחייבת

שירות

מי

את חירותו או

של

שנתיים

כדי להבטיח

משפטי מקצועי.

שמתיימר

מתוך

מוסר

כפול לדאוגולנפנף
על השכבות החלשות ,שלא
יגבה שכר לימוד של 120
אלף שקל מסטודנט בידיעה
כי הוא שולח אותו ללשכת
בהגנה

אפי

מה

התעסוקה בסוף התואר״.

