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יעילהבאכיפההמחסורהיא

עבירהשעובראדםומהירה.

אותושיתפסושהסיכויויודע

לעבורששווהחושבקלוש,הוא

מבצעיםאנשיםהחוק.על

ישכילאכלכליותעכירות

אלאפלילית,כוונהלהם

שזהחישובעושיםשהםבגלל

להם".כדאי

enמדברשנאמן״מה

קשים"חייםלסניגורים*םי

קשה״היוםאמיר.ערדהגיב

עודויהיהנאשםלזכותמאוד

יהיהההליךכאשרקשהיותר

עוקבאניפלילי.ולאמינהלי

הרפורמותאחרירבבעניין

מבורכות.רוכןמתכנן.שנאמן

בעיהזהעםליישכסניגור,

לייעל.הרצוןעםמאורגדולה

ששופטיםחששלייש

אתנבוןמיישמיםתמידלא

דוריתהעליון,נשיאתהוראות

הליכיםלייעלשנועדוביניש,

משפטיםכילהוראה)הכוונה

הפסקה,ללאיוםמדייישמעו

בינישהיוכולם״אםע״ב<.

עלסומךאניבעיה,ליאין

600עודישאבלתבונתה.

באיזויורעלאשאנישופטים

זכויותידם.עלמופעלזהמידה

לצאתוהאפשרותהנאשמים

נפגעות".ובאי

אמיר:עלחולקנאמן

כינפגעותנאשמים"זכויות

הפגיעהזוהינמשכות,חקירות

שופטיעלסומךאניהמהותית!

אתליישםיודעיםשהםישראל

לעבורצריכיםאנחנוההוק.

ישדיונים.שלרציפהלשמיעה

שניםבמשךשנמשכותהקירות

עינוימצבו.מהיודעלאואדם

וכשישמאוד,חמורהזההרין

דין״.עיוותישדיןעינוי

השר,״כבודאמיר:

לאההרשעותסטטיסטיקת

)אמירמעיניך?"שינהמרירה

שיעורלפיולנתוןמתכוון

הואבישראלנאשמיםהרשעות

ע״ב(.%09מ-יותר

ייצגתיכעו״ד״לא.נאמן:

תיקיםבשלושהנאשמים

זכאים.יצאווכולםפליליים,

העובדהמעינישינהמרירה

בביתשניםתלוייםשתיקים

החולהוהרעההבעיהזוהמשפט.

בעיהזוהדיןעינויישראל.של

מאוד״.קשה

הבכיריםשכרעלנדברבואו

ישהאטציבוריות.בהכרות

הסדרה?שמחייבכשל

שדנהוערה״כיו״רנאמן:

כילהתייחסיכוללאאניבעניין

לאאניעמדה.גיבשתילאעדיין

לומראנימהמותן.לירותנוהג

רבותדעותשמענוהנושאים.את

והעובדות״.הפתרוןלגני

כשלקייםבכללהאםאבל

הטדרה?המחייב

"העובדההופטמן־רורון:

לציבוריהפךהשכרעלשהמידע

ברנדייסהשופטהקושי.אתיצרה

הואהשמששאורבזמנואמר

כאןאבלביותר.הטובהמחטא

מןלחלקדלקנתןהמידעפרסום

אינרציה״שלסוגויצרהתופעות

1nlimDiשר r![ijfinואש"נקלותלפםוהאפשר"אי

£*
שללמשפטיםהפקולטהבוגרי

ללמודנהגוכיסיפרובר־אילן""

סימול־משחקשלבדרךמהנושאיםחלק

ציה.

$TS1$.סימולציה$TS1$

$DN2$.סימולציה$DN2$במשחקלייצגמהמשתתפיםביקשנו

הגזקידוחיחברותמולהמדינהאתגזה

בעקבותהגז,תמלוגיהעלאתטלבמאבק

ישראל.חופימולהענקתגליות

מחלקתוראשבינלאומילסחרכמומחה

טו־עו״רנאמן,פוקסבהרצוגהליטיגציה

ביה

$TS1$טוביה$TS1$

$DN2$טוביה$DN2$ההון.בעליעללהגןהתקשהלאארליך

מעשה.לאחרהיאעכשיו״החוכמהלדבריו,

אפשראמת.בזמןמצבתמונתלבחוןצריך

במ־עשירה׳מרינהשהיאישראלעללומר

שאביס

$TS1$במשאביס$TS1$

$DN2$במשאביס$DN2$כלסיכונים.לקחויזמיםעניים׳

ויגרוםבעוכרינוהואהתמלוגיםשלשינוי

יגיעשאוליהמיידימהרווחיותרגדוללנזק

מזה״.

