
 על הוראת המשפט*

 מאת

 פרופ׳ ש״ז פלד

 1, | לשאלת הוראת המשפט שלושה היבטים עיקריים: לפני מי להורות את המשפט,
 מהן הם תחומי המשפט הטעונים הוראה וכיצד להורות את המשפט; כלומר היבטים

״ ול״כיצד״, ה מ ״ ל״ י מ ם ל״ י ע ^ ו נ  ה

 ;{היבט הראשון — לפני מי להורות את המשפט — קשור קשר הדוק עם תפקידה
 של פקולטה למשפטים כיחידה אקאדמיוג הדבר נראה פשוט לכאורה; הפקולטה
ם נועדה להכשיר משפטנים. אך יש לזכור, כי המשפטן צריך להיות אדם  לטפטי
 בק«א במערכת הנורמות שבהן הסדירה המדינה את תחומי החיים השונים של החברה,
 אדם המתמצא בעקרונות, •במושגיות ובדרכי הניתוח, האופייניים לענפי המשפט
 ההולמים תחומי חיים אלה, אדם המסוגל לעשות את הקורלאציה בין הנורמות המשפטיות
 וגץ צורכי החיים שהן נועדו להסדיר; הכל, כמובן, תוך תפיסת המשתנה שבדברים
 ותוך יכולת לתת ביטוי משפטי •להתפתחויות אלה. בקיצור, אדם המסוגל לנתח ולהבין
 את! המשפט, המצויד בכלים הדרושים ליישם את הוראותיו על המתרחש בחיים, ובעל
 בושר ההכללה הנחוץ כדי ליטול חלק גם במלאכת עיצוב המשפט ותורתו. רק אדם
ה הוא־ בעל רקע שממנו יכול לצמוח שופט, פרקליט, יועץ משפטי, מורה או חוקר  מ

 בתחום המשפט — הוא המשפטן.
 הפקולטה אינה מכשירה, אפוא, ישירות, שופטים, פרקליטים, יועצים משפטיים,
 מורים או חוקרי משפט; הפקולטה — כמוסד להשכלה אקאדמית — מכשירה משפטנים
 כדי! שיוכלו, אם ירצו בכך ואם ירצו בהם, לעסוק במקצועות אלה; ויש .הבדל בין
 הדודים. אד אין ספק, כי משפטן העונה על הדרישות האמורות הוא אדם המחונן
 בוץע הנדרש כדי להיות, עם הזמן ולפי הנסיבות, שופט טוב, פרקליט מוצלח, יועץ

 מש1*טי מועיל, מורה או חוקר ראויים לשמם.
 תפקידו של המשפט בחיי החברה ובחייו של כל פרט הוא אשר מחייב הצמדת
 דרישות אלה למשפטן ומתוך כך לפקולטה האחראית להקניית ההשכלה המשפטית
 לפי קני־מידה כאמור. מכאן. מתבקש, שהלומדים בה יהיו מוכשרים לקנות אותה;
 אחרת נחטיא את שליחותה, נאכזב את הציפיות ממנה ונפגע באינטרס החברתי, אשר

 הגשמתו מצדיקה את קיומנו כיחידה במוסד ציבורי.

 * !•ברים שנאמרו בטקס פתיחת שנת־הלימודים בפקולטה למשפטים, ביופ ז׳ גתשון תש״מ
.(28.10.79̂  
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 2. זהו ההסבר העומד מאחורי אופן קבלתם של תלמידים בפקולטה למשפטים —
 בחירת המועמדים בעלי הפוטנציאל האינטלקטואלי הדרוש לקניית ההשכלה המשפטית

 על כל מרכיביה הנזכרים.
 תלמידי השנה הראשונה, היום היה היום הראשון ללימודיכם בפקולטה והוא היה
 רק שלכם, לא משום שמספר המקומות בשנה הואשונה מוגבל ל־120 בעוד שנרשמו
 ללימודים 1463 מועמדים. אפילו נרשמו מאה מועמדים בלבד לאותו מספר מקומות,
 היתד! מתחייבת סלקציה, כדי לברור את התואמים מבחינת הכושר הנדרש לקניית
 ההשכלה המשפטית, ואפילו היה, כתוצאה ממספרם הנמוך של המועמדים, מספר

