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  ,קוראות וקוראי� יקרי�

דהיינו כתב עת , תחומית�  משפטי כללי ע� אוריינטציה רב הוא כתב עתדי� ודברי�

מאפייני� . ומחויב לפלורליז� מתודולוגי, שאינו מגביל עצמו לתחומי משפט מסוימי�

מדי שנה . אלה מעניקי� לנו גמישות רבה בבחירת תכני� בלי התפשרות על איכות�

של המשפט ושל פרי עטיה� של חוקרות מובילות , מוגשי� לכתב העת עשרות כתבי יד

בשלב : שלבי�ואלה עוברי� תהלי� שיפוט דו, תחומי דעת אחרי� המשיקי� למשפט

בשלב . סגניתו וחברי המערכת, הראשו� מתבצעת הערכה ראשונית על ידי העור� הראשי

השני מאמרי� שצלחו את הסינו� המקדמי עוברי� שיפוט אצל קוראות וקוראי� 

וג� כותבי� , יעור דחיית המאמרי� גבוה מאודש. אנונימיי� בעלי המומחיות הנדרשת
שמאמריה� מתקבלי� לפרסו� נדרשי� תדיר לבצע תיקוני� כדי להבטיח עמידה באמות 

מאמרי� שהוגשו ללא הזמנה מאוגדי� בחוברות . המידה הקפדניות של כתב העת

י� חוברות סימפוזיו� המבוססות על כינוס, מעת לעת, נוס� על כ� יוז� כתב העת. כלליות

או מתמקדות בנושאי� , שמתקיימי� בפקולטה למשפטי� של אוניברסיטת חיפה

חר� גילו הצעיר נהנה כתב העת . המצויי� בתחומי המומחיות והעניי� של העורכי�

זו באה לידי . המשפטית�ה� בקהילייה האקדמית וה� בקהילייה המקצועית, מהערכה רבה

 בספרות די� דברי�מאמרי� שפורסמו בבי� היתר בהסתמכות הולכת וגוברת על , ביטוי

 . ובפסיקת בתי המשפט–משפטית � המשפטית והלבר–האקדמית 
המאגדת מאמרי� שהוגשו לשיפוט , )2(אנו שמחי� להעמיד לעיונכ� את חוברת ז

בשבועות הקרובי� תראה אור ג� חוברת . ג"ב ובמהל� שנת התשע"בשלהי שנת התשע

נס שנת המשפט שנער� באוניברסיטת חיפה לפני המבוססת על הרצאות שניתנו בכ, )1(ח

, )2(חברות וחברי המערכת א� שוקדי� בשעה זו על הכנתה לפרסו� של חוברת ח. כשנה

אשר תכלול ריאיו� מרתק ע� השופט אליעזר ריבלי� לרגל פרישתו לצד כתבי היד הזוכי� 

למאמרי� מצטייני� בתחו� אסדרת התקשורת " פרס קבוצת לייקרס החזקות"ב

ומאמרי� נוספי� שעברו , רסקי'ר טל ז"אשר הוצגו בכינוס שארג� עמיתי ד, הדיגיטלית

  . כמקובל בכתב העת, תהלי� שיפוט קפדני

*  

 לערו� ראיו� עומק מקצועי ע� שופט או די� ודברי�מאז היווסדו נוהג כתב העת 
 נדיר חוברת זו נפתחת בריאיו�. שופטת בית המשפט העליו� שפרשו לגמלאות זה לא כבר

בהיות� תלמידי השנה הרביעית בפקולטה , בליימ� ואיתי מור�באיכותו שערכו שירה כה�

יה לרגל פרישתה מכס השיפוט באביב 'ע� השופטת בדימוס אילה פרוקצ, למשפטי�

בריאיו� זה השיבה השופטת בגילוי לב על שאלות הנוגעות לעשייתה השיפוטית . 2011

טיות שמעורר הריאיו� מצויות ההתנגשות בי� בי� הסוגיות המשפ. ולענייני השעה

שאלת גבולותיה� של זכות , האינטרס של ביטחו� המדינה לבי� זכויות יסוד של הפרט

והזכויות החוקתיות לכבוד ) 2011במיוחד לאור המחאה החברתית של קי� (ההפגנה 
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ס ובפרט פתיחת בתי קולנוע בשבת וגיו(הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה , ולחינו�

דיני לשו� הרע וגבולות הביקורת , סוגיות מאתגרות בדיני האימו�, )תלמידי הישיבות

עוד נדונו מקומ� של עורכי . השיפוטית על שיקול דעתו של היוע� המשפטי לממשלה
ייחוד פעולות למקצוע , התנהגות עורכי הדי� בבתי המשפט, הדי� בחברה הישראלית

ייחסה לשאלת היחסי� שבי� מערכת המשפט השופטת א� הת. והצפת שוק עורכי הדי�

  .לבי� התקשורת ולשאלות אישיות על שנותיה כשופטת ועל תכניותיה לעתיד

בי� : ריבוד אתני ולגיטימציה פוליטית, משפט פלילי", עילי אהרונסו�מאמרו של 

פרשניי� ונורמטיביי� , ד� בהיבטי� אמפיריי�, "ייצוגיי� קולנועיי� לרפורמה מוסדית

פ� שבו דפוסי ריבוד אתני משפיעי� על שיעורי הפשיעה ושיעורי הוויקטימיזציה של האו

זאת באמצעות . ועל מידת האמו� שלה� במערכת אכיפת החוק, בקרב מיעוטי� אתניי�

עיו� בתמות משותפות המוצגות בכתיבה על סוגיה זו בתחומי הסוציולוגיה של המשפט 

כדוגמה לייצוגיה של סוגיה זו . ג קולנועיוהקרימינולוגיה ובסרטי� המעניקי� לה ייצו
המציג פרשנות של המקו� , "מי'עג"בקולנוע הֵראליסטי העכשווי מתמקד המאמר בסרט 

