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  קוראות וקוראים יקרים,

. מדי שנה מוגשים לכתב דין ודבריםדין ודבריםדין ודבריםדין ודברים) של 1אנו שמחים להעמיד לעיונכם את חוברת יב(
העת עשרות כתבי יד, פרי עטיהן של חוקרות מובילות של המשפט ושל תחומי דעת 

שלבי, פנימי וחיצוני. -לה עוברים תהליך שיפוט דואחרים המשיקים למשפט, וא
המאמרים שמתקבלים לפרסום, לרוב לאחר כמה סבבי תיקונים, מאוגדים בחוברות 
כלליות כזו שלפניכם. נוסף על כך יוזם כתב העת, מעת לעת, חוברות סימפוזיון 
המבוססות על כנסים שמתקיימים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה או 

דות בנושאים המצויים בתחומי המומחיות והעניין של העורכים. בימים אלה מתמק
: 2019נשלמת העבודה על שתי חוברות כאלה, אשר עתידות לראות אור בתחילת שנת 

 2017האחת בנושא מדיניות מס ומימון ציבורי, מבוססת בעיקרה על כנס שנערך ביוני 
ת בנושא סייבר, משפט ומדיניות, לרגל פרישתו של חברנו, פרופ' יוסף אדרעי. האחר

ונבחרו על  2018מבוססת על מאמרים שהוצגו בכנס שהתקיים באוניברסיטת חיפה במאי 
  קורא. -ידי ועדת מומחים על בסיס תחרותי מבין כתבי יד שהוגשו בעקבות קול

מהערכה רבה, הן בקהילייה האקדמית והן  דין ודבריםדין ודבריםדין ודבריםדין ודבריםחרף גילו הצעיר יחסית נהנה 
המשפטית. זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בהסתמכות על מאמרים -מקצועיתבקהילייה ה

שפורסמו בכתב העת בספרות האקדמית ובפסיקת בתי המשפט, בהכללת מאמרים כאלה 
ברשימות ביבליוגרפיות אקדמיות ומקצועיות (ובכלל זה ברשימות קריאה של קורסים 

די שנה ובנכונות של אקדמיים), בעלייה במספר כתבי היד המוגשים לשיפוט מ
משפטניות ומשפטנים בעלי שם ליטול חלק בחוברות הסימפוזיון, בנסיקה במספר 
הקוראות והקוראים מקרב הציבור הרחב המשכיל, וכמובן בתחרות העזה על המקומות 

  הספורים במערכת הסטודנטיאלית של כתב העת.

*  

ת ציבורית: המקרה בחוברת שלפניכם חמישה מאמרים. במאמר הפותח, "הנדסת פרטיו
על בסיס ניתוח  מיכאל בירנהקמיכאל בירנהקמיכאל בירנהקמיכאל בירנהקשל העברת מידע ממרשם האוכלוסין למפלגות", טוען 

מקרה מבחן, כי הרעיון של הנדסת פרטיות אומנם לא צלח במגזר הטכנולוגי הפרטי, אך 
סיכויי הצלחתו במגזר הציבורי גבוהים יותר. הנדסת פרטיות היא התמודדות עם בעיות 

ת שטכנולוגיות מידע חדשות והמודלים העסקיים הנלווים להן של פגיעה בפרטיו
מעוררים באמצעות עיצוב המערכות הטכנולוגיות מראש, באופן המגן על הפרטיות. 
מקרה המבחן של הנדסת פרטיות במגזר הציבורי הנבחן במאמר הוא המקרה של העברת 

ת. המאמר מסביר מידע ממרשם האוכלוסין לידי המפלגות לצורך ניהול בחירות מקדימו
כי לאחר סדרה של פרקטיקות בעייתיות מבחינה משפטית תוקן חוק המפלגות והותקנו 
תקנות מתאימות, כך שההסדר החדש מאפשר למפלגות לטייב את המידע שיש בידיהן 
על חבריהן בלי להעבירו למדינה, ומאפשר למדינה לסייע למפלגות בלי להעביר להן 
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וח משפטי קלסי וראיונות שנעשו עם גורמים שהיו מידע עודף. המאמר משלב נית
  מעורבים בעיצוב המדיניות.