 הנבחרים נמוך עוד יותר.
 אץ מנוס מלהכיר בכך שהקריטריונים לקבלת התלמידים אינם משתווים לכלים
 שבהם מודדים נתונים פיזיים, כמו מדחום, המסוגל לשקף את החום המדויק של גוף או
 של חומר בנקודות זמן ומקום מסוימות. הכושר האינטלקטואלי של האדם הוא עניין
 להערכה בלבד וכלים מדויקים למדידתו עדיין אינם מצויים. מן הנמנע גם להתכחש
 לכך שביטוי כושרו של אדם הוא גם פונקציה על תנאים, בעיקר חברתייים־כלכליים,
 שבהם הוא נתון; בנוסף, הוא גם תכונה משתנית היל האדם, במיוחד בתקיפת ההתבגרות
 וגיבוש אישיותו. ובכל זאת, השתמשנו ברמות ההישגים •בבחינות הבגרות ובבחינות
 המשכל לקביעת מבחר המועמדים שהפכו היום, לראשונה, לתלמידי הפקולטה. לא
 עשינו כך רק בדלית ברירה — בהעדר מבחנים אחרים, מדויקים יותר. מחקר לגבי
 מספר שנים הראה לנו כי, לפחות עד עכשיו, המבחנים הללו מנבאים יפה את ההישגים
 מאוחד יותר בפקולטה, או ביתר דיוק — הישגים אלה מאשרים את כוח הניבוי של

 המבחנים.

 העיקר הוא, שהסלקציה של התלמידים לפקולטה למשפטים היא, לדעתי, מחויבת
 בגלל התפקיד הרם והחשוב שממלא המשפטן .:חברה, וששיטת הסלקציה מבוססת
 על מבחנים ערכיים בלבד. באשר לתנאים הח:רתיים והכלכליים השליליים שהיו
 עלולים לעוות את תוצאות הסלקציה, נועד המרכז ללימודים קדם־אקאדמאים לתקן את
 המצב במידת האפשר, ושוב על־פי קריטריונים ערכיים בלבד, כדי שלא לדחות את

 התסכול לשלב מאוחר יותר, בשל קבלה שלא על ,:סיס ענייני.
 הדאגה להבטיח אוכלוסיית תלמידי משפטים ב עימת ההולמת את אפשרות ההקניה
 של השפלה משפטית נמשכת גם בשנים שלאחר מכן, ואינה מצטמצמת לשנה הראשונה.
 תנאי המעבר משנה לשנה נותנים ביטוי לדאגה זו: שבוגרי הפקולטה יהיו בעלי
 השכלה משפטית ברמת התפקיד שנועד למשפטן בחברה, שיהיו מסוגלים לעמוד בכבוד

 במבחן החיים ושכניסתם לחיים לא תעבה את ד.7זוליים של המקצוע שבו יעסקו.
 ראוי שאתם, תלמידי שנה א/ תדעו, אפוא, כי מעמדכם זה הוא מעמד איכותי־ערכי
 וכי תחילת לימודיכם היום בפקולטה אינה פרי של משחק מספרים — מספר המקומות
 לעומת מספר המועמדים — אם כי גם למספר המירבי של מקומות יש משמעות משלו
 בכך שהוא משקף את היכולת האובייקטיבית המא?!סימאלית של הבטחת תהליך ההוראה

 מבחינת כוח האדם ההוראתי.
̂ה״ שבה — לשאלה מה הם. תחומי,  3 ומכאן, להיבט האחר של ההוראה — ל״כ
 המשפט" הטעונים הוראה"וממילא גם י לביטוי" הכמותי של מהות זו. שאלה זו העסיקה
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 את הפקולטה בתקופה האחרונה. כמעט שלא היתה ישיבה של מועצת הפקולטה —
 בייחוד בשנות הלימודים תשל״ז ותשל״ח — שבה לא נערך דיון בשאלה זו, שכן היא
 ש&לה מרכזית בחיי הפקולטה כמוסד של הוראה. ויש גישות שונות בכל הנוגע

 לפתרונה הטוב, או אם תרצו, העדיף.
 {זשאלה היא, כאמור, בעלת שני אספקטים עיקריים — אחד מהותי והאחר כמותי —
 ובחגיהם קורלאציה הדוקה. כי למהות יש ביטוי במספר שעות הלימוד והכמות משפיעה
 על מגוון המקצועות שהיא מסוגלת לכלול. למהות יש דרישה מינימאלית ולכמות יש
 גבול מירבי, על־מנת שתכנית לימודים תהיה ראויה לאקרדיטאציה ההולמת את
 ה^ואר של בוגר במשפטים ובת־הגשמה מבחינת המאמץ הנדרש מן התלמיד הלומד

̂־את תואר זה.  לק
 3אשר למהות, ניתן לתאר שיטה, מרחיקת־לכת, שבה מציעים לתלמיד מגוון רחב
 ש׳£ מקצועות כשהוא חייב ללמוד מספר מסוים של שעות בשבוע אך הוא זה הבוחר
 לע|צמו, ללא הגבלות כלשהן, את המקצועות, בכל שנה. לעומת שיטה קיצונית זו,
 עופנדת השיטה הקיצונית האחרת — תכנית לימודים המורכבת כולה ממקצועות חובה.

