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תיאור הקליניקה
הקליניקה הינה ייחודית מסוגה בעולם ,ומטרתה להכיר לסטודנטים את ההיבטים המעשיים של דיני הממונות על-פי ההלכה ובד
בבד להוות גם כלי לסיוע ולתיקון חברתי באמצעות מתן ייעוץ וסיוע משפטי לצדדים שידם אינה משגת לשלם עבור שירות זה.
ראשית לכל ,הקליניקה מעניקה לסטודנטים הכשרה מעשית בתחום הליטיגציה .הסטודנטים מתנסים במפגש עם פונים,
בניסוח כתבי טענות הכוללים טיעונים הן מתחום המשפט העברי והן מתחום המשפט הישראלי בנושאים אזרחיים מגוונים כדיני
חוזים ,עבודה ,קבלנות ,נזיקין ועוד ,ומתלווים למנהלת הקליניקה בייצוג בפני בית הדין .כך לדוגמה סייעה הקליניקה השנה
למפרנסת יחידה ,עובדת מחשבים אשר לא קבלה את פיצויי הפיטורים המגיעים לה ,לעמוד על זכויותיה על פי חוק ,לרוכשי
בתים אשר דרשו מהחברה הקבלנית לבנות קיר מגן מפני מסלעה מסוכנת ליד ביתם ועוד .הסטודנטים אף שותפים בכתיבת
חוות דעת להצעות חוק המוגשות על ידי חברי כנסת בתחומים אזרחיים-חברתיים .כך לדוגמה כתבו הסטודנטים חוות דעת על
הצעת חוק איסור פיטורין בשל מחלת ילד ,הצעות חוק הנוגעות להקלות שונות בתחום ההוצאה לפועל ועוד .סטודנטים של
הקליניקה משולבים במחקר עיוני-יישומי לקראת יצירת מאגר מידע מקיף וממוחשב של פסקי הדין לממונות שהתפרסמו עד
היום בבתי הדין השונים  ,נוטלים חלק בפרסום קבצים של תקצירי פסקי דין שנתנו בבתי דין לממונות ומופיעים במשפט מבוים.
החלק העיוני של הקליניקה כולל הרצאות אשר עוסקות הן בהיבטים מעשיים של המשפט העברי ,דוגמת דיני חוזים ,נזיקין
ועבודה ,המכשירים את הסטודנטים לעבודה מעשית במשפט עברי והן בהיבטים רחבים יותר של המשפט ,כמו פשרה ,לפנים
משורת הדין ,אתיקה מקצועית ,הזכות לייצוג בהלכה ועוד.
פרטים נוספים
תלמידי הקליניקה ישתתפו ביום הכשרה אשר יערך סמוך לפתיחת שנת הלימודים .בהתאם לאופי התיקים בקליניקה ,יתבקשו
הסטודנטים לנסוע לבתי דין לממונות באזור ירושלים או המרכז ,בתדירות של פעם-פעמיים בשנה .במהלך השנה יתקיים סיור
בבית דין לממונות באזור ירושלים.
הרישום לקליניקה מומלץ לבעלי רקע תורני קודם ,אך ניתן להשתלב בה גם בלעדיו .נדרשות רצינות ואחריות לטיפול בתיקי
הפונים הזקוקים לסיוע.
למידע נוסף ניתן לפנות לקליניקה בטלפון  03-5318105או באמצעות דוא"ל shifra.mescheloff@biu.ac.il
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