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קוראות וקוראי יקרי,
"די ודברי" ) (Haifa Law Reviewהוא כתב העת הכללי של הפקולטה למשפטי
באוניברסיטת חיפה .כלליותו מתבטאת ה במושאי המחקרי המתפרסמי בו וה
בשיטות המחקר .כתב העת אינו מגביל עצמו לתחומי משפטיי מסוימי כמו אחיו
הבכיר "משפט וממשל" וכתבי עת משפטיי אחרי בישראל ובעול .בה בעת הוא
מדגיש את מחויבותו לפלורליז מתודולוגי :כל נקודות המבט על המשפט ומוסדות
המשפט זוכות ליחס שווה ,ומחקר ביתחומי מתקבל בברכה .מטע זה פרס "די
ודברי" בעבר וישמח לפרס בעתיד ג מאמרי של חוקרות מתחומי דעת אחרי
המשיקי למשפט כגו בלשנות ,היסטוריה ,כלכלה ,מדע המדינה ,סוציולוגיה ,ספרות,
פילוסופיה או פסיכולוגיה.
מדי שנה מוגשי לכתב העת עשרות כתבי יד ,ואלה עוברי תהלי שיפוט דושלבי:
בשלב הראשו מתבצעת הערכה ראשונית על ידי העור הראשי ,סגניתו וחברי המערכת.
בשלב השני המאמרי עוברי שיפוט בידי קוראות וקוראי אנונימיי בעלי המומחיות
הנדרשת; לחוות הדעת שמתקבלות נית משקל מהותי ,לרוב מכריע ,בתהלי השיפוט.
שיעור דחיית המאמרי גבוה מאוד ,וג כותבי שמאמריה מתקבלי לפרסו נדרשי
תדיר לבצע תיקוני ניכרי כדי להבטיח עמידה באמות המידה הקפדניות של "די
ודברי" .מאמרי שהוגשו ללא הזמנה ) (unsolicitedמאוגדי בחוברות כלליות .נוס
על כ יוז כתב העת ,מעת לעת ,חוברות סימפוזיו המבוססות על כינוסי אקדמיי
ומקצועיי שמתקיימי בפקולטה למשפטי של אוניברסיטת חיפה ,או מתמקדות
בנושאי המצויי בתחומי המומחיות והעניי של העורכי .למשל ,החוברת הבאה של
כתב העת תתבסס על הרחבה והעמקה של הרצאות היסוד שניתנו בכנס שנת המשפט
שנער בפקולטה למשפטי באוניברסיטת חיפה בשלהי שנת  .2011תהיה זו הפע
השנייה שבה "די ודברי" מעניק במת נצח לתכני העיקריי שהוצגו באירוע שהפ זה
מכבר למסורת פקולטטית.
*
החוברת שלפניכ היא חוברת כללית כפולה המאגדת מאמרי שהתקבלו לפרסו
בתקופת הכהונה של המערכת הקודמת בראשותו של ד"ר חאלד גנאי ובתקופת הכהונה
של המערכת הנוכחית בראשות פרופ' רונ פרי .המאמרי מובאי על פי סדר שמות
המחברי .במאמר "אימא ,אבא ,ומה אתי? אני זקוק לשניכ" דני תרצה יואלס ואבי
שגיאשור בהסדרי הורות בעקבות גירושי .המאמר מציג תפיסה ביקורתית כלפי הנוהג
המקובל במערכת הרווחה והמשפט בישראל כיו .המחברי מציגי מחקרי המראי
שהיעדר קשר בי הילד לבי שני הוריו הוא גור סיכו התפתחותי .לדבריה יש צור
בהתערבות המדגישה אחריות הורית שווה ומניחה שלכל אחד מ ההורי מסוגלות
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הורית .המחברי מצייני עוד כי חזקת הגיל הר ,המעניקה עדיפות מוחלטת לא
כהורה לילדי עד גיל  ,6מבוססת על דוקטרינה פסיכולוגית מיושנת שאינה נתמכת
במחקר ועל כ ראויה להתבטל.
