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היהצריךאולי,הזמןבמבחןועומדתמוצלחתהיתההבחירהאם.בירושליםבפקולטה
TDTnחלוףוצם,מלכתחילהכברטובההיתהלאהבחידהלדעתי.דרךבאותהלהמשיך
הפקולטותשארידי-עלואומצהבירושליםשנבחרההמתכונת.מוצלחתפחותעודהפכה
ביןקשריםכמואחריםמהיבטיםומתעלמתבלבדמשפטיתהכשרהמעניקה,באוץ

המשפטתחוםבתוךאף,מזאתיתרה.פועלהמשפטשבהםאחריםלתחומיםהמשפט
מוגבלתחוםזהו.לערעוריםמשפט-בבתישיטענודין-עורכיבעיקרזומתכונתמכשירה

.המשפטיהעיסוקשלוצר
כיוםהמקובלתהשיטה.בחירהניתנתלאהזאתהקפואההמתכונתבתוךגם,שנית

.לשמועצריךהסטודנטמההמחליטיםהםהמשפטמורי:בחירה-האנטישיטתהיא
לפיהמוסדידי-עלשנבחרה,אחתתכליתהמוריםבחירתמשרתתהדבריםמטבע

.הסטודנטשלוצרכיוהשקפותיואתתואמתבהכרחשלא,המוריםהשקפת
ולאפשרהמשפטיהחינוךבתכליותהרחבבגיווןהכרהמתוךלפעוליש,לשיטתי

כאשר,ותכניותיונטיותיו,כישוריולפיתלמידכללגבישייקבעושוניםבכיווניםבחירה
כך.משפטןלהכשרתהנחוץהמשפטיהחינוךשלההכרחיהגרעיןאתקובעתהפקולטה
אנושכן,לשלנודומהשלהןהמשפטששיטתארצות,הברית-וכארצותבאנגליהמקובל

.אמריקני-האשלוהמשפטלשיטתשיטתנואתמייחסים
,אירופהממרכזשבאומוריםהשפעתשלתוצאההיאבישראלשאומצההמתכונת

ראויהלאגישהזו."לסטודנטטובמהיודעיםאנו"שלהפטרנליסטיתהגישהובמרכזה
ובעליבוגריםאנשיםהםהישראליםהסטודנטים.ערכיתמבחינהוהןמעשיתמבחינההן

תוךזהרצוןלכבדועלינו,דרכובהמשךלעשותרוצההואמהיודעחלקם.ם"חניסיון
.ההכרחיהגרעיןקיום

הכשרהלאפשררצויהיהאידיאליבאופן.החברהממדעיענףהואהמשפטמדע

איןבישראל.הברית-בארצותשמקובלכפיכלשהוראשוןתוארלבעלימשפטית
החינוך.למלאשעלינונוסףחסרזהו.הצבאיהשירותעקבזאתלבצעמעשיתאפשרות
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ניכרתבמידהלצמצםצריך.מגותלהיותצריךהפקולטהבמסגרתלהציעצריכיםשאנו
וכךיבחרעצמושהואבמסלולללמודלסטודנטלאפשר,החובהשיעורימכסתאת

.והחברההרוחבמדעינוספותאקדמיותדיסציפלינותמובניהבדרךללמודלולאפשר
,הציבוריוהמנהלהעסקיםלתחומיהמשפטיהעיסוקביןביותרההדוקיםהקשריםלאור
.אלהבתחומיםראשונייםיסודותבמשפטיםבוגרלכללהעניקיש

ממנומתעלמיםשכיוםהיבט,מעשייםהיבטיםלכלולגםצריכההמשפטיתההכשרה
רציניתרפורמהלראותשמחהחתי,לסיכום.למשפטיםבפקולטותלחלוטיןכמעט
.בישראלהמשפטיבחינוך

?בחיפהבפקולטהדעוחוךאתכסמת"אופןבאיזה:זהב-הררענןד"עו

:ומיד'פרופ

הרוחבמדעיהשכלהלרכושאפשרותישבכךהמעונייןתלמידלכל,בחיפהאצלנו
על,יכולסטודנטכל.במקבילוכלכלהבמשפטיםמשולבלתואראפשרותיש.והחברה

יש.והחברההרוחבמדעיחטיבהללמוד,משפטייםבחירהשיעורישלמכסהחשבון
.ההתנהגותמדעי,ישראל-מורשת,פילוסופיה,ציבורימנהל,עסקיםמנהל:חטיבותחמש

