מוש"א :משפט ושפות אחרות
לחברה צודקת בישראל
לימודים לתואר שני במשפטים
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא
בבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס במכללה למינהל
בשיתוף מכון ון ליר בירושלים

הזמנה להגשת מועמדות לקבלה ללימודים
כעמית/ת "מוש"א"
מוש"א' :אני מאמין'
מוש"א מציעה לימודי מוסמך (ללא תזה) במשפטים ( ,)LL.Mהמתמקדים בבחינה מחודשת של תפקיד המשפט בחברה
הישראלית ,והמיועדים לקבוצה קטנה ואיכותית של משפטנים/ות ועו"ד ,מכל גווני האוכלוסייה בישראל ,השואפים/ות לקחת
חלק בקהילה לומדת המחוייבת לבניית עתיד משותף לחברה בישראל.
חזון הדמוקרטיה הליברלית נתון כיום במשבר בישראל כמו גם במקומות רבים בעולם; עליית הלאומנות והפופוליזם ,העמקת
הפערים הכלכליים והקיטוב החברתי מערערים על ערכי הליברליזם ועל מוסדות ליברליים ,בהם מערכת המשפט ,התקשורת,
התרבות והאקדמיה.
בחברה הישראלית ,המאופיינת בגיוון תרבותי וערכי עמוק ,מתקשים הערכים הליברליים ,ובכללם האוניברסליזם ,שוויון ,חירות
היחיד ממסורת ומסמכות ,ועקרון שלטון החוק  -לשמש נקודת מוצא מוסכמת לחיים משותפים .הליברליזם כמו מיצב עצמו
מול מתנגדיו – דמוקרטיה כנגד יהדות; חילון כנגד דת; אינדיבידואל נגד קיום קולקטיבי; גלובליזציה נגד פרובינציאליות וחירות
כנגד מסורת.
מוש"א רואה במשבר הליברליזם הזדמנות לבחינה מחודשת של ערכי היסוד כך שיהיה בהם כדי לאפשר חיים משותפים ,כמו
גם הזדמנות לבחינה מחודשת של תפקיד המשפט בחברה הישראלית ,המאופיינת בגיוון עמוק ובתפיסות שונות של צדק .כל
זאת מבלי לנטוש את ערכי הליברליזם ,אך מתוך הבנה שהם אינם יכולים עוד להוות נקודת מוצא משותפת לכל.
השפה המשפטית השלטת כיום ,מזהה את המשפט כעניין שבשגרה עם ההיגיון הליברלי ,ונותנת בכורה לגישה ליברלית
דווקנית המבכרת את ערכי האינידיבואליזם ,שלטון החוק ,וחירות .נקודת המוצא של מוש"א היא שהמשפט קשור בטבורו
לשפות ולעולמות תוכן נוספים ומשיקים – חברתיים ,אידיאולוגיים ,כלכליים ,ורגשיים ,המחייבים העמקה בהם כתנאי לחשיבה
ושיחה משפטית חדשה ופעולה לאורה.
מוש"א מציעה מסגרת ייחודית ליצירת שפה משפטית ופוליטית חדשה ומשותפת לחברה הישראלית ,תוך טיפוח דור צעיר של
משפטנים שיוכל למסגר מחדש את ההבדלים החברתיים העמוקים באופן בונה ,במקום לשכפל מתחים קיימים באופן הרסני.

בית הספר למשפטים
ע"ש חיים שטריקס

תכנים וסגל הוראה

הלימודים מורכבים משני נדבכים:
• לימוד עומק של ההיבטים המהותיים והמוסדיים של
משבר הליברליזם ,תוך התמקדות במערכת השלטון
והמשפט;
• יצירת מילון מושגי חדש של ערכי היסוד ושל המוסדות
האמורים להבטיח את קבלתם והטמעתם ,ושל הנרטיב
שמאפשר להאמין ביכולת לחיות יחדיו.
הלימוד מזמין דיון בשאלות "איפה אנחנו?"" ,מה אנחנו
יודעים?"" ,איך נחיה?" (מה אנחנו רוצים ויכולים לעשות)
ו"במה אנחנו מאמינים"? (נרטיבים).