יצחק כה עוסק במאמרו "בי סדר הדי בבתי המשפט הכלליי לסדר הדי בבתי
משפט למשפחה – סוגיית גילוי המסמכי" בשאלת החלת של הליכי הגילוי המוקד
הכלליי בבית המשפט לענייני משפחה .הוא עושה כ תו בחינת המתח שבי תקנות
סדר הדי האזרחי הכלליות לבי התקנות הנוגעות לבתי המשפט לענייני משפחה בכלל
והמתח ביניה בהליכי הגילוי המוקד בפרט .לדברי המחבר ,ההסדר השולל מבתי
המשפט לענייני משפחה את האפשרות למת צו לגילוי מסמכי ועיו בה עלול להוביל
לפגיעה אנושה בבני משפחה ,הנותני אמו בקרובי המנהלי את כספי המשפחה .ע
פרו הסכסו ה מוצאי עצמ ללא גישה למסמכי וללא מידע על היק נכסי
המשפחה .המאמר מנתח את פסיקת ערכאות הערעור אל מול זו של בתי המשפט לענייני
משפחה ובוח את ההסדר הראוי בסוגיה פרוצדורלית זו שהיא בעלת השלכות כבדות
משקל.
אחת השאלות העכשוויות בדיני סימני מסחר היא א אפשר לרשו סימ מסחר לא
על ש או סמליל של מוצר אלא על צורת המוצר עצמו .שאלה זאת נוגעת בממשק שבי
סימני מסחר ומדגמי )היות שדיני מדגמי נועדו להג על צורת של מוצרי( .בפרשת
 Tofifeeהצטר בית המשפט העליו בשאלה זו לעמדה האירופית והאמריקאית ופסק כי
אפשר לרשו סימ מסחר על צורת המוצר ,בכמה תנאי ,אשר החשוב שבה הוא
שלצורה לא יהיה יתרו אסתטי ניכר .מאמרו של יואב מזא"ה" ,הממשק בי סימני מסחר
למדגמי :רישו סימ מסחר על צורה תלתממדית של מוצר" ,בוח את ההצדקות
העומדות ביסוד של דיני סימני מסחר ,מבקר את עמדת בית המשפט לאור ומציע כלל
חלופי ,שלפיו אי אפשר יהיה לרשו סימני מסחר על צורות המוצר .לגישתו של המחבר,
על צורות המוצרי להיות נחלת הכלל ,פתוחות לשימוש החברה בכללותה.
בשנת  1992התקבל בכנסת תיקו מספר  15לחוק בתי המשפט ,אשר הוסי לארגז
הכלי המשמשי ליישוב סכסוכי אזרחיי את מנגנו הפישור .אול לעומת החוק
והתקנות שבה שימש המונח "פישור" ,בפועל השתלט על השיח המונח "גישור" .כעבור
תשע שני הוחל המונח "פישור" במונח "גישור" בחוק ובתקנות .בי לבי נכתבו
ספרי ומאמרי שנקטו את שני המונחי כאילו מדובר במילי נרדפות ונוצר בלבול
מושגי .מאמרו של מוטי מירוני "על מגבלות הפישור ועל בשורת הגישור" טוע
שברמה המושגית והפרקטית יש הבדל גדול בי פישור )שמשמעותו היא כשל המונח
האנגלי  (case settlementלבי גישור ) .(mediationהחלק הראשו של המאמר מאפיי את
שני המודלי ,מנתח ומעמת אות זה ע זה .בתחילה הוא מצביע על ארבעה יסודות
משותפי לשני ההליכי :מעורבות של צד שלישי ,רצוניות והסכמה ,סודיות ואפשרות
לקיו פגישות נפרדות .לאחר מכ הוא מציג את ההיבטי שבה ה נבדלי זה מזה,
לרבות המשתתפי והתפקידי שה ממלאי ,אופי השיח )שיח זכויות צופה פני עבר
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מול שיח רחב ועמוק של צרכי וזהות הצופה פני עתיד( ,מש הזמ והעלויות ,התוצאה,
