סדר דין אזרחי
תשע"ז – 01
עבודת אמצע" :הבה נקים ועדה"
מורכבות הניהול של מערכת המשפט ,אתגר העומס הקבוע עמו היא מתמודדת ,והרצון להפגין פעלתנות וחדשנות
בעיצוב ההליך המשפטי – הביאו לאורך השנים להקמת ועדות ציבוריות שונות שבחנו היבטים מוסדיים
והליכיים מגוונים באופני פעולתם של בתי המשפט בהליך האזרחי .לפניכם/ן דו"חות של שלוש ועדות כאלה
שפעלו בישראל בעשורים האחרונים ,והמליצו על רפורמות רבות; חלקן התקבלו ואחרות לא.
עיינו – לפי החלוקה להלן – בדו"ח הוועדה שהוקצה לכם/ן ,וכתבו חיבור שיתייחס לשאלות הבאות:
א) מה הבעיה המרכזית ,או הבעיות המרכזיות ,שהוועדה ביקשה לפתור?
ב) מה ההצעות המרכזיות שהוועדה הציגה ביחס לבעיות אלה?
ג) בחרו את אחת ההצעות שהופיעו בדו"ח הוועדה ,או חלופה כלשהי שנשקלה במסגרת עבודת הוועדה ,והשיבו
על השאלות האלה:
 )1תארו בקיצור את ההצעה בה בחרתם/ן לעסוק.
 )2האם ההצעה התקבלה או יושמה במשפט הישראלי?
 )3מה דעתכם/ן על ההצעה? דונו ביתרונות ובחסרונות של ההצעה ,ברוח דיוני המדיניות שקיימנו
במפגשים הראשונים של הקורס ,תוך התייחסות לתכליות ולערכים השונים המאפיינים את התחום
של סדרי הדין האזרחיים.
 )4נסו להציע מודל חלופי משלכם/ן יציג פתרון ראוי לבעיה אותה ביקשה ההצעה בה דנתם/ן לפתור.
הדו"חות:
א .שמות משפחה אביב – הופמן :דו"ח הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל ("ועדת אור"),
 – 1997התמקדו בפסקאות .109-102 ,86-82 ,76-72 ,64-55 ,25-1
ב .שמות משפחה הורביץ – מסד :דו"ח הוועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט ("ועדת
רובינשטיין") – 2006 ,התמקדו בפרק ראשון ,פרק שני (חלקים א' ,ג' ,ד') ,ופרק שלישי.
ג .שמות משפחה מצקין – שפירא :דו"ח הוועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים המשפטיים ("ועדת רונן")2008 ,
– התמקדו בפרקי התחום האזרחי ובנספחים הרלוונטיים להם.
הנחיות:
.1
.2
.3
.4

.5

אורך העבודה לא יעלה על  1,300מלים .יש לציין את מספר המלים בסוף הטקסט.
כתבו את העבודה כחיבור אחד רציף .הקדישו כשליש מהטקסט לשאלות (א) ו(-ב) ,ואת היתרה לשאלה (ג).
אין צורך לכלול הערות שוליים או הפניות לדו"חות או למקורות אחרים (למעט שאלה (ג ,)2לפי העניין).
העבודה תוגש כשהיא מודפסת ככל הניתן בהדפסה דו-צדדית ,על נייר  ,A4בגופן  ,Davidגודל  ,12רווח של
שורה וחצי ,עם שוליים של  2ס"מ מכל צד .הדפים ישודכו באמצעות סיכת שדכן יחידה ,והעבודה תוגש ללא
ניילונים ,קלסרים ,או כל כיסוי אחר.
את העבודה יש להגיש לתא של הקורס ,מס'  ,123ליד המזכירות ,עד יום חמישי ,19.1.2017 ,בשעה 12:00
בצהריים.

