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קוראות וקוראי יקרי,
החוברת שלפניכ מאגדת מאמרי הבוחני חידושי שנתחדשו ומגמות שזוהו בכמה
מתחומי המשפט העיקריי בשני האחרונות .מרבית המאמרי ה פרי פיתוח של
הרצאות היסוד שניתנו על תחומי אלה בכנס שנת המשפט שנער בפקולטה למשפטי
באוניברסיטת חיפה בשלהי שנת  .2010הכנס אורג זו השנה השנייה בתבונה רבה על ידי
עמיתי וידידי הטוב ד"ר אמנו רייכמ  .סברתי ועודני סבור כי תכני המוצגי בכינוס כזה
ראוי להרחיב ,להעמיק ולהנציח בדפוס ,וכ להעמיד לרשות הציבור כולו ולטובת
העוסקות במשפט בפרט.
החוברת אינה ממצה את כל התחומי שנדונו בכנס .הטע העיקרי לכ הוא
שהחלטנו מלכתחילה לא לפרס את ההרצאות כפי שה  .כתב העת "די ודברי" הוא
עול ימי .הוא מצוי בתחרות קשה ע כתבי עת ותיקי ובעלי ש בשוק בעייתי שבו
הה ְתרבות הבלתי פוסקת של במות הפרסו עולה עשרת מוני על הגידול בהיק התכני
ִ
הראויי לפרסו .הנחת היסוד שלנו הייתה ועודנה שוויתור על רמת התוכ יפגע
באטרקטיביות היחסית של כתב העת – ה בקרב הקוראות וה בקרב הכותבות .אי לכ
נדרשנו להבטיח כי ג המאמרי שיראו אור בחוברת מיוחדת זו יעמדו באמות המידה
הקפדניות המאפיינות את כתב העת מראשיתו .בשלב הראשו ביקשנו מ המרצות
והמרצי שהביעו נכונות עקרונית להשתת בפרויקט לפתח ולהרחיב את הרצאותיה
על ידי הוספת רבדי אקדמיי ,לרבות דיו וביקורת על החידושי והמגמות מנקודות
מבט תאורטיות ,בחינה השוואתית ותחזית לעתיד .בשלב השני המאמרי עברו שיפוט
והמחברות והמחברי קיבלו מסמכי הערות מפורטי שעל פיה ביצעו תיקוני מקיפי
בטקסטי המקוריי .בשלב השלישי עברו המאמרי סבב נוס של שיפוט ושיפור ,ורק
לאחר מכ החל תהלי העריכה .כל השלבי הללו התבצעו בלוח זמני דחוק למדי ,כדי
שהדיו בחידושי ובמגמות יתפרס בעודו אקטואלי .לא כל המרצות והמרצי שבכינוס
יכלו להשתת בפרויקט בתנאי הללו ,א אלה שבחרו לעשות כ ראויי להוקרה.
אחת ההחלטות העקרוניות שקיבלנו בתחילת הדר הייתה לפרס א ורק מאמרי
המושתתי על הרצאות היסוד ולא על הרצאות התגובה )להוציא חריג אחד( .שלושה
טעמי לדבר :ראשית ,הרצאות היסוד היו מטבע הדברי מקיפות יותר ונגעו במרבית
הסוגיות החשובות שהתעוררו בישראל בשני האחרונות בתחומי הרלוונטיי .שנית,
הנחנו כי ההערות והביקורת שהועלו במסגרת הרצאות התגובה תמצאנה בלאו הכי את
ביטוי בגרסאות המשופרות של המאמרי המושתתי על הרצאות היסוד .שלישית ,כפי
שהסברתי לעיל ,ביקשנו להשלי את הטיפול במאמרי במהירות האפשרית מתו כוונה
לפרסמ בתו עשרה חודשי ממועד הכינוס .ככל שמדובר במאמרי העוסקי
בחידושי ובמגמות ,יש בפרסו מהיר חשיבות יתרה .הנחנו ,והנחה זו אוששה במהל
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העבודה ,כי הכפלת מספר המאמרי תעורר בעיות לוגיסטיות שתמנענה עמידה בלוח
הזמני שהצבנו לעצמנו.