,ראשית-לשנייםחילקנוהמשפטלימודיאת.החובהלימודיגרעיןאתצמצמנו

שלבמתכונתמעשחםמשפטלימודי,ושנית,המקובלתבמתכונתעיונייםמשפטלימודי
.ועודפיצוייםחישוב,משפסחםמסמכיםניסוחכגוןקורסיםהכוללים,סדנאות

:קרמניצר'פרופ

הרציונל.הקייםלדיןבהשוואהברצויהעיסוקהואבירושליםבפקולטההלימודיםכיוון
באופיובהתחשבמעשייםכליםלסטודנטלהעניקהרצוןמןדווקאנובעזולדרך

לתרוםיכולהמורהשבה,הדיוןבשיטתמתרכזיםאנובהוראה.המשפטשלהמשתנה
תפיסהמתוךפועליםאנו.לאוותוהקייםהדיןאתמציגהואבובמצבמאשריותר

אנו."וקדשראהכך,נתוןמצבשזהומשום",שאומרתעמדהסובלתשאינהאקדמית

שישמההאםבשאלהמתמידדיוןתוך,ביקורתיות,ספקנות,פתיחותשלעמדהמציגים
.להיותשצריךמההוא

שהמטרהנסכיםכולנוכיום.כלליתהשכלהלרכושמספיקשלמשפטןסברובעבר
המינוןמהו,היאהמפתחנקודת.המשפטיתבדיסציפלינהשליטהלתלמידלהעניקהיא

מלמדיםבוממצבלהיזהרצריך.לגיטימייםדעותחילוקיישכאן.כזושליטההיוצר
לומד'אבשנהסטודנט,אצלנו.דילטנטיותלהצמיחהעלול,שטחיבאופןרביםתחומים
ניסיון-וחברהלמשפטמבואלומדים'דבשנה,לפילוסופיהומבואלכלכלהמבוא

תודתשלהיסודמושגיעלחזרהתוךכוללתחברתיתבראיההמשפטעללהסתכל
מחוץללמודסטודנטיםמעודדיםאנו.ניסיוןעםסטודנטיםשלמבטםמנקודתהמשפט

מסוימתהפחתהעלהמבוססמשולבתוארהענקתתוך,תחומיות-ביןבמגמותלפקולטה
.החובהמקצועותבתחוםכולל,הלימודיםמכסתשל

.הסטודנטיםשלהבחירהאופןעלהסתכלותמתוך,כבוחרבסטודנטאמתפחותישלי
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,מסחרייםדין-כעורכימצליחהלפרקטיקהדרךכסולליהנראיםמקצועותבוחריםרובם
נוטיםסטודנטים.משתתפיםממיעוטהסובליםאינטלקטואליאהגרבעלימקצועותמול

.מאמץבפחותיותרגבוהציוןמשיגיםבמה,קליותרמה,הקורסבדרישותלהתחשב
לחינוךטוביעשההישראלילסטודנטגבוהבמינוןבחירהחופששמתןבטוחאינני

הטוביםהספר-בבתיהאמריקאיהסטודנטמןלהבדיל,הישראליהסטודנט.המשפטי
אתלוישתמידלא.נוספותובעיותפתסהבבעיותרבותפעמיםטרוד,הברית-בארצות

יותרקלהדרךלחיפושלהובילעלולמדיגדולבחירהחופש.ללימודיםהפנויהזמןכל
הסטודנטיםאצלנוהחובהבמקצועות,שכהכלרההיאהעובדה.פחותהבהשקעההכרוכה

להוביליכוללחובהבחירהביןבאיזתרדיקלישינוי.יותרומפיקיםיותרמשקיעים
בישראלנוספותלימודמסגרותבהקמתתומךבהחלטאני,זאתעםיחד.הרמהלהורדת

.רצוידברזההמשפטיבחינוךשוניםמודלים.שונותלימודשיטותיישוםשתאפשרנה
האנקודת,למשל,כך.אחרותפקולטותשלמניסיוןללמודאפשר

-

בחירהביןאצלנוון
.יצליחבחיפההניסיכןאם,לזוזעשויהלחובה

אנושבהםהכליםשאחרתמשוםמתחייבמסויםערכיחינוך,וערכיםלכלליםביחס
בכליםאנשיםמכשיריםאנו.משחיתלכלילהפוךעלוליםהסטודנטאתמציידים
אינושלנוהיעד.דברכללהצדיק,שרץכללטהרגםאפשרשבאמצעותםמשפטיים
בטכניקההנעשהלשימושחשיבותלהקדישמבליטובהברמהטכנאיםלהעמיד