המדינה,אתלייצגהתבקשרייךכ-רופ'

"עדהאישית.עמדתולנוכחבכךהתקשהאך

יחסיתנמוכיםהתמלוגיםיודעשאניכמה

לעשותקשהאבלאחרות.במדינותלקיים

עלהסתמכואנשיםרטרואקטיבית.העלאה

בעייתי".זההתמלוגים.שיעור

טובתעללהגןנחלץאמירציוןערד

שיהיהצריךאדםלמהמביןלא"אניהציבור:

המדינההרבה?כךכלדולר?מיליארד100לו

אחוזיםעםמוצלחכרכללאבחוזההתקשרה

מיליארד?50לושיהיההבעיהמהנמוכים.

יהודי".מאודזהפחותקצתירוויחהואאם

מס־ליותריגרוםזהדמגוגי.״זהארליך:

כנים.

$TS1$.מסכנים$TS1$

$DN2$.מסכנים$DN2$להת־קדושהשוםשאיןשירעואנשים

קשרות

$TS1$להתקשרות$TS1$

$DN2$להתקשרות$DN2$ישקיעוולאבצדיישבוהמדינהעם

פה׳׳.

הע־ביןלהכריעהתבקשהמשפטיםשר

מדות,

$TS1$,העמדות$TS1$

$DN2$,העמדות$DN2$נמ־׳׳הנושאמכך:להימנענאלץאך

צא

$TS1$נמצא$TS1$

$DN2$נמצא$DN2$שאנישריםבוועדתהממשלהשולחןעל

שנים,במשךחחיםדינישלימדכמיכה.חבר

כןאםאלאחוזה,עלשחתמתשברגעברור

שמאפשרהחוזיםדיניבמסגרתמשהוקרה

אליו.כבולאתהאותו,לשנותלך

לכךישראש.בקלותלפסוקאפשר״אי

אושחוראיןמאוד.גדולותרוחבהשלכות

לפ־אותם.לבדוקשצריךדבריםאלאלבן,

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$חשובות".העובדותגם

והילהיחבאום
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הופטמךתוריה

"המגמותווהן:

שפיט'של

יושבימשתנות.

המשפטנ!ת

1mo /pM7

dm ntsnשוות

E0mr'בפועל

להתייחסיכול"איניאדליד:

אופיבשלהקונקרטיבמישור

באופןאךשותף,אניבוהמשדר

להיותצריךדברכלעקרוני

בבכירים,כשמדוברכלכלי.

דירקטוריוןישכזוחברהלכל

בחברה.שקורהלמהשאחראי

שהדירקטוריוןרוצהאני

כמומקצועייםענייניםישקול

דיווידנדיםוחלוקתביצועים

ניתןלאכחברה.למושקעים

כיכתופעה,זאתלראות

ועדהלזו.זודומותלאהחברות

לגופואלונושאיםשתבחן

כשלים,וישייתכןעניין,של

עללהעידצריךלאזהאבל

התוצאה".

כלכלה״,אישלא"אני

קשהכאזרח"אךאמיר,הוסיף

שאינובכיריםשכרעםמאודלי

בביצועימותנהואינומוגבל

מתפקדים.הםשבהןהפירמות

וכסףציבורייםגופיםאלה

ממשלאאבלמהציבור,שבא

המשקיעים.בעמדתמתחשבים

וצריךכשלשישתחושהיש

יודעלאאניולקבוע.להתערב

מחלקיםזאת.לעשותאיך

קשרבליושכראופציות

למשקיעגםשיחלקולביצועים.