, "כבוד האדם בבית המשפט למשפחה: ביקורות נוספות על ליאור ברשקליאור ברשקליאור ברשקליאור ברשקמאמרו של 
חוות הדעת המקצועיות", מצטרף לביקורת על הנוהג של בתי המשפט לענייני משפחה 

ים טיפוליים. המאמר טוען להכריע בסכסוכי משמורת על בסיס חוות דעת של גורמ
מקצועית ומנקודת המבט של דיני - שנוסף על ביקורות שהועלו מנקודת מבט פסיכולוגית

, Mnookinהמשפחה, יש בפרקטיקה זו גם קושי חוקתי משום פגיעתה בכבוד האדם. 
טען כי חוות הדעת המקצועיות   1במאמרו הוותיק והידוע על הכרעת סכסוכי משמורת,

השקפתיות. ממד השקפתי זה של חוות הדעת עלול לפגוע בכבוד האדם.  נגועות בהטיות
ביטוי אחד לכך הוא שיבוש ההליך השיפוטי הפוגע בשלטון החוק. המאמר מתמקד 
בביטוי אחר של הפגיעה בכבוד, שמקורו ביומרה של חוות הדעת, המאומצות ונאכפות 

מורת. הטענה המרכזית על ידי המדינה, להעריך תרומה הורית של צדדים לסכסוכי מש
של המאמר היא שחוות הדעת פוגעות באדם, משום שהן מעבירות שיפוט ציבורי על 
היבטי אישיות העומדים ביסוד אנושיותם של הצדדים לסכסוך. טענה משנית היא שאין 
אפשרות לקיים דיון ציבורי בדבר תרומה הורית של הורה מסוים, כל עוד היא נמצאת 

של הורות מיטיבה ונורמטיבית. לצורך בירור הטענה המרכזית  בתוך הספקטרום הרחב
מציג המחבר שתי תפיסות של "מותר האדם", המתקיימות בתרבותנו זו לצד זו: תפיסה 

דורית ולמסורות המייחדות -מסורתית של כבוד האדם, כמעוגן בהשתייכות לקבוצה רב
את אישיותו באופן  אותה, ותפיסה מודרנית, המדגישה את יכולתו של כל פרט לעצב

חופשי וייחודי. שתי תפיסות אלה של אנושיות מעצבות את תפיסת ההורות בתרבות; אם 
הורות נתפסת כזירה שבה מתממשים שני היבטים אלה של כבוד האדם, חוות הדעת 
המקצועיות מעבירות שיפוט על היבטי האנושיות של ההורים המצויים במאבק על 

ת באופן בלתי נמנע עמדות בשאלות השקפתיות שנויות משמורת. הערכות כאלה נוקטו
ג ההורות, כזירה שבה מתממשים במחלוקת, בין השאר בשל אותו ממד ערכי של מוש

כבוד האדם והאנושיות של כל הורה. המחבר סבור כי הבניה של המושג "טובת הילד" 
בהקשר של סכסוכים על משמורת והסדרי שהייה באמצעות מבחנים משפטיים או חזקות 

  משפטיות תרכך את הפגיעות השונות בכבוד האדם.
יוני יוני יוני יוני בעידן הדיגיטלי" שואלים  במאמר "ניתוח ביקורתי של אסדרת ספרי לימוד

אם אסדרת ספרי הלימוד במתכונתה הוותיקה  קורן ומיכל ירושלמיקורן ומיכל ירושלמיקורן ומיכל ירושלמיקורן ומיכל ירושלמי- - - - כרמל, ניבה אלקיןכרמל, ניבה אלקיןכרמל, ניבה אלקיןכרמל, ניבה אלקין- - - - הרהרהרהר
ממשיכה להגשים את יעדיה המקוריים במציאות הדיגיטלית החדשה, ואם בכלל יש בה 
צורך לשם הגשמת אותם היעדים. מאז אמצע שנות החמישים של המאה הקודמת ועד 

ל משרד החינוך מנגנון קפדני המסדיר את תוכנם של ספרי הלימוד המיועדים היום מפעי
לשימוש במערכת החינוך הממלכתי, את צורתם ואת מחירם. מטרות האסדרה הן: (א) 
הפעלה של תוכנית לימודים אחידה; (ב) הבטחת איכותם של ספרי לימוד; (ג) צמצום 