יידרשושאםמסויםבמוסדהסטודנטיםנגדטענו,סטודנטהייתיכשאני.המשפטית
שאלותלשאולומבליהיסוסללאזאתיעשוהם,אביב-לתלמחיפהדםצינורלבנות
בחינוךמקוםלתפוסצריכותהערכיותהשאלות.בצינורשיעבורהדםלמקורביחס

.המשפטי

:פרידמן'פרופ

שונהאינההישראליתהמציאות.בארץמשפטיחינוךשלשוניםמודליםמעודדיםכולם
כלאתהמאפייןאהדמודלחוזרליהמוכרותבמדינות.העולמיתהמציאותמן

רבותמדינותשבה,הברית-בארצותאפילו.מדינהאותהשללמשפטיםהספר-בתי
אין.שונותוריאציותעםאחדבמודללהבחיןאפשר,למשפטיםספר-בתימאודוהרבה
המשתקפיםלמשפטיםהשוניםהספר-בתיביןבולטיםהבדליםשאיןהדברפירוש
תכסיסיותהלימודיםתוכניותאך.הספר-בביתוכאווירההלימודאופי,ההוראהברמת
שלהבחירהתחוםאתלהרחיבניסיונותנעשובעברגם.בישראלגםכך.למדידומות

מאזמשמעותישינויחלזובנקודה.הפקולטהשלהבחירהתחוםלעומתהסטודנט
מקצועותמגווןגםוכך,גדלהסטודנטיםשלהבחירהתחום.בירושליםהפקולטהשקמה

.לדעתינכשלוהברית-בארצותשמקובלכפיהבחירהאתלהרחיבניסיונותאך,הבחירה
אני.בעתידההתפתחויותתהיינהמהונראהבחיפההפקולטהאתלבחוןמענייןיהיה

הסטודנטאתמאשיםאינניכיאם,קרמניצר'פרופ,חברילדעתזהבנושאמצטרף
אנו.מתגמלתהחברהכיצדמתבונןהסטודנטשבו,חברתימתהליךחלקזהו.הישראלי

אלהמקצועותשבחרסטורנטעליסתכלהשוקאיךהיאוהשאלהחומרניתבחברהחיים

.הציוןבעיקרלסטודנטחשובולכן,גדולהבדלאיןהשוקשמבחינתכנראה.אחריםאו
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החובהמקצועותשלגדולמידהבקנהצמצוםשלהשיטההצליחהלאכךמשום

במכללהוגםובירושליםבחיפהשנבחרהכיוון.הבחירהאפשרויותבהרחבתוהמרתם
תוךאופקיהםאתלהרחיבבכךהמעונייניםמצטייניםלסטודנטיםלאפשר,הואלמנהל
בקידוםזוכיםכך.עסקיםמנהלאוהחברהולמדעילמשפטיםמשולבותתוכניותבניית

.ומאמץזמןהשקעתתוךלהתפתחהמעונייניםסטודנטיםקבוצות
היאוהנטייה,ישראלימקומימקצועהואשהמשפטבעובדהנעוצהאחרתבעיה
משיטותלהתנתקנוטיםאנו.השפהבעיתקיימת,כךעלנוסף.המקומיבתחוםלהיסגר

כלליתתרבותיתבעיהזוהי.שונותוהשפההשיטה,החשיבהשבהןאחרותמשפט
.השוואתייםבנושאיםההתעניינותלהגדרתדרכיםלחפשיש.נוספיםתחומיםהמאפיינת
ממספראוניברסיטאותבמספרללמודלסטודנטהמאפשרתתוכניתקיימתבאירופה
.זולמסגרתמחוץנמצאיםאנו.במשפטההשוואתיהצורךנוכחכמיוחדוכנויה,מדינות
לבתשומתלולהקרישוישחשובשהואלינראהאך,רביםמשאביםמחייבהנושא

.ראוייםומאמץ

:זמיר'פרופ

הכשרהביןניגודאיןהמשפטיםכמקצוע.פרקטיתלהכשרהמיועדהמשפטיהחינוך
משפטנים.המשפטןובמיוחד,מוצקערכיבבסיסמחויבאדםכל.ערכילחינוךפרקטית