החברהאםמדימונה.הקטן

רואהאניגם.שיקבלהרוויחה

הפירצהאתשמנצליםטייקונים

פעמים".מדייותרהזו

מאמין״אנירייך:

ותחרותחופשיבשוקמאוד

להיותצריךהייתיולכן

כשניםאבלהתערבותנגד

בישראלרואיםהאחרונות

קשראיןהגיונית.לאתופעה

הסכומיםוביצועים.שכרבין

פרופורציהבשוםעומריםלא

מנוסאיןלשכר.הרווחיםבין

לציבורשוק.כשלשישמלהסיק

יכולולאמפוזרהואאמירה,אין

לאשלוהדעהכך.עללהשפיע

ביטויי.לידיבאה

puהמקצועומתאת

כשלהיאהמקצועהצפתהאם

גו?להתערבשצריךשיק

אדםשל"זכותואמיר:

אךרוצה,שהואמהללמוד

דברשוםכיהתערבותצריך

השוקקדושה.פרהלאהוא

שפוגעיםבתנאיםמתפקד

עורכיוריבויהציבוריבאינטרס

כמהעודלפגיעה.מביאדין

אלף100עםעצמנונמצאשנים

דין".עורכי

מסבידימאיךרייך,טרום׳

שריצהמייששעדייןזהאת

משמטים?ללמוד

כימשפטיםללמוד"רוצים

השכלהעלמסתכליםאנשים

מביןלמקצוע.כמפתחמשפטית

יותרהואבאוניברסיטההחוגים

מילכללאפשרצריךמעשי.

אבלללמוד.בכךשמעוניין

ישילמד.שהואלהבטיחצריך

כדילאבאיםשלשםמכללות

תעודה.לקבלכדיאלאללמוד

רישיוןלהםנתנההמדינה

לאהיאאבלתעודהלהעניק

כר".עלמפקחת

הצעתועומדת"תלויה

'אנינאמן.הוסיףבנושא,חוק

מספראתלהגבילשאיןמסכים

ליישאחיד:ציו

1in!!עםגדולה

/״///הרצון

זכויותחויו[

נפגעות.נאשמש

צאתהאפשרות

נפגעת״זכאי

נאמן:יעקב

נאשמים״זכויות

נינפגעות

ששנותחקירות

מהיודעזוואדם

n'y mnהדין

מאודי׳חמודהזה

כלללמוד.שרוציםהסטודנטים

המקצועוילמד.ייטהריכפין

לאזרחותמאורחשובהמשפטי

השאלההחוק.עלושמירהטובה

עריכתרישיוןקבלתהיא

היוםעומרהייתילאאנידין.

בטוחלאואניהלשכהבבחינות

בהם.עומדיםהיוששופטים

שאינןבחינות"אלה

הכנהמשקפותושלאמתאימות

חשיבההמשפט,בכיתלהופעה

אלאלקוחות,וייצוגמשפטית

עומדטכניים.פרטיםשלזיכרון

שאנוחוקכהצעתשינוילהול

ניסוחה.שלסופייםבשלבים

אבסורדשישהואכרגעהמצב

בלתיכמותישכדוגמתו.שאין

וצריךייןעורכישלסבירה

המקצוע״.רמתאתלהרים

ההתמחותבהארכתתתמוך

לשגתייפ?

ההתמחותתקופת"העלאת

במקומה״.בהחלטלשנתיים

אתישרתשזהטענהיש

שהמתמחיםגבךהמשרדים

cmעבודהכלויעשול׳עבדימ׳

הדיןעורכיעבודכמוךבשבר

רשיון.לקבלכדי

עבר.אינו"המתמחהנאמך.

וצריךלמתמחיםבנוגעחוקיש

שנההתמחיתיאותו.לאכוף

בןמריםהשופטתאצלאחת

דיןעורכיבמשרדושנהפורת

רגע.אףעלמצטערלאואני

המוןגםלמדתיהמון.למדתי

בליבאיםהםכישליממתמחים

רעיונותלהםישקדומה.דעה

מצוינים".

הואהיום"המצבארליך:

קשותופוגעאפשריבלתי

הולכיםאנשיםהמקצוע.ברמת

אותם.שיפרנסמקצועללמוד

להתפרנסאפשרותאיןאם

הוגנת.לאבצורהמתחריםהם

בגללגםחשובהההתמחות

עוה״דלשכתהאםהמאמנים

אםהמאמנים?רמתאתבודקת

היהאפשרלכךנכנסיםהיו

כלהמקצוערמתלמהלהבין

בתופעהיחפרואםנמוכה.כך

הבעיה".אתיגלוהזו

Traiin crnוחיו

הפקולטהתחגוגמחר

שנה40בר־אילןשללמשפטים

בוגריה,אלפימתוךלייסודה.