ההשפעה על הצדדי לסכסו ותפיסת התפקיד של הצד השלישי .חלקו השני של
המאמר מציג את הבשורה החברתית של הגישור ,אשר מבליטה את הער ,הפוטנציאל,
התרומה והיתרונות של הגישור על פני הפישור .מנגד ד המאמר ביתרונות הפרקטיי
של הפישור ובמגבלות השיח הפישורי ,לרבות חסימת נתיבי השיח ,פגיעה בתשתית
המידע ,תחרותיות ושיפוטיות החונקת יצירתיות .חלקו השלישי של המאמר מנתח את
הגורמי להעדפת של בתי משפט ועורכי די דווקא את שיח הפישור – תו שה
מתעקשי להכתירו כגישור – למרות יתרונות הגישור וחר הכוונות שעמדו ביסוד
"מהפכת הגישור" .החלק הרביעי טוע שהחברה הישראלית נוטה להישע בניהול
סכסוכיה באופ מוגז על שיח של כוח וזכויות ,וכי אפשר וראוי לשנות את תרבות יישוב
הסכסוכי המקומית ולהביא את הגישור למרכז הבמה.
ברע"פ  4142/04מילשטיי נ' התצ"ר נקבע כי בחירתו של נאש להימנע מלהעיד
במשפטו יכולה בתנאי מסוימי לספק את התוספת הראייתית הנדרשת להודאת הנאש
מחו לכותלי בית המשפט ,קרי לשמש "דברמה נוס" .במאמרו "'שתיקת החפי' –
עיו מחודש בהלכת מילשטיי" מראה דורו מנשה כי ההנחה האמפירית שביסוד פסק
הדי – שלפיה להימנעות הנאש מלהעיד במשפטו יש ער ראייתי מפליל – מאבדת
מסבירותה דווקא בנסיבות שבה חלה ההלכה .לשו אחר :ספק א ההנחה האמפירית
נכונה בנסיבות שבה קדמה לשתיקת הנאש הודאת חו .נוס על כ בוח המחבר את
האפשרות להצדיק את הלכת מילשטיי כהלכה שמטרתה לתמר נאשמי להעיד ובכ
לתרו לחקר האמת .הוא מראה שג אפשרות זו אינה עומדת בפני הביקורת ,שכ הלכת
מילשטיי מייצרת תמרי כושל ובלתי יעיל.
בעשורי האחרוני מתחוללי שינויי מהותיי במוסדות המשפחה וההורות,
ילדי רבי גדלי מחו לתא הנישואי המסורתי ,וחידושי הרפואה מאפשרי הפרדה
בי מיניות ,פריו והורות יותר מבעבר .בנסיבות אלה מתעוררת תדיר שאלת זהות של
ההורי המשפטיי של ילדי .במאמרו "ההורות המשפטית בעת החדשה" מציג יחזקאל
מרגלית את השלכותיה של קביעת ההורות ,את שינויי הנסיבות שתרמו להדגשת
חשיבותו של הדי החל על קביעות אלה ואת המודלי המקובלי בדי הקיי להכרעה
בעניי .כל זאת כתשתית להצעה לקביעת הורות משפטית בהסכמה ולדיו בה.
אלעד פלד טוע במאמרו "תרופת האכיפה בדיני הנזיקי" כי ראוי לזנוח את העמדה
המסורתית הדוגלת בקדימותה של תרופת הפיצויי בדיני הנזיקי לטובת הכרה עקרונית
במרכזיותו של סעד האכיפה ג בתחו זה .הוא עושה כ ה על סמ בחינת מקורה
ההיסטורי של העמדה המסורתית ודר התפתחותה בישראל ומחוצה לה ,וה על יסוד
שיקולי מדיניות עקרוניי הנעוצי במהותה ובתכליתה של התרופה הנזיקית .בי היתר
עוסק המאמר בשינויי שעתיד לחולל חוק דיני ממונות )"הקוד האזרחי"( בהקשר זה.