מחויבותלמשפטיםהפקולטהעלמטילהזומציאות.החברתיתהאליטהמןחלקהם
להגיע,להוביל,החברתיהמחנהבראשלעמודשיוכלואנשיםמחנכיםאנו.ערכילחינוך

הרחבהמגווןבשלובמיוחדלכךמודעתלהיותחייבתהפקולטה.והשפעהכוחלעמדות

ערכילחינוךכוומודעות.השוניםהעיסוקכיוונימבחינתהמשפטיהידעבחובושטומן
.למשפטיםמורהכלללוותצריכה

ערכילחינוךהשאיפהביןפערעלמצביעהלאהמציאותהאם:זהב-הררענןד"עו
?בפקולטותבפועלשקורהלמה

:זמיר'פרופ

מוריאתלהכשיריש.המשפטמוריאצלמספקתבמידהקיימתאינהשהמודעותכנראה
.למרציםמסודרתהכשרהאיןובישראל,מקצועזהלמשפטיםמרצה.לתפקידםהמשפט

העולם.חדשותטעויותעליהןמוסיףואףמורוטעויותעלחוזרמרצהשכלקורהכך

לאזןמאמץלעשותיש.הסטודנטשלנטיותיועלספקללאמשפיעחייםאנובוהחומרני
.בלימודערכייםתכניםהכנסתידי-עלזאת

:פרידמן'פרופ

מספיקתנאילאזה.אישיתדוגמאהואלכךבסיסיתנאי,לטעמי.ערכיחינוךעלמדברים

וללאפניםמשואללא,בהגינות,ביושרלנהוגעלינועצמובמוסד.הכרחיתנאיזהואך
ברורמקוםמכל,בכךמצליחיםאנוכמהעדיודעאינני.וכפרטיםכגוףהתנשאות
והשפעת,הישראליתבחברההמתרחשותהתופעותלכללחשוףשהסטודנט

.ביותרהחזקהתמידולא,מהןאחתרקהיאהאוניברסיטה
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?המשפטיבחיתךערכיממדלשילובפועליםמעקדבאופןכיצד:ברםאסף

:זמיר'פרופ

המזלעללסמוךצריךלא.הצרכיהמסרבהעברתכגוףהפקולטהבפעולתמדובר
מוריםמחפשיםכשאנו,בחיפה.ומורהמורהכלשללהבנתוזהענייןולהשאיר
,ובמיוחדבתחומומומחההואהמורההאםעצמנואתשואליםאנו,בחירהלמקצועות

לשדרמנסיםכפקולטהאנחנו,בוללתהיאהתפיסה.לתלמידיםנושאשהואהמסרמהו
.לסטודנטיםערכימסר

:קרמניצר'פרופ

הםלפקולטהמגיעיםאנשיםבובגיל.קשהוזה,בוגריםלאנשיםערכיבחינוךמדובר
אני.קיצונייםשינוייםלשנותמעשיתיכולתלנוואיןאישיותםמבחינתמעוצביםכבר
הדוגמאלשאלתקשוראלא,הכרזותאומוסדיתהיערכותשלענייןפחותשזהסבור

.אחריםאנשיםעלמשפיעזהואיךבאישיותומקריןלמשפטיםמורהמה-האישית
.העיקרזהו

:זמיר'פרופ

יכוליםאנואבל.מבוגרבגילאנשיםשלתפיסותלשנותאפשר-שאילכךמסכיםאני
אתניקח.מסוימיםחברתייםערכיםשלבהקשרלנוהקרוביםבהיבטיםלתרוםוצריכים
אבל.החוקבמסגרתלפעוליש:טכניככללאותולתפוסאפשר."החוקשלטון"מושג

להקנותצריך.חשוביםערכיםישזהכללמאחורי:ברוריםדבריםולומרלבואצריך
הכוללמידעלהעבירהואמורהכלשלהפיתוי.כלליתידיעהרקולאעמוקההבנה
.הרעיוןשמאחוריהערכיםעם,תכליותעםלהתמודדקשהיותר.'וכופסיקות,חוקים
,למשל.עצמםהמוריםעלכלקודםלחץלהפעילצריךהאמיתיתלהתמודדותלהגיעכדי

.החשיבהאתמפתחתשאינההרצאהשלטכניקהלעומתדיוןשללטכניקהאותםלכוון

איך.ערכימשפטיבחינוךהכרחיתנאיהיאאישיתשדוגמאמסכימיםכולם:םרבףסא
?במציאותביטוילידיבאזה