 באשר לכמות, קיימת אסכולה שלפיה מספר שעות ההוראה צריך להיות מצומצם
 ככל האפשר, והתלמיד צריך להקדיש את מירב זמנו לעבודה עצמית, לאיתור חומר,
 לקריאה, לחשיבה, לסיכום, הכל, כמובן, תוך קבלת הדרכה. לפי גישה אחרת —
 שזיינה שוללת את הצורך בהכנה ובלימוד עצמי — ניתן משקל מרכזי להימצאות
 התלמיד במחיצת המורה, בשיעורים ובתרגילים, כשהתלמיד מובל ומודרך עליידי
 מון־זע בקו החשיבה, בדרכי הניתוח ובתפיסת החומר; לכן, מספר שעות ההוראה

 צךךך להיות סביר כדי לאפשר דרך זו של לימוד.
 אין בדעתי, במעמד זה, לערוך ויכוח עם אלה הסוברים אחרת ממני או למתוח
 ביקורת על הגישה שאינה נראית לי. רוצה אני רק ליתן ביטוי להרהורי לבי בנושא זה.
 בוגר במשפטים הוא התואר הראשון בתחום אקאדמי זה, ולגבי רוב־רובם של
 הנושאים אותו הוא גם האחרון, כי אין הוא ממשיך בלימודים אקאדמיים מתקדמים
̂נר ואין הוא חוזר אליהם עוד. הלימודים לקראת תואר זה הם עבורו, בדרך כלל,  יו
 הזדמנות הראשונה והאחרונה לרכוש השכלה משפטית אקאדמית מלאה ככל האפשר.
 זוז1!, גם ההשכלה היסודית שלו. היא — כולה — נחוצה לו, יהיה תחום המשפט שבו
 יתרכז עיקר עיסוקו העתידי כמשפטן אשר יהיה. יתרה מזו, רקע כללי לוקה בחסר
 פו*ע ביכולת ההבנה המלאה של כל תחום מתחומי המשפט בנפרד. מלבד זאת, האם
 יםיל תלמיד לחזות מראש מה יהיה, בעתיד, תחום עיסוקו הספציפי כמשפטן ? האם
 לא קרה שאדם צריך להחליף את תחום עיסוקו בתחום אחר, •באורח בלתי צפוי מראש י
 ואף אילולי שיקולים אלה, האם •באמת יודע התלמיד במה לבחור על חשבון השאר י

 אין ספק כי על הפקולטה מוטלת האחריות המלאה בנושא זה.
 דעתי היא, אפוא, כי אץ להשאיר לשיקול דעתו של התלמיד בלבד את הרכבת
 תלנית לימודיו לפי ראות עיניו וכי, בנושא זה, מוטל על הפקולטה התפקיד המרכזי,

 כפ|ובן מבלי להרחיק לכת בכל כיוון שהוא.
 י̂ז לשמור על החלוקה בין מקצועות חובה ובין מקצועות בחירה, כאשר העיקר
 הוא, לדעתי, לבסס את החלוקה הזאת על קריטריונים ענייניים ברורים. דרך אגב,
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 מקצועות חובה, כי הביטוי הראשון
 לקריטריונים לקטיגוריזציה זו.

 הייתי מעדיף את הביטוי מקצועות יסוד על־פני
 מביע את התוכן המדויק של סוג המקצוע. ומכאן

