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דקאןהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב,פרופ׳ חנוךרגן,נלחם

בבריחת המוחות

מיליונישקלים
בעזרת מרכזייחודי המכשיר את הדור המשפטי הבא באקדמיה .עם תרומות של
מאנשי עסקים כמו צבי מיתרונוחי דנקנר ,הוא מתכווןלהתחרות בבתי הספר
המוביליםבעולם
עידו

מאת

בעולם

באום

שיש בו

שהיא באמת

רגן עשה את

מהאקדמיה

כיכרת לא רק בתחומי המדע
הקלאסיים ובחוגיםלכלכלה ,אלא
גם

האוניברסיטאות

במשמטיפ.

המובילות

בארה׳׳ב הן

הבחירה

הראשונה של
מצטייניםלמשפטים.

פדופ׳ חנוך דגן ,דקאן

״הפקולטה
זיו נות:
יכולה
בתלאנינ
וי משהו
שווה נותחו לחה
י)טילהציע
נאוהי׳נ.
הלשןחם

הפקולטהלמשפטים
באוניברסיטת תל
ארבע שניט ,מנסהלשנות

אביב זה
מצב

זה באמצעות מרכז צבי מיתר

ללימודים

מתקדמים .המרכז

החדש נחשב אחד ההישגים

הבולטים שלהפקולטה למשפטים

הגדיללעשות

נתנו לי

במשפטים מכירים.

אתה מקבל

"החתוהבלעשות

משהו טוב.

האדם הראשון שדיברתי אתו על
תחמה היה צבי מיתר .נפגשתי
במשרדו עם סיכום

עם צבי

מנהלים של

התוכנית

למרס

ומה

יהיה תפקירו של המרכז; מניעת

הכשרהלכתוב את הספר הזה,
בריחת מוחותוהעיקרון של
׳מצית תצאתורה׳ .מיתר שאל
אצלנו*.
כיום יש את זה גם
רגן מדבר במונחים של"מציון
אותי שאלות טובות ,דהה כמה
תצא תורה" ,אולפחות תודת
נקודות תורפה .עניתי לו כמיטב
היקף
שלח
והוא
יכולתי
המשפט .הוא אינו מגלה מה
אותי
עם
התרומותלמרכז מיתר אדלפי
תתמה ועם תוכניתעסקית".
שמו של מיתר פתח בפני דגן
הערכות מדובר ההתחייבויות
מיליוני
כספיות בהיקף של
דלתות של תורמים נוספים pi

באוניברסיטה ויוצג ביום ראשון
הקרוב בכנס הבוגרים הראשון

תלמידי
שחלקגדול
כולם משתתפים בחוויית
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ל״וור
לנו
המאפשרת
זמננו
לעיסוק
את
יתרון״
האקדח היא

משפט
ציבורי

ומסחרי

נהנהממלגה.

מהם

קיבוצית בכיתות

מחקר
משפט

דוקטורנטים

מצומצמות ובקורסים עם טובי

וחברה
משפט

בינלאומי

המרצים מישראל
ומהעולם,
המגיעים ללמד אתהישראלים

תה חוקרים

הרוקשרשים

איכות

הסביבה

הצעיף!

המוכשרים.

"הבנו שחלק
החברתישלנו הואליצור
ללימודי
אלטרנטיבה אטרקטיבית

תרומות נכבדות עבורהמרכז".
תורם

מרמי נוסף הוא נוחי דנקנר

אי.די.בי".נוחי דנקנר
באמצעות

ואבי פיקד ישותפו העסקי של
הפקולטה.
ונקנהע"ב( הם בוגרי
משהו במוסד הזה

כנראה יש

שיקרללבם.
מסביר רגן.
מה יקרה אס

TheMarker

מהר ירצה

דוקטורנט לכתוב מחקרעל
ריכוזיות

ושליטת

המשפחות

במשק?
"בחר שהוא יכתוב

מחקר

משפט

של

הוא אחד המקומות הבודדים

על

חשבון נושאים הקשורים

למשפטהישראלי .דגן טוען

הבדלבעולם המעשה.