100מ-יותרהשארביןיש

פוליטיקאיםמכהנים,שופטים

משההשריםלבני,ציפיכמו

מנכ׳׳לארדן,וגלעדכחלון

עוזני,עמוסלשעברהרכבת

קסםהסלתעודותחברתמנכ״ל

מדעיכללמנכ״לנגר,בועז

שלושורהחכם,מוטיהחיים

בהםהעסקיבמגזרדיןעורכי

ערןנאמן,מנינס,שלמהר"ר

ועוד.שרףזאבפלס,

למדארליךטוביה

רקשמנההראשוןבמחזור

׳השתתפותסטודנטים.20

אבלחובה,היתהבשיעורים

נתנוזאת.שאפשרותנאיםיצרו

להתמסרשאפשרוקיוםמלגות

ללימודים".מוחלטתבצורה

חשובהכי"הדברנאמן,לדברי

לאחשיבה.זולפתחשניסינו

שאלותשאלתיהרצאות.היו

למדתיככהדיון.והתפתח

שממנהיורקביובאוניברסיטת

כלחוקתי,כמשפטהגעתי.

שהואחשבלכיתהשנכנסאחד

הואיצאכשהואורקמומחה,

יודע".לאהואכמהעדהבין

אוניברסיטתאמיד,ציוןעו״ד

עםכללבדרךמזוההבר־אילן

למהתוההואניכיפותחובשי

שם?ללמודבחרתבכלל

"ירעתי)מחייך(:אמיר

הייתיכיפה.חבשתישתשאל.

רתיאניהיוםגסרתי,בחור

ממסגרותבאתיבדרכי

הלימודיםסוףולקראתדתיות

בסוףהכיפה.אתהסרתי

לעזובחשבתיהראשונההשנה

אביבתללאוניברסיטת

היינובזמנילהישאר.והחלטתי

בכיתה,סטודנטים40ל-קרוב

מלוכדת".יחידהשלתחושה

סיכומיםכינזכרארליך

לימודיוכשנותשהכין

מדוד,חוזרלשימושהועבדו

שלהראשוןבעשורלדוד

אותוpwaדייךהפקולטה.

הקימוהסטודנטיםהיוםכי

חולקיםתםובואינטרנטאתד

בחינה.ומחברותסיכומים

מועמדכלריאיינו"אנחנו

ידיעלהתקבלשהואלפני

נאמן.הוסיףמרצים״,שני

המוטיבציהמהלראות״רצינו

בתעודתהסתפקנולאשלהם.

אתרואהאניוציונים.בגרות

והמדרכנושעברוהסטודנטים

המקצוע׳.שלבטופ

וסתוסוןאתןלנני,011יחשנו־איבוגר

''
אוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה

להיווסדהשכה40מהרתציץבר-אילן""

הנוכחיםביןהפקולטה.בוגרישלמיוחדבאירוע

לבני,ציפיהאופוזיציהיו״רכמודמויותייראו

ועורכישופטיםארדן,וגלעדכחלוןמשההשרים

בכירים.דין

נאמןיעקבהמשפטיםשרישתתףבאירוע

פרסויוענקהפקולטהשלהמייסדיםביןשהיה

היו״ראנקר.אהרןפרופ׳המייסדלדיקןחייםמפעל

עו״דהפליליהסניגורהבוגרים,ארגוןשלהזמני

יהנווהבוגריםהארגוןפעילותאתיציגאמיר,ציון

סנדרסון.רניהזמרשלמהופעה

רייךאריהפרוס׳הנוכחיהפקולטהדקאן

תערו־תיערךהבוגריםלמפגשבנוסףכימציין

כה

$TS1$תערוכה$TS1$

$DN2$תערוכה$DN2$ביןהפקולטה,שלהמשפטיותהקליניקותשל

למעןחדשהלקליניקהמימתגיוסלצורךהשאר

וקשישים.שואהניצולישלזכויותיהם

ipuוהילהבאום
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