קיבו מאמרי העוסקי בחידושי ובמגמות בתחומי המשפט השוני אינו רעיו
מהפכני .אנו מכירי ומוקירי את ספרי השנה של המשפט הישראלי שער פרופ' אריאל
רוז צבי המנוח בשנות התשעי של המאה הקודמת .בר אי לנו חפ להמשי או
לחקות את הפרויקט השאפתני ההוא ,ודאי לא לאחר שחלפו שני כה רבות מאז
הפסקתו .מחד גיסא אנו מבקשי לספק תוכ שונה .לא די לנו בחידושי ובמגמות" .די
ודברי" הוא כתב עת אקדמי ,ועל כ הדיו בעכשווי לא היה יכול להתבצע במנותק
מהקשרי רחבי יותר .הסברתי קוד לכ כיצד הבטחנו את רמת העומק והתחכו
הנדרשת מכתבי יד הבאי בצל קורתנו .מאיד גיסא איננו מתיימרי להתחיל כא מסורת
כלשהי ,שמונחי כמו "שנתו " או "ספר השנה" מבטיחי לקיי .אנו רואי בפרסומה
של החוברת המונחת לפניכ תולדה של הזדמנות פז שנקרתה בדרכנו להעניק חיי נצח
לדברי חכמה של בעלות ובעלי מומחיות ייחודית שיזמה ברוכה קיבצה יחדיו מארבע
כנפות האר .בימי אלה נערכת הפקולטה לכנס שנת המשפט השלישי במספר .זו כבר
תחילתה של מסורת .א כדי שנוכל להוציא לאור חוברות דומות בעתיד נדרש קיומ של
תנאי נוספי ,ובה פוטנציאל אמתי להכשרת הרצאות לפרסו אקדמי ונכונות של כל
המעורבי בעניי לקבל על עצמ משא כבד שכזה.
*
את החוברת פותחת רשימתו של שופט בית המשפט העליו יצחק עמית – "על
טשטוש תחומי ,טשטוש גבולות ואיודאות במשפט" .השופט עמית מצביע על טשטוש
הגבולות בי המשפט לבי תחומי חיצוניי לו כמו כלכלה ,פסיכולוגיה ,פילוסופיה
ולשו  ,בי ענפי המשפט המסורתיי לבי עצמ ,בי די מהותי לדי ראייתי ,בי
מרכיבי שוני של החלטות שיפוטיות ועוד .הוא מעלה את הסברה שתופעה זו
משתלבת ע רוחות הספקנות ,העמימות והיחסיות שחדרו ג למשפט ,ואשר באות לידי
ביטוי בי היתר בספקנות באשר ליכולתו של בית המשפט להכריע ולקבוע מהי האמת
העובדתית ,ובמגמה המסתמנת בענפי רבי של המשפט – להימנע מתוצאה בינארית.
חר ההכרה בחשיבות ההפריה ההדדית בי ענפי המשפט השוני ובי המשפט לבי
דיסציפלינות אחרות סבור השופט עמית כי טשטוש הגבולות פוגע בוודאות המשפטית,
שהיא בעלת ער לא מבוטל .מלבד חשיבותה האקדמית של הרשימה יש בה לדעתי
חשיבות מעשית רבה ,שכ היא משקפת היבט מרכזי במשנתו השיפוטית של איש
אשכולות שהשפעתו על עיצוב הדי הישראלי בשני העשורי הבאי צפויה לכל הדעות
להיות עצומה.
יתר המאמרי מובאי על פי סדר שמות המחברי .יהודה אדר סוקר את עיקרי
ההתרחשויות בדיני החוזי הכלליי בשנת המשפט החולפת ובוח את ההשלכות
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האפשריות של התרחשויות אלה על זכויותיה של צדדי לחוזה .אדר טוע כי הפיתוח
ההלכתי של דיני החוזי בשנה האחרונה שומר על הדפוס הכללי המאפיי את הפסיקה
בתחו זה בעשורי האחרוני .מחד גיסא הייתה ג בשנה החולפת מגמה של התקדמות
מדודה בתל ההלכה הקיימת תו הבהרת הדי או עריכת תיקוני קלי באופ יישומ
של המבחני הידועי והמוכרי .פיתוחי חשובי מסוג זה ניכרי בתחו של דיני
כריתת החוזה ,דיני תו הלב ותקנת הציבור ובענייני שוני הנוגעי בדיני התרופות.
מאיד גיסא אפשר להצביע ג על חידושי בעלי חשיבות רבה יותר ,העשויי לסמ
נקודת מפנה .למשל ,בינואר  2011תוק חוק החוזי הכללי באופ העשוי להשפיע על
מחלוקת חריפה למדי שנתגלעה בבית המשפט העליו בסוגיית פרשנות החוזה .כ ג
בתחו התרופות על הפרת חוזה לאור החידושי שהביא עמו פסק הדי בפרשת
אגריפר.