:קרמניצר'פרופ

טווחארוכתהשפעה.לדברמספיקלאאבל,אומרהמורהמהחשוב.בעשייהמאמיןאני
לשלטוןאמיתיתמחויבותיששלמורהידעושהסטודנטיםחשוב.עשייהמתוךנבנית

אלףלדבראפשר.עמדותיומאחוריהמורהבהתייצבותביטוילידיבאוזה,כערךהחוק
לאוסףהדיבוריםהופכים,הזולתאתמכבדיםלאבפועלאםאךהאדם-כבודעלשנים
.ההצהרתימהאספקטיותוחשובההתנהגותיהאספקט.נבובותמלים

:פרידמן'פרופ

לחיילהתקשרהיכוליםהחייםובתחומיהפקולטהבמסגרת,בפועלמתנהגהמורהאיך
.התנשאותוללא,הסטודנטיםעםוביושרבהגינותלנהוגבמיוחדחשוב.הספר-בית
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ערכיתהקרנהישלכך.וברצינותבאמונהתפקידואתימלאשהמורהפחותלאחשוב
.ברורה

למספררקאפשרה,המכללותפתיחתעד,הישראליתהמציאות:זהב-הררענןד"עו
לכלאלהלימודיםלאפשרישהאם.במשפטיםראשוןלתוארללמודסטודנטיםשלקטן
?משפטיםללימודימוכשרמיבודקיםאיך?דורש

:קרמניצר'פרופ

הסטודנטיםמעגללהרחבתהמתנגדיםכיוםדין-עורכישלמעשיהכביכולהשיקול

המערכתידי-עללהישקלצריךאינוזהשיקול.השוקהצפתהואהמשפטיםלומדי
הבעיה.שברצונםמהללמודיוכלושאנשיםלכךלשאוףצלינו,בסיסיבאופן.האקדמית
עלמבוססראוימשפטיחינוך.כנדרשההוראהרמתעללשמורהיאמבחינתיהיחידה
הסיבההיתהזו.בכיריםמרציםעםגםדיוניםולקייםקטנותבקבוצותללמודהיכולת
חלהאחרונותבשנים.למשפטיםהסטודנטיםמספרלהגדלתשלנולהתנגדותהעיקרית
שאנוהסטודנטיםמספראתלהגדיללנואפשרוזהההוראהבכוחמשמעותיגידול

.ללימודיםמקבלים
.משפטיםללמודלביקושמצידנומספקתרגישותהיתהלאהאחרונותשבשניםנכון
השכלהבעליאנשיםיותרבולכיווןהולכיםאנו.אותימפחידהאינההשוקהצפת

.ובפוליטיקהבעסקים,הציבוריבשרותאלא,דין-עריכתבמקצועעוסקיםלאמשפטית
.רצויהתופעהזו,לרעתי

שהמוסדותמבטיחהאינהנוספיםחדשיםלימודמוסדותפתיחתשאפשרההחקיקה
ספקאין.לפעולימשיכוהאלהשהמסגרותמבטיחהאינהואףכראוימתפקדיםשנפתחו

.בפקולטותההוראהכוחאתלהגדילועזרהלנושאורגישותפתיחותיצרהשהחקיקה
.בלימודיםלהצלחהטובמנבאהםכיוםהנהוגיםהקבלהשמדדיטועניםמומחים

,שוניםמדדיםמולבלימודיםהצלחהמתאםלפיהמתקבליםאתבודקיםאנחנו
יזמנומצידנו.טובהואהנוכחישהשילובהיאוהמסקנה,מדדיםביןשוניםושילובים

מותאמותפסיכומטריותבחינות-האמריקאי[.1ע.7.5.-המבחןשלהתאמהבדיקת

.לבדוקשראויכיווןזהו.משפטיםללימודי

:פרידמן'פרופ

הזכות,אחרותבמלים.ללמודוהאפשרות,ללימודסובסידיה:שנייםביןלהבחיןיש
פתוחיםהאקדמייםהלימודים,העשירהבאירופה.סובסידיהעםללמודוהזכותללמוד
,מוגבליםשהאמצעיםהיאהיסררהנחתבארץ.בגרותתעודתשבירודורשלכלחינם
כיצדהמחליטיםגופיםשישנםתפיסהלקבלגםאפשר.מוגבלתהסבסודיכולתולכן
היאנפרדתשאלה.ושוויוניהוגן,ענייניבסיסעללהיותצריכהההחלטה.הסבסודיתועל

