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הכלכלי־מסחרי.ולאהפוליטי,במישור

מסחרביןמפרידותהעולםמדינותרוב

סחרהסכמישלוהמערכתלפוליטיקה,

להשתמשמהןמונעתבינלאומיים

כתגובדישראל,נגדמסחריותבסנקציות

שלנו.כלשהילפעולהאולמדיניות

לאהמשטשלאירועימאמין"אני

כלכלתעללכתמרחיקתהשפעהתהיה

ביןהפרדהקיימתבדרך־כללישראל.

הסחר,יחסילביןהפוליטייםהנושאים

להשפיעפוליטייםלמתחיםנותניםולא

סבירזאת,עםמסחריים.אינטרסיםעל

לטורקיה,בינינוביחסיםפגיעהשתהיה

שקשהכלכליות,השלכותגםלהשיהיו

מאמיןאיניכעת.ממדיהןאתלאמוד

הסחרהסכםאתישעושהטורקים

לאגםזהאיתם.לנושישהחופשי

יוביללאהזההאירועלדעתי,לטובתם.

שלוההשלכותכלכלי.למשבראותנו

כלכליות״.לאבעיקר,פוליטיותיהיו

הבאבעמודהמשך
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המקצוערמת

נהנהאניכילשתוק,צריךאני״לכאורה

והרבהמכללותהרבהשישהזהמהמצב

המרציםמרביתלמשפטים.סטודנטים

לצורךבמכללותמלמדיםבאניברסיטאות

באוניברסיטהואנחנוהכנסה,השלמת

ללמודשבאיםהמכללותמבוגרינהנים

לאממשאניאבלשני.לתואראצלנו

קורהמהרואהכשאנילשתוקמסוגל

שהמצבמכךלהתעלםקשהלמקצוע.

מאוד־מאודהמקצועורמתקשהמאוד

בבתישמופיעיםדיןעורכיישירדה.

כמועבריתלדבריודעיםולאהמשפט

הרמהוגםלכתוב,יודעיםלאשצריך,

מאודדיןעורכיהרבהשלהאתית

השני,אתאחדמרמיםאנשיםירדה.

לשניאחדמלוכלכיםתרגיליםעושים

פעם,שהייתההמקצועיתוהסולידריות

ירדה.השני,אתכיבדשאחד

במכללות,פחותמלמדאני״לאחרונה

מאודשהרמהראיתישםכשלימדתיאבל

כלעבודותהעתיקוסטודנטיםנמוכה.

באופןלכתובניסושכןמאלהוחלקהזמן,

כותבים.הםמהלהביןיכולתלאעצמאי,

נגמרו.ולאהתחילולאשלהםהמשפטים

אנשיםגםישכולם,לגבינכוןלאזה

אנשיםפעםהמיעוט.הםאבלאיכותיים,

היולאשםשרואיםהנמוכותמהרמות

לאשהםכיווןלמקצוע,בכללמגיעים

למשפטים.לפקולטותמתקבליםהיו

דיןעורכיהמוןישמוצף,המקצועהיום

בסוףשסובלומיירודהמאודשרמתם

מקבליםשהםיודעיםשלאהלקוחותאלה

טוב״.לאשירות

בהבול?אשמותהמכללות

מהמכללותחלקבהכול.ולאכולן,״לא

אבלגבוהים.סטנדרטיםעלשומרות

שזהברגעכילגמרי,הגזימואחרות

הרבהשמגלגלעסקביזנס,להיותהפך

אכפתהיהלאמהמכללותלחלקאזכסף,

לקבלמוכנותוהןהסטודנטשלמהרמה

כנראה,משפטים.ללמודרוצהשרקמיכל

דין,עורכילהיותחלוםהיהאנשיםלהרבה

נראה״.זהוככהמתאימים,כולםלאאבל

יוםסדר

מכהןאניהאחרונותוחצי״בשנתיים

וזהאילן,בברלמשפטיםהפקולטהכדיקן

הזובעבודההיום.סדראתלישינהמאוד

כללאורךאחתבבתדברים20עושהאני

חדשים,סגלחבריבגיוסעוסקאניהיום.