של

המשפט

חומיים
דיני

את

במשפטים

והיסטוריה

עבודה

האקדמיה
הבינלאומית

כיהפקולטה התל
דוקטורט אומלגות נעשות
מתאפיינתבשילוב של חתירה
שהיא
בוועדת תוארשלישי,
ועדה
למצוינות
אקדמית בצר
אקדמיתעצמאית".
מעורבות חברתית.לפקולטה יש
אבל אנשיהוועדה הזויודעימ
קליניקות משפטיות וכןמסלולי
מי אחראילתנאים הנוחים
שמהם הם נהנים.
קבלה מיוחדים של העדפה
"זה פשוט לא שייך .אני לא
מתקנת.׳׳המצוינות האקדמית
רק חושב כך ,אני יורע שזה פשוט
תומכתביכולת של המשפטנים
לאחולף במחשבתם .אנשי הסגל
שאנחנו מכשירים כאןלעשות

פילוסופיה

ל-

בתיאוריה ובנושאיםהמעניינים

אביבית

משפט מחקריים מתקדמים",
מסבירפרופ׳ דגן בראיון

אנשים רציניים

חושבים שיש כאן משהוחשוב",

לא גתים מהתנאיםבמרכז׳.

מהחזון

"מרמ צבי מיתר

שגם גייס

עלהחלטותכאלה .כלההחלטות
לגביקבלה ,נושאי הצעה ,אישור

הפקולטה )ראו מסגרת).

מרמ_מיתרהואביתל-

בכך

ע"ב)

כזה .התורמים אינם משפיעים

של

דוקטורט ותואר שני,

נאן הן

שלו באוניברסיטתייל
"אמרו לילבחור
מלגה ואמרולי :׳תכתוב ספר .זה
המודל שרובהישראלים שעשו
קורסים,

דוקטורט

דוקטותטים

הדוקטורט

תרומהלעולם המשפט .ערד
מאיר
לינזן (השותףהמנהל של
משח־ הרצוג ,פוקס ,נאמן

מה יוצא להט מזה?

ב1990 -

בתחומים אחרים

שנים" .התורמיםשלנו

מאוד״ ,אומר דגן בחיוך.

בתחום המשפטים״.

המוחות

בריחת

לימודים
תוכנית

school
graduate

שקלים

בפריסה

מתוכננת לעשר
הם נדיבים

את משרדי עורכי הדין
הגדולים.
"נוצרה התגייסות מרשימה של
משרדיעורכי הדין
המובילים
בתל אביב שהיתה להט מחויבות
לפקולטה ושהנינו שיש כאן

בדומהללימודיכלכלה,
מתקדמים
משפטפלילי לימודי משפט
מתאפיינים

בהתמקדות

תיאוריה

שלא נוגעתלחיים

אנשים היא בעיני תיאוריה

טובה׳׳ ,אומר רגן.
לא

מדוע

דוקטורנט לבחור

ירצה

בכם ולא
לנסועלחו׳ל?
"המרצים כאן הם
מרכזיים מאוד

שחקנים

באקדמיה

המשפטית
העולמית.
לימודים
יכוליםלהציע

אנחנו

תיאורטיים

איוuiiujim inuiciנמשפסים?