_____________________________________  

1   Robert H. Mnookin, “Child-Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of 

Indeterminacy,” 39 Law & Contemp. Probs. (1975) 226.  
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תם של ספרי הלימוד מתנהלת על ההוצאות של משקי הבית על ספרי לימוד. בעוד אסדר
פי אותה מתכונת מראשית ימיו של החינוך הממלכתי, ספרי הלימוד נמצאים בעיצומה 
של מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים במאה העשרים ואחת. ספרי לימוד דיגיטליים 

) מציעים כיום חלופה לספרי הלימוד המודפסים, ששימשו במשך e-Textbooksמגוונים (
ם המרכזי הקובע מה ואיך ִילמדו תלמידים ויַלמדו מורים. המעבר מספרים דורות כמדיו

בדפוס לספרים דיגיטליים אינו עניין טכני בלבד. מדובר בשינוי פרדיגמה שיכול לחולל 
מהפכה בפדגוגיה, בתרבות הכיתתית ובהוצאה לאור של חומרי למידה והוראה. מעצבי 

הרחבת תחולתם של מנגנוני האסדרה המדיניות בחרו להגיב להתפתחות זו על ידי 
הקיימים גם לספרים במדיה דיגיטלית. הם לא בחנו את הנחות היסוד של האסדרה, את 
מידת התאמתה למציאות החדשה ואת נחיצותה ב"בתי הספר של העתיד". המאמר טוען 
כי האסדרה של ספרי לימוד דיגיטליים בישראל, המבוססת במידה רבה על האסדרה של 

מוד מודפסים, מוגבלת בכוחה להגשים את מטרותיה. עוד טוען המאמר כי ספרי לי
ההתפתחות הטכנולוגית מציעה חלופות טובות לאסדרה של ספרי הלימוד הדיגיטליים. 

תחומית ומציע בחינה של מדיניות משרד החינוך משלוש נקודות -המאמר נוקט גישה בין
  משפטית, פדגוגית וטכנולוגית. –מבט 

טוענת במאמרה "קטגוריות קנייניות בכלכלה משתפת: הבית כמקרה  לוילוילוילוי- - - - שלי קרייצרשלי קרייצרשלי קרייצרשלי קרייצר
) מזמנת פעילות מסחרית אל commons-based peer productionמבחן" שכלכלה משתפת (

מרחב אינטימי ומשנה את האופן שבו אנו מבינים את מושג הבית במשפט ואת אופיים 
חבית והקניינית בין קניין של מגורים משותפים. המאמר מאתגר את הדיכוטומיה המר

המיועד לצריכה אישית לבין קניין מסחרי, ובפרט את ההמשגה המשפטית המקובלת של 
הבית. כלכלה משתפת כוללת דפוסי צריכה מבוזרים, היוצרים שווקים ישירים בין 

) ותופעות חדשות ומעניינות: השכרת חדרים לתיירים peer to peer marketsעמיתים (
, שיתוף בכלי רכב, ביצוע שירותים עבור משתמשים ועוד. התופעה בבית המגורים

משפטי -מעוררת עניין ציבורי ותקשורתי רב, אך טרם זכתה לעיון בשיח האקדמי
בישראל. המאמר בוחן את שאלת האסדרה המשפטית של הכלכלה המשתפת תוך 

בדירות  (אתר המאפשר השכרת דירות מגורים או חדרים Airbnbהתמקדות בפעילות אתר 
לוי, המפתח לאסדרה נעוץ בהגדרה מחדש של גבולות -לתיירים). לדעת קרייצר

הקטגוריות הקיימות והכרה במגוון של פעילויות ומערכות יחסים במסגרת המרחב 
הפרטי והאישי. המאמר מציע מבחנים משפטיים קונקרטיים המשרטטים מחדש גבולות 

האפליה. אגב כך, הוא מספק בחינה  אלה בתחומי התכנון והבנייה, המיסוי ואיסור
  השוואתית ביקורתית של אסדרת כלכלה משתפת בערים מרכזיות בעולם.