 צמודה למשפט העמים של אותן
 הייתי ממקם את לימודי המשפט

 כל מקצוע, המתאפיין במערכת עקרונות, במושגיות ובדרכי ניתוח משלו, שהם
 שונים ונבדלים מן האופייני למקצועות אחרים, הוא בבחינת מקצוע יסוד. בלעדיו
 נעדר נדבך אורגאני בהשכלתו היסודית של המשפטן; בלעדיו אין המשפטן מצויד
 במערכת הבלים האלמנטאריים הדרושה לו לבילוי תפקידיו; בלעדיו מתערערת
 התמצאותו הכללית בתחום המשפט. לקבוצה זו של מקצועות מצטרפים, כמקצועות
 יסוד, המשפט העברי, כחלק מתרבות העם ומדברי ימיו, ותורת המשפט, שנועדה
 להקנות לתלמיד במשפטים את הכלים להבנת המ7וותף והתמציתי שבבל ענפי המשפט.
 באשר ללימוד המשפט העברי, הייתי מרשה לעצמי הרהור אחד בקול רם: לא עיון
 פרשני, לא •פלפול ולא שינון של מצוות דרושים כאן, אלא הקניית פרספקטיבה על
 ההתפתחות ההיסטורית של מוסתת ותפיסות משפטיים בקונטקסט החברתי, המדיני

 והרוחני של התקופות המקבילות ותוך השוואה
 תקופות ולפחות למשפט המודרני הישראלי; לכן

 העברי החל משנה ג׳, לאחר שהתלמידים רכשו &ת הרקע והכלים המינימאליים לשם
 הבנת הדברים.

 אם מקובלים הקריטריונים הללו לאבחון מקצועות היסוד המרכיבים את קבוצת
 מקצועות החובה, נשאר להשלים את השכלתו של המשפטן גם בלימודי בחירה. גם
 כאן מתחייבת הגדרה עקרונית, כי לא כל תחופ המוסדר על־ידי נורמות משפטיות

 עשוי להצדיק מקצוע לימוד.
 נדמה לי, שכל נושא של מקצוע בחירה צריך ל־זתאפיין בשתיים אלה: הנושא צריך
 להיות מעוגן באחד ממקצועות היסוד, והעקרונות, המושגים ודרכי הניתוח האופייניים
 למקצוע יסוד זה, ניתנים להעמקה, פיתוח והשלמה, שהם ספציפיים לאותו נושא.
 התנאי הראשון אינו מספיק, השני הוא הכרחי. מקצוע בחירה ראוי לשמו אינו יכול
 להתבטא סתם בלימוד תקנות או נורמות אחרות, |המםדידות באופן טכני תחום זה או
 אחר של חיי החברה. כי, עקרונית, מטרת ההורןןה אינה ללמד דינים, אלא משפט.
 הדמים עשויים להתחלף או להשתנות ואילו במעןפט יש קונםטנטות ותמצית הדברים

 נמצאת בהן, ולא בחולף. ־ |
 לכן, כשקובעים, מדי שנה, את מערכת מקצועו^ הבחירה, מן הדין לבחון, לפי קנה־
 מידה ענייני, אם אכן כל נושא המוצע ללימוד כמקצוע בחירה עשוי להוות אובייקט־
 של הוראה לשמה, שבמסגרתה יפותח, יועמק ןיושלם הדיון •בעקרונות, במושגים

 ובדרכי הניתוח האופיינים למקצועות היסוד.
 בהוראת מקצועות הבחירה לפי מתכונת כזאת

 מצד אחד ניתן לגלות לתלמיד, ולו גם במספר 1תחומים מצומצם, כי הבנת המשפט
 לאשורו מחייבת העמקה ופיתוח רעיוגי־תיאורטי של מה שנלמד בלימודי היסוד, ומן
 הצד האחר היא מאפשרת לו את הבחירה להעמיק בתחום שהוא בוחר לעצמו ובעזרת
 מורה שהוא לטעמו. ומה שילמד התלמיד במס1רת זו יפתח לו את האופקים גם

 בתחומים אחרים.
 כל זאת, מבחינת מהות הלימודים ומכאן לשאלו נ הכמות.

 באשר למקצועות היסוד אין כל מקום לוויכוח כ^ותי. בו ברגע שמקצוע פלוני מוגדר

 ניתן להשיג שגי יעדים בבת אחת:
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 במקצוע •יסוד —-לפי המבחנים האמורים — הוא חייב להילמד, ואין כל מקום
 לפיצוצים. שאלת ההגבלה המאקםימאלית מתעוררת כשמגיעים לתוספת של מקצועות
 האחידה. ושאלה זו כרוכה בחלוקת זמנו של התלמיד, בין נוכחות בשיעורים ובין
 שזזייה בספרייה ועבודה עצמית עם ספרים, חוקים, פםקי־דין. וכאן נקודה חשובה
 שאסור להתעלם ממנה: לא מעטים הם תלמידי הפקולטה אשר נוסף ללימודיהם גם
 עזןבדים לפרנסתם. חלוקת זמנם היא אפוא תלת ממדית. ואין גם להתעלם מן הנטייה
p רב לעבודה, כך שלא תמיד נשאר לתלמיד ptn הדרוש  או מן הצורך להקדיש ז
 להשתתפות בשיעורים וללימוד אינדיבידואלי. זוהי מציאות אובייקטיבית שיש לה