ישי בלנק טוע במאמרו כי מדינת ישראל מעודדת היפרדות בי חרדי לחילוני ה
באמצעות הקצאת קרקעות לחרדי שמה מודרי חילוני באופ רשמי ,וה באמצעות
כללי משפטיי המתמרצי היפרדות כזו .בתי המשפט בישראל עוסקי באופ שגרתי
בסוגיות אלה ,בי היתר בדונ במכרזי לפיתוח מיזמי מגורי ,בהחלטות מנהליות
שונות הנוגעות לאופיו הדתי של המרחב הציבורי ובהקצאת קרקעות ומשאבי אחרי
על ידי רשויות מקומיות לפעילות דתית .כללי אלה מתייחסי לחרדי כאילו היו מיעוט
זעיר בעל אורחות חיי ייחודיי המצויי בסכנת היכחדות ,ועל כ ראויי להגנה
מיוחדת וליצירת "מרחבי טהורי" שמה יודרו חילוני .לדברי בלנק ,גישה זו אינה
משקפת נכונה את המציאות החברתית המשתנה בישראל ,והיא בעייתית מבחינה
נורמטיבית .חרדי אינ מיעוט קט ושולי אלא נתח נכבד מהחברה הישראלית .בנוס,
החרדי אינ קהילה הומוגנית וקוהרנטית מבחינת העדפותיה ,מאפייניה ואורח חייה.
למרות היתרונות הטמוני ביצירת מסגרות מגורי נפרדות לחרדי וחילוני ,למדיניות
זו תוצאות שליליות רבות ,לרבות פגיעה בחירות" ,סימו " והפליית קבוצות חברתיות,
סט ֵראוטיפי ודעות קדומות ,איצדק חלוקתי ,קיפוח קבוצות חלשות שבתו
חיזוק ֵ
קבוצות המיעוט והאצת מגמות ההיפרדות הקיימות ממילא בחברה הישראלית .בלנק
מנסה לערער על העמדה שלפיה הדר להתמודד ע שוני דתי ותרבותי היא על ידי
היפרדות ויצירת "מרחבי טהורי" שבה יתגוררו קהילות דתיות במנותק מקבוצות
חברתיות אחרות .לגישתו ,יש לאמ כמה עקרונות משפטיי מנחי שיקדמו הופעת
מרחב דהסגרגטיבי ,שבו ייווצרו "איי של פלורליז" :מרחבי שבה יוכלו בני
הקהילות השונות להתגורר אלה בסמו לאלה ,להתחכ אלה באלה ,להשפיע ולהיות
מושפעי ,להתפשר על אורחות חייה המנוגדי וללמוד לחיות ביחד.
דניאל באוליאל סוקר את התמורות שחלו בתחו הקניי הרוחני ,הטכנולוגיה
והתקשורת בשנת התש"ע .לדעת ב אוליאל ,אי אפשר לזהות מגמה אחידה או החלטית
בשיח הזכויות המבוססותקניי רוחני .בתחו זכויות היוצרי הסדר הפשרה התקדימי
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בעניי  Google Booksהוא ציו דר שמרני ,שתאגידי תעשיות המידע ה מוטביו ,ואילו
בתחו דיני הפטנטי פסק דינו של בית המשפט העליו של ארצות הברית בעניי Bilski
נחשב להפ הגמור ,והוא נדב נוס במדיניותה הקזואיסטית של הרשות השופטת
האמריקאית בתחו הסדרת הטכנולוגיה בשני האחרונות .חוסר האחידות ניכר בשנת
התש"ע ג בדי הישראלי ובלט במיוחד בהסדרת הגנת הפרטיות .במישור הפנימי חוסר
האחידות ניכר בהצעות חוק שנועדו לצמצ את ההגנה על הפרטיות ,העומדות בניגוד
למגמת ההרחבה השיפוטית ועלולות לפגוע באיזו הרשויות ובייחוד במעמד של
הרשות השופטת ובית המשפט העליו  .בתחו הסדרת התקשורת ובכל הנוגע לאימו
הדי הבי לאומי אל תו המשפט הפנימי בתחומי הפטנטי וסימני המסחר הישגיה
המשפטיי של ישראל אחידי יותר ,וה ביטוי להתגברות מגמת ההאחדה
הבי לאומית.
מיכל )שיצר( גל בוחנת במאמרה את עשרת החידושי הבולטי בשנה החולפת
בתחו ההגבלי העסקיי בהדגישה את המגמות העולות מההחלטות שניתנו .שלושת
הפרקי הראשוני מנתחי בקצרה את החידושי בשלושת הענפי המרכזיי של חוק
ההגבלי העסקיי – הסדרי כובלי ,מיזוגי והסדרת מונופולי  .הפרק הרביעי מתמקד
בהצעות חוק שפורסמו השנה .לצד השינויי שנעשו או הוצעו מסבירה גל כי קיי "חור
בכע" ,דהיינו חידושי שלא חודשו – ובראש השינויי הנדרשי בהגדרת ההסדר
הכובל ובמנגנו להסדרתו ,אשר לא קודמו ג השנה למרות ההסכמה הרחבה בדבר
חשיבות להגשמת מטרות החוק.