תוכניותפיתוחהנוכחים,שלבקידומם

לסטודנטים,הרצאותחדשות,לימודים

ועוד.סטודנטיםשלבבעיותבטיפול

קםאניזמנך.כלאתשלוקחתפקידזה

לתפילההולךבבוקר,00:6בסביבות

לשחקרץאניבשבוע,פעמייםומשם,

לשחות.הולךאניולפעמיםטניס

עלמתיישבאניהביתה,חוזר״כשאני

דבריםועלאימייליםעלעוברהמחשב,

יוצאאני00:900:01ולקראתדחופים

בתנועה.להיתקעלאכדילאוניברסיטה,

הביתה,מגיעאניבערב00:02בסביבות

פעםעודמתיישבערב,ארוחתאוכל

הספקתישלאמהכלועושההמחשבליד

לטלוויזיה,זמןליאיןהיום.במשך

שלי,היוםרובפנאי.שלולדבריםלספרים

רייךמשפחתי".מבניהיחידהדתיאניהיום,עדבתשובה.לחזורהחלטתי14"בגיל

לניהול.מוקדשיםמהזמן,%08%09

מלמדאנילעבודה.מוקדששישייום״גם

איךמלמד,לאכשאניוגםשישי,בימי

השבועבמשךשנאספוהדבריםכלשהוא

עוסקאניבמקביל,שישי.לימימתנקזים

בינלאומיסחרשלבתחוםבייעוץקצת

כךבז׳נבה,בינלאומיותבבוררויותויושב

השבוע״.במהלךפנאיהרבהשאין

שטחרכיבת

שטח,רכיבתהואשליהתחביבים"אחד

מספיקמוצאלאאנילצערי,הרים.רכיבת

מוצאכשאניאבללתחביב,להקדישזמן

רובמאורנית.חבורהעםרוכבאניזמן

כוח׳,לי׳איןלהםאומראניהפעמים

נהנה.מאודאנימצטרףכשאניאבל

יומייםשללרכיבהיצאנוחודשייםלפני

המלח.יםעדמערדירדנויהודה,במדבר

יומייםהיינואחרתפעםנחמד.מאודהיה

היינושלישיתופעםהבניאסבאזורבגליל

תענוג״.פשוטזהבנגב.

11
חשמלית׳'

לפקולטה40ה־חגיגות״במסגרת

מסיבהעשינואילן,בברלמשפטים

ויהליכהןמאוראתוהזמנולסטודנטים

כתבנובתוכנייהבה.להופיעסובול

אומןשלמפתיעה׳הופעהשתהיה

להקתשלההופעהסוףלקראתאורח׳.

לבמה.לעלותכדיקןאותיהזמינוהרוק

לנאוםהולךשאניבטוחיםהיוהסטודנטים

זהבמקוםכזה.משהואותודותנאום

הצטרפתיחשמלית,גיטרהעליישמתי

היפים׳.׳החייםאתוניגנוללהקה

מגילבערךצעיר,דימגילמנגן״אני

עםבכיתההייתיאליאנסבתיכון12

קפלן.ירמישלהגדולאחיוקפלן,אהרון

להקהוהקמנושליטובהכיהחברהיההוא

היהאהרוןהגיטריסט,הייתיאנישבה

חשמליתגיטרהעלניגןהלהקה,מנהיג

צוציק.היההואמתופף.היהוירמיושר,

מקומות.ובעודבאליאנסבמסיבותהופענו

מוזיקאיהואגיטריסט.שליהבן״גם

בחתונותבלהקההיוםמנגןמקצועי.

רציתישניםכמהלפנישונות.ובהופעות

פעילותמעיןביחד,איתומשהולעשות

לעשותרעיוןליעלהופתאוםאבא־בן,

אספנומשותף,ענייןמצאנווודסטוק׳.׳ערב

הדשאעלוודסטוקערבועשינוחברים,

התקופה,ברוחלבושיםהגיעוכולםבבית.

ומכנסיסרטיםבשערות,פרחיםעם

היהזהשלנו.ההופעהאתועשינופעמון,

בערךשניםזהאתשעשינוטובכל־כך

להופיעאותנוהזמינוואפילוברציפות,

לנגןהפסיקהבןמסויםבשלבאחר.במקום

בשבילו,חובבניםמדייותראנחנוכיאיתנו

לאחרונה,וודסטוק.מופעאתהפסקנואז

ובקרובביחד,לנגןחזרנוואנישליהחברים

חדשה״.הופעהעםלדרךנצא

משפטוהייתיאלמלא

מרכזיתבמדינהישראלשגריר״הייתי

ישראלאתלייצגרוצהמאודאניבחו״ל.

עליהולהגןההסברהלמלחמתלהצטרףבחו״ל,

המצבנגדה.מוצדקותהלאההתקפותמפני

ואניהפנים,עלהואבעולםשלנוההסברתי

טובה״.יותרעבודהלעשותשאפשרחושב

שנים10בעוד

אומקוםבאיזשהושגרירשאהיה״או

שלאמהכלאתואעשהלמחקרשאחזור

וביןהריקנות,בשנותלעשותהספקתי

פעםליאמרהאשתיספר.אכתובהיתר

שכשנהיהשלנו,לפרישהמחכהשהיא

ונסתכלבפארקספסלעלנשבזקנים,

מזה.׳תשכחילהאמרתיהציפורים.על

אניפורש׳.לאאני88לפנייקרה,לאזה

היאשליהעשייהכללאמהעשייה.נהנה

שיעוריבבית־כנסתמלמדאניבעבודה.

דבריםמיניכלועושהבהתנדבותתורה

שלי״.המנועהיאהעשייהנוספים.

עליייודעיםלא

הזהבראיוןשסיפרתיהדבריםרוב״את

סיפרתיכברעכשיואבלעליי.יודעיםלא

פתוח״.ספרכמוואניהכול

כשלימדתי

ראיתיבמכללות

בחלקושהרמה

נמוכה.מאוד

סטודנטים

עבודותהעתיקו

וחלקהזמו,כל

ניסושכומאלה

באופולכתוב

לאעצמאי,

להביויכולת

המכותבים.מה

המשפטים

לאשלהם

ולאהתחילו

נגמרו

מגילמנגןאני

בערךצעיר,די

בתיכון12מגיל

הייתיאליאנס

עםבכיתה

קפלן.אהרון

להקההקמנו

הייתיאנישבה

הגיטריסט,

היהאהרון

הלהקה,המנהיג

היהוירמי

הואמתופף.

צוציק.היה

במסיבותהופענו

ובעודבאליאנס

מקומות
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