 השלכה במידה לא קטנה על תהליך הלימודים.
 ולא אנקוב במספרים — האם 30 שעות הוראה בשבוע הן יותר מדי או ש־20 שעות
 הז|ראה בשבוע זה פחות מדי. ידוע לי בי יש פקולטאות שבהן 30 שעות ומעלה הוא
 מ^פר שעות ההוראה הרגיל בשבוע. השאלה העקרונית היא — האם יש להפחית ככל
 האפשר את מספר שעות ההוראה תוך שימת הדגש על העבודה האינדיבידואלית של

 התלמיד ?
 ההיבט המהותי של ההוראה מהווה גורם אובייקטיבי, המחייב גישה זהירה למתן
 תשובה.לשאלה זו. אם מסכימים להגדרה שניתנה למקצועות היסוד במשפטים, אזי
 הפחתת השעות נתקלת קודם כל במחסום מספר השעות השבועיות המשוריינות
 ללימודי־ החובה. מן הנמנע שלא להוסיף לשעות אלה את מספר השעות הדרוש
 לנגישות סמינריוניות. צורה זו של לימוד מביעה par excellence את שיטת
 ההעמדה של התלמיד במבחן העבודה העצמית, כך שדווקא חסידי שימת הדגש על
 ע1לודה זו לא יוכלו לשלול את החיוב בשעות ההוראה הדרושות למתן ביטוי לה —
 לעבודה האינדיבידואלית — ולבדיקת טיבה, במסגרת הסמינריונים. ואילו תוספת
 מספר השעות המינימאלי, המתבקשות לשם הוראת מקצועות הבחירה בכמות הסבירה,
 ל^ם העמקת ופתיחת אופקים נוספים, כבר עשויה לשלול את הרעיון של הפחתת

 עו^ם ההוראה וצמצום תכנית הלימודים.
 **בל, מלבד זאת, קיימים שלושה שיקולים עקרוניים שלדעתי שוללים, במקביל, את

 הראיון הזה.
 העבודה האינדיבידואלית בעזרת הכתובים אינה תחליף — אלא השלמה — להוראה,
 שצד. מצוי המגע החי בין המורה ובין התלמידים. ההתאמה בכל רגע, של דברי המורה
 לצורכי הקליטה של התלמידים, ההטעמות של מלים, רעיונות או פסוקים, לפעמים
 כתוצאה ממפגש מבטים בלבד בין מורה לתלמיד וקריאה בעיני התלמיד של שאלה,
 ספק או, להפך, של אותו סיפוק אופייני לגילוי דבר חדש, אווירת ההוראה כמקור
 השראה למורה עצמו, התשובות בו במקום, שלהן זוכות שאלותיהם של התלמידים,
 ההתחדשות המתמידה של ההוראה — ולו אף בפרטים בלבד — כי הרי שיעור שיעור
 וו^דושיו, כל אלה חסרים, ללא ספק, באות המתה של הכתובים. יחד עם זה אני חוזר
̂מ־, ועוד אחזור על כך, ששיעורים כאמור אינם מוציאים מכלל אפשרות את חיוב  ואו
 התלמידים להתכונן לקראתם על בסיס חומר רקע. אך שיעור טוב לעולם אינו מתייתר
 על-ידי קריאת חומר בכתב. ספר לימוד, ולו אף הטוב ביותר, אינו תחליף להוראה
 חיה, כמובן בתנאי שהיא טובה. הניסיון מאשר זאת ללא כל חריג. ואם בשיעור כזה
 חוסך התלמיד לעצמו מאמצים אחדים כדי להבין את החומר ולהשתלט עליו, מה טוב.
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 של זמן ובמאקסימום של יעילות
 ת השלילה את ההנחה כי בתחום

 הוראה, הנוגע ל״כיצד״ להורות.
 עצמו, לדרך שבה הוא עשוי לנצל

 קודמת של חומר רקע או הצגת

 השיקול האחר הוא, שאין תחליף להוראה, ב^ל הנוגע להולכת התלמיד בנתיבי
 החשיבה הרצויים, למלאכת הסינון של העיקר והמרדת הטפל, למלאכת הקניית דרכי