נשמנויהפקולטה:
נל המפורסמיםמתייצבים

$TS1$להנחות$TS1$
לה־
לא טשוט להתקבל
קשה :״התמריציםשמקבלים אנשי הסגל כדי
ללימודי דוקטורט
נחות
שליליים׳׳.
$DN2$להנחות $DN2$דוקטורנטים קטנים,ואפילו
המשוכה
במרכז מיתר.
כלימודי תואר שני
שצריך דוקטורנטלעתידלעבור היא מציאת
רשימה ארוכה של מסורסמיכ תתייגגלכנם הבוגרים
רגן אומר כיההתעניינות
הפקולטה
אושלישי במרכז גבוהה .שיעודהמתקבלים מכין
למשפטים
 ptr»Hnבתולדות
נושא ומנחה מבין חברי -סגל הפקולטה שיס־
$TS1$שיסכים$TS1$
כים
תל אביב שייערך ביום ראשון הקרוב.
יסכים$DN2$להנחותו בעבודת הדוקטורט .לאחר מכן המתעניינים אינוידוע ,שכן לא כולם מגיעים
מבין
הגשת
של
לשלב
של
אישורה
את
לקבל
יש
את
שאישרו
הבוגרים
כין
כוונות.
הצהרת
המתקדם
הקבלה.
השתתפותם :שופטי בית
הידועים
ועדת
אלה שהגיעו לשלב זה בשלוש השנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$
המשפט
לדברי פרופ׳ חנוך דגן" ,כל מועמדלדוק־
$TS1$לדוקטורט$TS1$
העליון אסתרחיות ,יורם דנציגר,וחנן
מלצר; השרים גד־
$TS1$גדעת$TS1$
נרחו שבעה .המרכז קולט גם דוקטורנטים
נות
$DN2$האחרונות$DN2$
קטורט $DN2$צריך להגישציונים,המלצות ,עבודת תזה
טורט
$DN2$גדעת $DN2$סעד ויצחקהרצוג; מזכיר הממשלה צביהאוזר; אנשי העסקים
עת
שלמדו בתארים הקודמים שלהם במוסדות אח־
$TS1$אחדים$TS1$,
לתואר שני והצהרת כוונות שהיא מסמך רציני
נוחי דנקנר ואבי פישר .עורכי דיןבולטים וראשי משרדים גדו־
$TS1$גדולים$TS1$
לים
בישראל ,המר־
$TS1$המרכז$TS1$
דים,
$DN2$גדולים$DN2$שיגיעו :מאיר
$DN2$אחדים$DN2$,כולל שאד האוניברסיטאות
לינזן ,תי גבע ,יורם ראב״ד ,גיורא אררינסט,
שמראה שיש כאן תרומה מחקרית חדשנית עם
שני בוגרים
$DN2$המרכז $DN2$הבינתחומיוהמכללהלמינהל
כז
עדך תיאורטילמשפט״.
שמואלזיסמן ,צבי פיתן ,טל בנד ,אביגדורקלגסבלד וגבות תל
בחו׳׳ל.
הגיעו מאוניברסיטאות
משימה קשה
איתור המנחה היא
הפקולטה ,ר׳ראילנהדיין.
צור .את הערב תנחה בוגרת
ומשמשת
 n'uבאש
 n'uבאום
למעשה מסננת האמיתית .רגן מודה כי זהו שלב

כדמה כזושיכולה

לעזור לאנשים
להיות חוקרים אולאנשים
שרוצים

שרוציםלעבוד
לצורך

חוויה

אחר .אנחנו

מחקרית

מכשירים

שלהקהילה

את המנהיגים

המשפטית בכל תחומי העשייה
כי יש הרבה

מאד

בקומות

שאפשר ללמוד
והאחריות שלנו היא יותר על
העליון שלהקהילה
החלק
משפטים

המשפטית".

דוקטורנט שיתחיל
הוא רוצהלהתקדם ,יכתוב
דוקטורטבאנגלית .לאלקהל
הישראלי.
כאן ,אם

"דוקטורנט

מתמודד כאן

עט מטלהכפולה.

אקדמיה היא

מעולות ,אומרתלוריא״
זיו בורר ,בן 29

המתגורר

בגבעתיים אומר כי״העובדה
שהמלגות במרכז הן
המאפשרתלנולייחד

לעיסוק

ברמה

את זמננו

האקדמי היא יתרון עצום

שבלעדיו אני פשוט לא
יכול להרשותלעצמילימודי

הייתי

דוקטורט״.