הדר דנציגרוזנברג ,יור רבי ויריב נבו בוחני את ההתפתחויות במשפט הפלילי
תו העמדת פועלו של המחוקק מול פועל של בתי המשפט .ה מצביעי על שתי
מגמות כלליות בולטות המאפיינות את השני האחרונות ,ובכלל שנת התש"ע :האחת,
הגברת ההרתעה והאכיפה במישור הפלילי המהותי מצד המחוקק; השנייה ,הרחבת
ההגנה החוקתית על זכויות הנאש במסגרת ההלי הפלילי מצד בתי המשפט .הרשימה
דנה בשאלה א מגמות אלה סותרות זו את זו או משלימות זו את זו תו בחינת המודלי
המוצגי במאמרו הידוע של הרברט פקר .החלק הראשו סוקר את החידושי
וההתפתחויות בחקיקה ,בעיקר בתחומי שנתפסו כ"מכות מדינה" .החלק השני סוקר את
חידושי הפסיקה ועיקריה במישורי השוני ועומד על השפעת המהפכה החוקתית על
עיצוב פניו של המשפט הפלילי ,ה במישור המהותי וה במישור הדיוני .בחלק השלישי,
העוסק בדיו תאורטי וביקורתי ,מנתחת הרשימה את החידושי שתוארו תו הצגת
המגמות כמשלימות ,בניגוד לדעתו של פקר.
מיה ליקוורניק ואד שפירא דני בחידושי ובמגמות בדיני התאגידי בהתמקד
בשלושה תחומי" :מבול הרגולציה" בשוק ההו  ,ההשתלטויות העוינות ושכר
הבכירי .בחינת ההתפתחויות נעשית מנקודת המבט של עור הדי המסחרי שנדרש
להתמודד ע השלכותיה על לקוחותיו ועליו בד בבד ע היותו ,לא אחת ,אחד המניעי
10

די ודברי ו תשע"א

דבר העור

שלה  .בראש ובראשונה בוח המאמר את ההשלכות של היק הרגולציה על השוק תו
התמקדות בשאלת העלויות המוטלות על הגופי המבוקרי וחוסר הוודאות שבמסגרתו
ה פועלי ,ומנסה להציע פתרונות ,בי היתר בדמות הבחנה בי חברות גדולות לקטנות
ושקילה ראויה של העלויות הכרוכות בעמידה בכללי הרגולציה קוד להחלת .לאחר
מכ סוקר המאמר את ההיסטוריה של שוק ההשתלטויות העוינות ,מנתח את הניסיונות
להשתלט על חברות ישראליות באמצעות "מלחמת פרוקסי" ,ומנסה להסביר את
השימוש הנרחב בה בתקופה האחרונה .בי היתר טוע המאמר כי לשינויי שחווי
עורכי הדי המסחריי עצמ יש השפעה על שוק ההשתלטויות העוינות .לבסו ,המאמר
טוע כי ההתמודדות ע שאלת שכר הבכירי ככל שהיא נעשית באורגני של חברות,
צריכה להיעשות מבעד למשקפיי עסקיימקצועיי ,להבדיל ממשקפיי
חברתיימוסריי ,ושקיי ספק בדבר הרלוונטיות של הבעיות שבה חזינו במשק
האמריקאי למשק הישראלי.