 ניתוח, למלאכת ביאור ובירור רעיונות, •במינימופ
 ותועלת; כשלעצמי, סבורני כי יש לשלול בתכל

 העיוני, מה שנרכש בועת אפיו של האדם נקלט וו.קבע טוב יותר בהבנתו. ההפך הוא
 מציאותי יותר. מה שמועבר באורח שיטתי, בבהירות ותוך הולכה והכוונה .בדרכי

 חשיבה וניתוח ברורות וישירות מוטבע בחשיבתו
 אם ניתן לגלות דמיון בין דרכי הפקת התורה ובין דרכי הפקת הקמח, הרי אין כל
 השוואה בין התורה, על כמותה ואיכותה, המופקת בטחנות המיכניות ובין התורה

 המופקת מאבני ריחיים.

 השיקול הנוסף, כפי שכבר הזכרתי, הוא כי הפחתת שעות ההוראה אין פירושה, בהכרח,
 שימוש בזמן שהתפנה ללימוד אינדיבידואלי. בדיר כלל, צמצום כאמור של ההוראה

 הוא פינוי זמן לעבודה ולעיסוקים מחוץ ללימודים
 מונח אך אין חולקין על כד כי כ,כל שהתלמיד :*קדיש זמן רב יותר לעיסוקי חוץ,
 פוגע הדבר עוד יותר בלימודיו. לכן גם משיקול ה, מוטב שהתלמיד יישב עם מוריו
 יותר ואז ייצא נשכר מכך מכל הבחינות האקאלמיות. מה גם שההספק של שעות
 העבודה עם מורים עשוי להיות גורם מאזן לצורכי התפנות סבירה של התלמיד

 לפתירת דאגות הקיום המינימאליות.
 4. וכעת מלים מספר להיבט השלישי של
 כמובן, זוהי שאלה הנוגעת, ראשית כל, למרצה

 באורח אופטימאלי את הפוטנציאל הדידאקטי שלו ולהשיג את מטרות ההוראה.

 ה״כיצד״ להודות הוא גם פונקציה של סוג המקצוע. ובכל זאת, זה גם עניין של שיטה.
 אציג את השאלה בצורה הבאה: האם הוראה מ׳צלחת, המבוססת על שיעור ובמידת
 הצורך גם על תרגיל, כאשר השיעור מתנהל כהרצאה פרונטאלית, עשויה להיות מוצלחת
 יותר אם התפקיד הפעיל מועבר מן המורה אל התלמידים על בסיס קריאת חומר
 והכנה קודמות שלהם, הכל כמובן בהדרכתו של המורה ? יש לשוב ולציין, כי השיטה

 הראשונה אינה מוציאה מכלל הגשמתה קריאה
 שאלות מטעם התלמידים בשעת השיעור, כשם שבשיטה השנייה יכול׳ להיכלל מדי פעם
 גם שיעור של המורה על טהרת השיטה הראשונה. ובכל זאת, המדובר בשתי מתודיקות
 הוראה שונות, והשאלה היא איזוהי השיטה העדיפה, תוך השוואה בין הוראה מוצלחת
 ובין הוראה מוצלחת יותר, שהרי כשההוראה היא ב^תי מוצלחת, היא פסולה יבשתי השי
 טות כאחת. אלה הם נתוני השאלה ואלה בלבד, המצדיקים הרהור ומחייבים תשובה.
 כמובן, שהמורה הבכיר עשוי גם לרכז, באופן בלעדי, בידיו הוא את מתן השיעור והתרגיל
 שניהם כאחד ולהפריד ביניהם בתהליך ההוראה. דימני, כי במקרה כזה שיטתו מתקרבת
, עם מליאת תלמידי ו ל  לשיטה הראשונה והשאלה היחידה היא אם התךגילים ש
ם — י ר י ע ם צ י ר ו  השנה, עדיפים על־פני תרגילים בקבוצות מצומצמות שנותנים מ
 כמובן מוצלחים גם הם. וניתן להציג גם שאלה נוספת: האם אין זה עדיף, שהמורה
 הבכיר ינצל את זמנו להוראה בסיסית, תוך העבדת נטל התרגילים למורים צעירים