עברה פלילית טיפוסית אוסרת על פגיעה באד; הגנה מצדיקה ,כמו הגנה פרטית
מצדיקה או צור מצדיק ,קובעת לעתי חריג לאיסור כאשר הפגיעה מונעת פגיעה באד
אחר .במאמרו "הגנות מצדיקות ואחריות חלוקתית" ד רא שגב בשאלה א ראוי
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שהגנה מצדיקה תחול לש הגנה על אד אשר נושא באחריות לקיומו של הקונפליקט
הרלוונטי )התנגשות האינטרסי( .שגב טוע כי אחריות כאמור היא שיקול אינטרינזי נגד
פעולה לטובת האחראי על חשבו אד אחר )לאאחראי או אחראי פחות( א כי שיקול
זה אינו בהכרח מכריע ,שכ לעתי קיי שיקול נוגד בעד פעולה כאמור .לכ לדבריו
תנאי ההצדקה של הגנת אד אחראי צריכי להיות מחמירי מתנאי ההצדקה של הגנת
לאאחראי .על יסוד הניתוח העיוני בוח שגב את הכללי הרלוונטיי בדי הישראלי
וב Model Penal Codeהאמריקני.
במאמרו "הרהורי על הצעת חוק עיריות חדש ושלטו מקומי דו רובדי" בוח רו
שפירא באופ ביקורתי את המבנה שעתידה הצעת חוק העיריות לכפות על הרשויות
המקומיות בישראל )שיכונו עיריות( .מטרתו העיקרית של החוק המוצע היא מת יתר
עצמאות לעיריות על ידי המרת מנגנוני התערבות ממשלתיי במנגנוני פיקוח פנימיי.
מנסחי ההצעה ביקשו ג לחזק את מעמדו של הציבור ולהעצי את הדמוקרטיה
המקומית .לש כ הוצע דג של שלטו דורובדי שבו יוקנו סמכויות מוגבלות ג
לוועדי רובע נבחרי .המחבר טוע כי האחידות המבנית תקל על איחוד רשויות מקומיות
בעלות מאפייני שוני למסגרות שלטו גדולות ,וכי יצירת עיריות גדולות והעברת כוח
מנבחרי ציבור לדרג ניהול מקצועי צפויות להשפיע על מידת המעורבות האזרחית
בענייני השלטו המקומי .לדבריו ,קיי חשש להפחתת המעורבות הציבורית בהליכי
הבחירות ,בניגוד לכוונת המנסחי .יתר על כ ,הצעת החוק אינה עוסקת בשינוי שיטת
הבחירות .כדי להשיג את היעד החברתי של עידוד האוטונומיה הקהילתית והגברת
המעורבות הציבורית מציע המחבר לחזק את מעמד הרובע העירוני בדר של השוואת
מעמדו לזה של ועד היישוב המקומי ושינוי שיטת הבחירות לבחירות אזוריות למועצת
העירייה ,כ שחברי מועצת העיר ייבחרו כנציגי של רבעי עירוניי שיהיו אזורי
בחירה.
*
אנו מבקשי להודות מקרב לב לסגני העורכי ,גילת אברה וב דות ,על עבודת
המסורה והקפדנית .אנו מודי לחברות וחברי מערכת "די ודברי" ,הנמני ע
התלמידי הטובי ביותר של הפקולטה ,אשר תרמו תרומה מהותית לתהלי הסינו של
המאמרי ,להשבחת המהותית ולהכנת לפרסו .תודתנו נתונה ג לקוראות ולקוראי
האנונימיי של המאמרי ,להוצאת נבו – ובמיוחד לטלי פלד ולעורכת הלשונית יהודית
ידלי ,וכמוב לכותבות ולכותבי.
קריאה מהנה ומעניינת וחג חירות שמח,
חאלד גנאי ורונ פרי
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