יחיאל ש' קפל סבור כי בתחו דיני המשפחה אפשר לזהות מגמה של אקטיביז
שיפוטי בערכאות האזרחיות .חקיקה שיפוטית אזרחית מתבצעת במקרי שבה תוצאת
הדי הדתי החל בדיני המשפחה במצוות המחוקק אינה טובה לדעת השופטי בערכאה
האזרחית .בי היתר הכירו הערכאות האזרחיות בזכויות כלכליות ,כגו הזכות למזונות
אישה כשאי לה זכות למזונות על פי עקרונות הדי הדתי ,או הזכות לחלוקה צודקת של
הרכוש כאשר חל עיקרו לא שוויוני של חלוקת רכוש בני הזוג .ההכרה בזכויות אלה
נעשתה לעתי באמצעות החלת עקרונות מהמשפט האזרחי בדיני המשפחה .המאמר ד
בכמה תחומי שבה הערכאות האזרחיות ,ובמיוחד בית המשפט העליו  ,קיבלו על
עצמ מלאכה שבמציאות אחרת – אילולא דובר בענייני רגישי ושנויי במחלוקת
אידאולוגית ופוליטית – הייתה נעשית בהלי מסודר בבית המחוקקי .מטרת החקיקה
השיפוטית הייתה להתאי את הנורמות המשפטיות למגמות חדשות בחברה .ע זאת,
לדעת קפל  ,הפסיקה דנה רק בסוגיות שיש לה זיקה למקרה הנדו בפסק הדי  .ההלי
השיפוטי אינו מאפשר במקרי רבי דיו מעמיק ושיטתי בכל היבטיה של סוגיה
משפטית מסוימת .העקרונות הנקבעי בפסיקה מעוצבי בהדרגה ,כפועל יוצא של
המקרי שבית המשפט ד ומכריע בה .היעדר תכנו כולל ושיטתיות בחקיקה
השיפוטית יוצר לעתי חוסר ודאות בנוגע לנורמות התקפות ולעתי ג בנוגע לתוצאות
המשפטיות .קפל מכוו את ביקורתו בראש ובראשונה למחוקק .לדבריו ,המחוקק נדרש
לקבוע את פרטיה ודקדוקיה של דיני המשפחה בישראל לעת הזאת לאור אמות מידה
חדמשמעיות ,מפורטות ומדויקות במידת האפשר ,שתאפשרנה לבעלי הדי ושלוחיה
לצפות מראש את התוצאה המשפטית .לגישתו ,הכנסת היא המקו שבו יבואו לידי ביטוי
בדר הטובה ביותר פשרה ואיזו בי מגמות שונות באוכלוסייה בישראל .חשוב
שמלאכה זו תיעשה בזהירות ,ברגישות ובאחריות תו ייחוס משקל ראוי לגורמי הרבי
המשפיעי בתחו זה.
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שרו רבי מרגליות מנתחת את ההשלכות התאורטיות והמעשיות של כמה פסקי די
שניתנו בשנה האחרונה בתחו משפט העבודה האישי .בפרק הראשו דנה רבי מרגליות
בשאלת הקוגנטיות של חוקי המג  ,שבעניינה ניתנו פסקי די סותרי .פסקי די אחדי
חיזקו את הגישה המסורתית שאינה מאפשרת סטייה מהסטנדרט שנקבע בחוק ,וע זאת
החלטה עקרונית פטרה מהגרי עבודה בענ הסיעוד מתחולתו של חוק שעות עבודה
ומנוחה .הפרק השני עוסק בהסכמי קיזוז והשבה ובהסתייגותו של בית הדי לעבודה
מאכיפת "סעיפי גדרו " .בפרק השלישי נדונה המגמה המסתמנת בפסיקתו של בית
המשפט העליו לאכו חוזי עבודה ,ונטע כי דרישת ההיתר לפיטורי נשי בהיריו
וחיילי מילואי מהווה חס בפני קבוצות אלה בקבלה לעבודה .בפרק הרביעי מנתחת
רבי מרגליות את חובות היידוע במסגרת יחסי העבודה ,ונדו המתח שבי החובה
לחשו פרטי רלוונטיי לבי ההגנה שחלה על מידע זה מכוח חוקי השוויו התעסוקתי.
הפרק החמישי ד בזכות העובדי לצבירת ותק במקו עבודת ובפסילת מכרזי
גירעוניי לש הגנה על זכויות עובדי .בפרק האחרו דנה רבי מרגליות באוניברסליות
ההגדרות בדיני העבודה ובמגמה לייחס למושגי יסוד כמו "עובד" או "שכר עבודה"
מובני שוני בהקשרי שוני.
*
אני מבקש להודות מקרב לב לסג העור ,מר ב דות  ,על עבודתו המסורה
והקפדנית .אני מודה עוד לחברות וחברי מערכת "די ודברי" ,הנמני ע התלמידי
הטובי ביותר של הפקולטה ,אשר תרמו תרומה מהותית לתהלי הסינו של המאמרי,
השבחת המהותית והכנת לפרסו .תודתי נתונה ג לקוראות ולקוראי האנונימיי
של המאמרי ,להוצאת נבו ,ובמיוחד לגב' טלי פלד ולעורכת הלשונית ,הגב' יהודית
ידלי  ,וכמוב לכותבות ולכותבי שנדרשו לעמוד בלוח זמני דחוק מאוד לנוכח אופייה
המיוחד של החוברת.
קריאה מהנה ומעניינת ושנה טובה,
רונ פרי
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