לכך.משפטיםלימודלמנועאולאפשרישהאם,הסבסודמגורםשמתעלמיםבהנחה:זו
.ללמודהמינימוםבתנאישעומדמילכללאפשריש:משמעית-חדלדעתיהיאהתשובה
פונקצייההםהוראהכוחות.גרידאכלכליתבעיהזו,הקיימיםההוראהלכוחותביחס
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דורשתבאוניברסיטהמורההכשרת,הומןלמשךנוגעתהיחידההמגבלה.השקעהשל
כוחותפעולתידי-עלהזמןבמשךעצמואתיאזןהשוק,סבסודיהיהלאאם.זמןפרק

.והביקושההיצע
הואבמשפטיםשידעלומראפשר.חברתיבסולםלעלייהצינורהואבמשפטיםתואר

בראשפוגעת,שהיאהגבלהכל.וכלכליחברתילקידוםטובאמצעירביםבמקרים
,להתמודדיכולים,יותרהחזקותלשכבותהמשתייכיםאלה,החלשותבשכבותובראשונה

הכנהלקורסיבניהםאתלשלוחיכוליםהם.ואחרותמספריותמגבלותעם,קלותביתר
.ל"בחולימודיםלהםלממןהצורךובמידתהפסיכומטריותלבחינות

הלומדיםמספרמאודעדהוגבל,גיסאמחד.לעיוותשהביאצירוףנוצרבישראל
ללימודינוספיםמוסדותלפתוחהיהניתןלא,גיסאומאידך,הקיימיםבמוסדות

בידי,אפוא,נשמרללמדהכוה.בכךתמכהלאגבוההלהשכלההמועצהשכן,משפטים
קיימתעדייןכיאם,זהמצבשינתההחקיקהירזמת.אוניברסיטאותשלקטנהקבוצה

קריטריוניםאיזהלפיברורלאולי,מסובסדתלאלמנהלהמכללה.הסבסודבעית
.יסובסדמיבוחרים

לסטודנטיםלאפשרהיאמשפטיםללימודימתאיםמילבדוקביותרהטובההשיטה
לערוךניסיוןבל.לפחותאחתלימודבשנתלהסתכןהמינימוםבדרישותשעומדים

אואלהמוכשריםמועמדיםלהחמדןעלול,הלימודיםתחילתלפניהיינו,מראשמתאם
.האקדמיהלהרחבתתתרום,חדשיםמוסדותופתיחתהלימודיםמסגרותהרחבת.אחרים

להעלאתשתתרוםהפקולטותביןאמיתיתתחרותלהתפתחגםעשויהזאתבעקבות

אפשרות,כמובן,קיימת.יותררחבאפשרויותמגווןולסטודנטיםלמוריםותציע,הרמה
הבסיסיהתנאי.פחותוטובותיותרטובותפקולטותשיתבססותהיההתחרותשתוצאת

הברית-בארצותקיימתכזאתמסורת.המינימוםבתנאייעמדושכולןלהיותחייב
.משפטיםמלמדיםבוספר-ביתבכללצמוחיכולדגולמשפטן.ובאירופה

:זמיר'פרופ

:כפולמטעםהמשפטיתההכשרהאתלפתוחשישלרעהשותףאני

חפץשהואבמקצועולעסוקללמודלאדםאישיתבזכותמדובר,הפרטמבחינת.א
מסוימותבמדינות.בחרבהבדרךללכתהסיכויאתלפרטלאפשרחייבתהמדינה.בו

.בהוקהביטויהאתמוצאתזויסודזכות
המשפטיםמקצוע.משפטניםריבוישלמצבלחברהטוב,כלליתחברתיתמבחינה.ב
בישראלהדברבולטבמיוחד.כברציינואותםרביםלעיסוקיםטובההכשרההוא

שאינםבתפקידיםכולל,נוספיםמשפטניםשםהיולוהיהטוב.המדינהבשרות

.משפטיים
זוליותר,כלכליתמבחינה.משפטיםללמודיכולאקדמייםללימודיםהכשיראדםכל
הקמתעםבנושארבשיפורחלהאחרונותבשנתיים.רפואהמאשרמשפטללמד

משפטיםללימודיהביקושאתיאונואכןהשוקכוחות,להערכתי.הנוספותהפקולטות
בעיותללאלהתקבליוכל-ומתאים-ללמודשרוצהשמייהיהאכןהנורמליוהמצב

.מיוחדות


