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  לכבוד                                                     לכבוד                  לכבוד

  מוטי כהן מר                                         ירון עוז פרופ'                  יוסי קלפטרפרופ' 

  מנכ"ל                                                    רקטור                                     נשיא 

    

                                     

  שלום רב,

  פקולטה למשפטיםהסגל הקליני ב הנדון:                        

להסדרת מעמד  נמצא בעיצומו של מאבקהסגל הקליני בפקולטה למשפטים ש ידוע לכם בוודאי

תנאי קליני ובכלל זאת -סדרה מתאימה של מעמדם האקדמילהגיע לה מטרתם היא .הקלינאים

  והולמים. ראויים שכר 

 שכרהו העסקהה במתווה תומכים ,לעניין הפקולטה ועדתו, הקליניקות הנהלת ככל הידוע לי,

 המסלול של השכר מבנהעל  , בין היתר,שמתבססו עם הקלינאים ומתן במשא גובשאשר 

  . למורים המקביל

עוד נמסר לנו  .הוצעש המתווהמ רחוקה האוניברסיטה של הנוכחית צעתההכפי שנמסר לנו, 

  שנת הלימודים.לא יחלו ללמד בתחילת  הודיעו שו הקלינאים הכריזו על סכסוך עבודהש

מנחים אקדמיים הם חברי ארגון  6קליניקות, מתוכן  8ל תשע"ו פועלות בשנה"למיטב ידיעתי, 

כץ, -י קריכלי(פרופ' אייל גרוס, ד"ר שי ווזנר, פרופ' איסי רוזן צבי, ד"ר תמהסגל האקדמי הבכיר 

  סגל האקדמי הזוטר.השני מנחים אקדמיים חברי קיימים גם פרופ' נטע זיו). פרופ' אלון קלמנט, 

מבוססים על קשר הדוק בין ההיבטים העיוניים הנלמדים בקורס לבין בקליניקות הלימודים ככלל, 

מבוססת על ו העיונית נשענת על ההוראה הקליניתקליניים. ההוראה -יםההיבטים המעשי

החלק הנלמד בכיתה אינו יכול לעמוד בפני  .המקרים והפרויקטים המטופלים על ידי התלמידים

 הפדגוגיה הקלינית. לב לימוד העיוני היאבין היצירת ההיזון החוזר בין העבודה המעשית לו עצמו

נית בכיתה נעשית מזה שנים במתכונת של הוראה משותפת של מעבר לכך, עצם ההוראה העיו

  המנחים האקדמיים עם המנחים הקליניים.
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 אינםתלמידים ה כאשרללמד  המשפטיות מסרו לי שיתקשו בקליניקות האקדמיים המנחים

   מעורבים בפרויקטים המעשיים.

מעבר לקושי להעביר את וידועים לנו, כאמור, פרטי הסכסוך בין הקלינאים לבין האוניברסיטה 

  אנו סבורים שמאבקם של הקלינאים צודק וראוי. השיעורים בקורס הקליני, 

התארגנות ראשונית בוודאי שלא נוכל להפריע או לסכל צעדים ארגוניים לגיטימיים וחוקיים של 

  לא ללמד.הקלינאים שאם יבחרו  במקום הקלינאים,ללמד  נו לא יוכלווחבריהקלינאים של 

לפתור את בעיית הקלינאים בטרם ייגרמו ו סכסוך לאלתרה לפעול ליישובאני קורא לכם 

אחד מהיהלומים בכתר  בקליניקה המשפטית שלנו,נזקים להוראה הסדירה של הסטודנטים 

  האוניברסיטה.

  

  

  

  ת שנת לימודים פוריה,בברכ                                                                                       

  וייץפרופ' אלי                                                                                                    

                                                                                         

  יו"ר  ארגון הסגל האקדמי הבכיר                                                                                    

                                                                                            

  

  

 

  

 