הקורסים המוצעים כוללים ,בין היתר ,את אלה:
•
•
•
•
•
•
•

משבר הדמוקרטיה הליברלית ועקרון שלטון החוק
המשפט בצמתי מחלוקות ערכיות
חילוניות ודת
מרחב ומשפט
עובדות ונרטיבים :אמת ,בדיה ומשפט
"ספרות מופת" (מה הן אמות המידה ל"מופת""/קאנון",
כיצד וע"י מי הן נקבעות)
דמוקרטיות נגועות :המגיפה כמטאפורה וכהזמנה
לחשיבה סוציו-משפטית מחודשת

סגל ההוראה כולל ,בין היתר ,את אלה:
פרופ' אווה אילוז

פרופ' צבי טריגר

פרופ' יפעת ביטון

ד"ר אבינועם כהן

פרופ' ישי בלנק

פרופ' שי לביא

פרופ' ארנה בן-נפתלי

פרופ' מני מאוטנר

ד"ר מיכל בן-נפתלי

פרופ' נסים מזרחי

ד"ר יעקב בן שמש

ד"ר יוכי פישר

פרופ' רות גביזון

ד״ר לינא שלאימה

פרופ' אביעד הכהן

ד"ר יופי תירוש

ד"ר ראיף זרייק

עת ללמוד :משך הלימודים והיקפם

הלימודים ייפתחו באוקטובר  2020ויתקיימו במהלך שנה
קלנדרית אחת.
הלימודים יתקיימו בסמסטר א' ובסמסטר ב' בימי שלישי בין
השעות  ,21:30 - 16:00ובימי שישי בין השעות .13:30 - 8:00
ובסמינר בסמסטר קיץ מרוכז בן שבועיים בחו"ל.
היקף התוכנית 36 :נ"ז.

עמיתי מוש"א:
מי אתם ומה הוא תהליך הקבלה?

קורסי מוש"א מיועדים ל 12-משפטנים/ות צעירים/ות מכל
קצוות החברה הישראלית ,בעלי יכולות לימוד עומק וחשיבה
יצירתית ,ורצון עז להשתתף ביצירת קהילה לומדת שחבריה
וחברותיה משקפים את ריבוי פניה של החברה הישראלית,
מכירים בנחיצותם של חיים משותפים ושואפים לשמש
כסוכני וסוכנות שינוי.
עמיתי מוש״א יזכו במלגת שכר לימוד מלאה.

תהליך קבלה כעמית/ת מוש"א כולל שני שלבים:
 .1עמידה בתנאי סף
 .2ראיון אישי

תנאי סף לקבלה
•
•
•
•

תואר ראשון במשפטים בממוצע ציונים של  85ומעלה
נכונות ויכולת לקריאת טקסטים מורכבים בעברית ובאנגלית
מחויבות עמוקה ומוכחת לפעולה לשגשוג החברה
בישראל לגווניה השונים בכלים משפטיים
נכונות לפעול בכלים משפטיים ובכלים מתאימים אחרים
ליצירת תנאי אפשרות לעתיד משותף בישראל.

לשם הגשת מועמדות יש לשלוח
א .מכתב המציג את המועמד/ת ומדגיש את התאמתה/ו
ללימודים כעמית/ת מוש"א
ב .קורות חיים
ג .גיליון ציונים
ד .מכתב המלצה

את מסמכי המועמדות יש לשלוח תחת הכותרת :מוש"א  +שם פרטי ומשפחה
לדוא"ל emilezola.chair@colman.ac.il :עד לתאריך  10ביולי 2020
ראיון אישי עם מועמדות ומועמדים שיימצאו מתאימים יתקיים עד לתאריך  20ביולי 2020
בית הספר למשפטים
ע"ש חיים שטריקס