 ובכך גם לתרום במשך הזמן בדרך ההולמת ביותר לגיבוש דור המשך במקצועו ?
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 ארשה לעצמי להציג את דעתי ונימוקיה בנושא זה. דעתי היא, כי הוראה מוצלחת
 בשיטה הראשונה אינה יכולה להיות מוצלחת יותר בשיטה השנייה. אך בטרם אביא
 את נימוקי לדעה זו, מן הדין להגדיר את הביטוי ״הוראה מוצלחת״ בשיטה הראשונה.
 הוראה כאמור מאופיינת ביצירת תמונה מאורגנת ובהירה של העקרונות, המושגיות
 וה^ןורלאציות הפנימיות האופייניים לתחום המשפט שהוא אובייקט ההוראה, בהקניית
 דרכי הניתוח של נושאי תחום משפט זה, ובכל אלה בהקניית הידע התיאורטי הדרוש
 לשם פתירת הבעיות המתעוררות או העשויות להתעורר בתחום זה. כל זאת כולל
 הצנת תיזות שונות, במידה שהן קיימות, פיתוח גישה השוואתית וביקורתית לגבי
 התבזות הללו, כמובן תיד שימוש בפסיקת בתי המשפט כחומר אופטימאלי להדגמה,
 המחשה וניתוח. ההוראה לפי שיטה זו מבוססת על שיעורים, אשר כל אחד מהם צריך
 להוות נדבך מגובש ובהיר במבנה הכולל של הוראת המקצוע, כך שבכל נדבך נוסף
 מרגיש התלמיד ורואה כיצד הולך ונשלם לפניו הבניין עד תומו. כאמור, אין שיעור
 מו* שולל קריאת רקע או קריאת חיזוק של חומר שהמליץ עליו המורה, כשם שהוא

 מת1ישב לחלוטין עם שאלות ביאור בשעת השיעור.
 !שיעור כזה, המרצה הוא אמנם מורה הדרך; הוא גם השותף האקטיבי מן הבחינה
 הפזזית. אך מן הבחינה האינטלקטואלית־החשיבתית הזירה היא דו־חזיתית; שני
 הצ1־דים, המורה ומולו התלמיד, פעילים ומעוסקים באותה מידה בפריצת הדרך לקראת
 המטרה — בירור הסוגייה שהיא אובייקט ההרצאה. במלאכה זו מופעל הכוח החזק
 ביותר, של המורה, המסוגל לבצע אותה — תוך אינטגרציה מלאה של התלמיד —
 בבלים ההולמים, בגישה התואמת ובדרך הישירה, הקצרה והיעילה. ההספק גדול,
 התוצר מגובש והגימור נקי, כולל הקניית דרכי ניתוח וחשיבה מאורגנות וברורות. אין
 ספק כי שיעור כזה טעון השלמה בתרגילים — לדעתי בקבוצות מצומצמות — שבהם
 מועבר הדגש על תרומותיהם של התלמידים לאחר שמיעת השיעור, לימוד סיכומיו

 והלנה על בסים החומר שניתן בנוסף לשם תרגול.
 &מנם עריכת רב־שיח עם התלמידים, על בסיס של הכנה אינדיבידואלית שלהם
 לק^את דיון בסוגייה נתונה, עשויה להיות מעניינת. אך האם יש להשוות את הכוח
 האנאליטי של התלמיד — ולו אף הטוב ביותר — עם כוחו של המורה י האם מסוגל
 תל6יד לרכז את תשומת הלב של עמיתיו כפי שמסוגל המורה לרכז את הכיתה כולה ?
 האם המאמץ לדיבוב התלמידים אינו חייב להקיף גם את הפחות מוכשרים, וגם את
 אלז1< שלא הבינו את החומר היטב או שלא התכוננו כיאות לקראת הדיון ? באיזו מידה,
 מבזזינה כמותית ואיכותית כאחת, תורמות תשובות ותרומות כאלה לביאור הסוגייה
 שהןא אובייקט הדיון ? ומה בדבר תרומותיהם של תלמידים — ויש גם כאלה — אשר
 סתם תצים להפגין נוכחות פעילה, אך שלא לעניין? האם כבר מסוגלים התלמידים
 להשתית כדבעי את דעותיהם, או ליתן להן ביטוי די ברור, כך שכל אחד מהם יירד לסוף
 ד^תיהם של חבריו? כמה ערפל נוצר מכל אלה סביב הנושא! ואין אני מטיל, חם
 וחלילה, כל דופי בפוטנציאל האינטלקטואלי של התלמידים, כי למורה עצמו עלה
 הדבר בשנים רבות ובמאמץ ניכר להוציא פוטנציאל זה מן הכוח אל הפועל, ואילו