, "חובת גילוי רחבה בענף המזון לימור ריזה ונעם שרלימור ריזה ונעם שרלימור ריזה ונעם שרלימור ריזה ונעם שראת החוברת חותם מאמרם של 
כפתרון למשבר יוקר המחיה". המאמר עוסק בחוק קידום התחרות בענף המזון, 

גילוי של מחירי מוצרי מזון וצריכה, ובוחן אם ראוי  המטיל חובת  2014,2–התשע"ד
להטיל חובת גילוי בענף המזון הישראלי לנוכח מאפייניו המיוחדים ומהי תבנית הגילוי 

_____________________________________  
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האופטימלית. החוק הנדון הוא תולדה של ועדת קדמי לבחינת התחרותיות בענף המזון, 
יא "הגברת . מטרתו המוצהרת ה2011שהוקמה כתגובה למחאה החברתית בקיץ 

). 1התחרותיות בענף המזון ובענף מוצרי הצריכה, לשם הפחתת המחירים לצרכן" (סעיף 
של שקיפות מחירים: קמעונאים גדולים בענף  sui generisבין היתר, החוק כולל הסדר 

המזון נדרשים לפרסם, בנוגע לכל אחת מחנויותיהם, מחירים מעודכנים של המוצרים 
וון שיאפשר לצרכנים להשוות בין מחירי המוצרים. המאמר שנמכרים בהן, במאגר מק

תומך בגישתם של ועדת קדמי ושל המחוקק בדבר הצורך באימוץ הסדר גילוי, מצביע על 
כשלים בחוק שהופכים את הׂשאת הרווחה החברתית באמצעותו לבלתי אפשרית ומציע 

מציג ניתוח  לתקנם באמצעות הוספה של כללי גילוי ספציפיים שחסרים בו. המאמר
כלכלי מקיף יותר מזה שנעשה על ידי ועדת קדמי, כדי להצביע על ההצדקות להטלתה 
של חובת הגילוי וכדי לזהות את המאפיינים הנחוצים להׂשאת הרווחה החברתית. 
המחברים מסיקים, על בסיס ניתוח זה, כי על החוק לדרוש פרסום מידע עדכני והיסטורי, 

על ידי היצרן למשווק ועל מחיר המוצר שנמכר על ידי הן על מחיר המוצר שנמכר 
המשווק לצרכן והן על איכותו, במאגר נתונים ארצי אחד, בתבנית אחידה, בת השוואה, 

  נגישה וידידותית למשתמש. בחוק הישראלי חלק מהמרכיבים הללו עדיין חסרים.

*  

שירי  התשע"ח, גב'–אני מבקש להודות מקרב לב לסגנית העורך בשנים התשע"ז
ברשצקי ורנר, אשר נשאה בנטל אדמיניסטרטיבי כבד במסירות, ביעילות ובנועם, 
ושימשה חוליית קישור חיונית בין כלל הגורמים המעורבים בהפקת חוברת זו. תודה 
מיוחדת לגב' ענבר כהן, אשר נכנסה לנעלי סגנית העורך בשנת התשע"ט וסייעה לי 

ברת זו (ושתיים נוספות הנמצאות על סף בחריצות ובחן להשלים את העבודה על חו
דפוס), בד בבד עם עבודתה על החוברות שעורך חברי הטוב, העורך הראשי לשנת 
התשע"ט, פרופ' דורון מנשה. אנצל הזדמנות זו לאחל הצלחה רבה לפרופ' מנשה ולגב' 
כהן, אשר עתידים לרומם את כתב העת לגבהים חדשים. אני מודה לחברות וחברי 

ין ודברים, הנמנים עם התלמידים הטובים ביותר של הפקולטה, אשר ליוו כל מערכת ד
מאמר בקפדנות ובכישרון מרגע הגשתו הראשונה לכתב העת ועד להעברת גרסתו 
הסופית למוציא לאור, ותרמו תרומה מהותית להשבחת המאמרים ולהכנתם לפרסום. 

ם, שבלעדיהם היינו תודתי נתונה גם לקוראות ולקוראים האנונימיים של המאמרי
מתקשים להעריך את מידת החדשנות והדיוק של כתבי היד, להוצאת נבו, ובמיוחד לגב' 

און, וכמובן לכותבות ולכותבים שבחרו -טלי פלד ולעורכת הלשונית, הגב' דפנה בר
   .לפרסם בדין ודברים

  
  קריאה מהנה ומעניינת,

  
   רונן פרי

  