למד

בורר

תואר ראשון

באוניברסיטת חיפה

במשפטים

כעתודאי ושירתבפרקליטות
הצבאית כיועץ המשפטילמרכז
תעסוקת אזרחים עובריצה״ל.
אמנם בצבא עסק בעיקר בדיני
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למשפטים ו\"ש

הפק תיטה

צבי מיתרללימודי

ana
דגן

inn

נשוי

זקו

למשפטים

גבעתיים

מגוריט;

באוניברסיטת תל

בוכמן

riran־:

דקאן

אביב ומנהל

מרכז

מתקדמים לימודים :תואר ראשון בפקולטה

משפט

באתיברקיטת תל אביב;
אתיברסיטתייל
למשפטים של

תואר שני ודוקט

בבית

שירתבצה׳׳ל

שה

וד

כמפקד האולפן המיוחד של חיל

מוסדגלובלי והדנ״א שלה
הגלובלי .חלק
מצוינות במוכן
מהשאלות שראויות למחקר

הוא

במשפטים הן

אקדמי

הדברים שאלות
לשיטות

משותפות

חובה לחברה

פועלים

של
להתפתחויות
הישראלי״.
זה היבט של

באהלידי

בחברההישראלית.
שלנו

בבחירה

ייסדת

בדיחת מוחות.

אבל

אתה לא
למשפט הישראלי?
כשהנושא לא מיוחד
לישראל זה לא אומר שהוא אינו
חשובלישראל״.
דגן

מדגיש

המחקר

התיאורטי

חשיבות

"יש כאן

תפישה

דבר כזה תיאוריה

של

וכמידה דכה המרכז

הזהכולו
שבא

לשנתיים ,שלוש
לכאן

ארבע,יקבל
וקורסים

שיש

המשפט

מחפש אותה ביחד .מי

סדנאות

או

מחקר

של מרצים שלנו ושל

פרופסורים אורחים

ממיטב

האוניברסיטאות
בעולם,
לדוקטורנט
יתנו

שביחד

תמונה מקיפה

של הגישות לתהום
שלו ושל יישום הגישה שלו

המשפטי

בתחומי

הקורסים

של

המחקר .כסופו

דבר בהיבט המצוינות
מוסר

המחקרית

אקדמי נבחן בתוצרים

המחקריים שלו

המחקר

למשל,ב״זכויות יוצרים

הדיגיטלי"" ,הרומן
כעידן
הוויקטודיאני ודיני החוזים" או

"איסור עלאפליה
מונופול על פי חוק
על ירי
ההגבליםהעסקיים" .מחקרים
נוספים עוסקים ב״שימוש של
קבוצות
שלטוניות באמצעים
קיצוניים וחריגים

משפט שונים .זו חוויה

במאבק נגד

הטרור"" ,אחריות

מפקדים

בשל

כשלפיקודי"" ,אתגר העוני

של

המינהלי"ואפילו
המשפט

״אינדיאנים ואינדיחניסטים

ספרים

ההרגשה שלי היא
ומאמרים.
שהתוצר המחקרי הכולל שלנו
למרות הגיוון ,תחומי המחקר
יועצם בזכות המחקרים של
תלמידי המרכז .אםתלמידי
המשפט הפרטי־
$TS1$הפרטיהמסחרי$TS1$
העיקריים הם
המחקר יביאו לכך שכמקוס הזה
והמשפט הציבורי,
המסחרי
$DN2$הפרטיהמסחרי$DN2$

במשפטהפלילי:

במשפטים.
שאומרת

בתומית

הלימודים?
"לא .למרכז ישהנהלה

וסדנאות

מרעבסיסי".

בין מפיצים

אקדמית .היא מתווה את

המחקר

את

מקומות

בעשייהכעולם

הלימודים,
תוכנית

העומקולעשות

שנמצאות בעיצומן עוסקות,

ומחוץלו".

המשפט

ואת

צריך

לקחת

שהוא בין הרגע העכשווי

עבודות

הבוגרים

נמצאים כהמון

מרשימים מאור

במשפט

מגוון את

מקום

מנהיגות

התורמים מתערבים

המדבז סה

את
משהו

משפטים הם

ישלנו
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