 התלמידים באו ללמוד ממנו ולא ללמד האחד את זולתו.
 ^אם שיעורים בסגנון זה עשויים להוות נדבכים שמהם נבנה בניינו המגובש של
 המ&צוע ? האם בכלל מסוגלים התלמידים לאחות את הנדבכים הללו כדי לבנות מהם
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 בשיטת הרב־שיח, כאשר נוכחתי
 מעולים, ואפילו אם כולם מתכוננים
 המורה — כשהוא עושה זאת —
 ^דוע להשתמש באורו של נר במקום
 היטב את השטח ולבחון אותו

 מירבית ליעד הקבוע מראש ?
 הרב־שיח אינו עשוי להםתפק בה,
 ולגבש תיזות, ואף מרגיש צורך
 כל זה, כאשר המורה יכול לעשות
 קליטת החומר על־ידי התלמידים
 אחרי איזה שיעור, ובמיוחד
 כבדים יותר מבחינת מטען הידע,
 יותר •בכלים הנדרשים לחרוש בו —
 על כל הכלול בו, או אחרי מפגשים
 מידים באמצעות הרב־שיח בנושאי
 להיווצר אצל התלמידים הפעילים
 ענייני והנוגע לכלל התלמידים עשוי

 מצליח

 ל זאיר

 שיטת
 מסקנות

 כולל
 התלמידים

 להו1אתו של מורה לפני תלמידים. אילו
 זו, את השימוש בשיטת הרב־שיח
 £י הגישה הפרונטאלית עד לגיבוש
 מבחינת היסודות, המושגיות, דרכי
 מקצוע. וכך גם עשיתי. גישה זו היא
 משתכנע המודה כי הוא יכול להקנות
 אבל רק לאחר מכן, כי המורה חייב
 ההוראה. בטוחני, כי כל מורה מסוגל
 א» בשלב זה עוד יראה יתרון כלשהו
 ששיעור טוב בשיטה הראשונה אינו

 הערכתי האופטימית ביותר.
̂נות או שיטות עבודה אחרות מאלה•  ד
 כביטוי של הרהורי לב בלבד של מי
 בהוראה, והנמצא כבר כמעט ערב

 ש״ז פלר

 בניין כזה? נתפסתי אישית לאווירת שיעורים
 באחדים מהם. אבל, אפילו אם כל התלמידים הם

 באופן אופטימאלי לכל שיעור כזה ואפילו אם
 לקיים את הבהירות הדרושה להבנת הדברים —
 להדליק מלכתחילה את הנורה החשמלית, כדי

 לפי ציוני דרך ברורים ולעניין, המוליכים ביעילוח
 תמני, כי אף המורה שהוא חסיד מושבע של

 על טהרתה, והוא מתערב כדי לסכם, להסיק
 לתת מדי פעם בפעם שיעורי רקע. אך למה נחו־י•

 את כל המלאכה ׳ביתר יעילות מכל הבחינות,
 עצמם ? ואולי היה מקום לשאול גם את

 אחרי איזו סידרת שיעורים, חשים הם את עצמנט
 מצויים יותר בתוכו מבחינת המושגיות ומצוידים

 אחרי הוראה שבה המורה בנה לפניהם את המקצו^
 שבהם הגשמת המשימה הופקדה בידיהם, של הת
 המקצוע ? למרות האתגר וההרגשה הטובה, שעשוי
 במסגרת שיעורי רב־שיח, חשבון נפש אובייקטיבי

 להוליד לתשובה מאלפת.

 5. ומלה נוספת בנוגע לתקופה הראשונה
 הייתי מורה מתחיל הייתי דוחה, לפחות בתקופד
 לזמן מאוחר יותר, והייתי מנהל את שיעורי ל

 מערכת הרצאות בנויה היטב, הומוגנית ומושלמו:
 הניתוח ובל שאר הדרישות להוראה מלאה של
 המסגרת לגיבוש כאמור. לאחר מכן, אם'אכן

 לתלמידים יותר בגישה האחרת, שיעבור אליה;
 לעצמו, קודם לכל, גיבוש מקורי ואישי של חומר

 להצליח בהגשמת יעד זה; ספק אחד •בלבי
 בשיטה האחרת. כשלעצמי, הנני חוזר על מסקנתי;

 יכול להיות טוב יותר •בשיטה השנייה, וזוהי ה
 אין בכל מה שאמרתי שמץ של ביקורת על

 המקובלות עלי. קבלו נא את דברי אלה, כאמור,
 שעברו עליו עשרות אחדות של שנות התנסות

 הפרידה ממקצוע נפלא זה.
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