שמערכת האכיפה הפלילית תופסת בהוויית� ובתודעת� של צעירי� המשתייכי� 

הראשונה עוסקת : המאמר מדגיש שתי תמות מרכזיות. לקהילות אתניות מוחלשות

של רכיב הלגיטימציה בכינו� התנאי� המאפשרי� למערכת המשפט לאכו� בחשיבותו 

פוליטיי� , המאמר מנתח את האופ� שבו גורמי� מוסדיי�. את החוק באופ� אפקטיבי

ותרבותיי� הנטועי� במבנה הריבודי המעצב את מתכונת היחסי� שבי� הרוב היהודי 

פט להתמודד ע� מגבילי� את יכולתה של מערכת המש, למיעוט הערבי בישראל

התמה השנייה עוסקת בהזנה ההדדית ; האתגרי� הכרוכי� בלגיטימציה של פעולותיה

שיעורי פשיעה וויקטימיזציה בקרב (שבי� סימפטומי� שוני� של המבנה הריבודי הקיי� 
ובדילמות הנוגעות לייצוג , )המיעוט הערבי וגירעו� הלגיטימציה של מערכת המשפט

לבסו� בוח� המאמר . יקות ההדדיות שבי� סימפטומי� אלההתרבותי והפוליטי של הז

" מי'עג"מודלי� שוני� של רפורמה העשויי� לצמצ� את הבעיות המתוארות בסרט 

ובכתיבה המחקרית העוסקת בהשפעתו של הריבוד האתני על דפוסי האכיפה של 

תו� ניתוח השיקולי� המשפיעי� על סיכויי מימוש� במציאות , המשפט הפלילי

  . אליתהישר

תנורו של 'על אתיקת שיח ומניפולציות פרשניות מ" מציע במאמרו יונת� יובל

השיח כבסיס להבנת אתיקת " תנורו של עכנאי"פרשנות חדשה לסיפור התלמודי " 'עכנאי

הדיאלוגית של ההלכה וכמקרה בוח� לתובנה כללית בדבר עצמאות� הטקסטואלית של 
חלקו הראשו� של המאמר טוע� שלסיפורי� אי� התחלה וסו� . סיפורי� בשיח משפטי

בידוד הטקסט הרלוונטי אינו . המנותקי� מהמפגש הפרשני עמ�, עובדתיי�, "טבעיי�"

ולכ� בידוד הטקסט אינו , ויטית הטעונה הצדקהשל עובדה אלא מניפולציה הרמנ" זיהוי"

חלקו השני של . מטרי� את המפגש הפרשני ואינו יכול להיות תנאי לפרשנות תקפה

שבשלו " חטא"שלפיה ה, "תנורו של עכנאי"המאמר מציע קריאה שונה מהמקובל של 



  �דבר העור  ד"עתש ז די� ודברי�

199  

לקו הדמויות העיקריות משני המחנות בסיפור אינו מאבק על סמכות פרשנית אלא 

) כוחניות מיסטית(שה מ� הדיאלוג והשיח הרציונלי לטובת מעשי נסי� מצד אחד פרי

פרשנות זו נסמכת בי� השאר על ). כוחניות מוסדית(ונידוי של עמדות מיעוט מצד אחר 
 ונבואה מצדו של רבי zero knowledge proof(תבניות הוכחתיות וסיפוריות כלליות 

 ).באשר לחכמי יבנה, quest, והתבנית של משימה אתית, אליעזר
ההבחנה בי� טעות במצב משפטי לבי� טעות " דני� במאמר� שי אוצרי ודורו� מנשה

בשאלת ההבחנה בי� טעות בדי� לבי� טעות בעובדה בהגנות המשפט " במצב דברי�

המאמר מבקר תחילה את התפיסה המקובלת של ההבחנה בי� טעות בדי� לטעות . הפלילי

ה א� מדובר בטעות באשר לדבר שאפשר לתפסו באמצעות המבוססת על השאל, בעובדה

המאמר מראה שתפיסה זו בעייתית מכיוו� שמקרי� פרדיגמטיי� של טעות בדי� . החושי�

עובדות מוסדיות אינ� ניתנות , מנגד. יכולי� לנבוע ג� ה� מטעות לגבי דברי� מוחשיי�

סס על הרציונל לאחר מכ� מציע המאמר מבח� חדש המתב. לתפיסה באמצעות החושי�
בשלב הראשו� יש לזהות את : שלבי� המבח� החלופי הוא דו. של עידוד הציות לחוק

עיקר תכלית ) 1(� האיסור הפלילי הוא הנורמה הנובעת מכלל הסימני� ש. האיסור הפלילי

אינ� רכיבי המשמעות ) 2(; עשיית� הוא במילוי פונקצייה במסגרת מוסד המשפט

תיאורי� מיידעי� יחידאיי� , הצבעה, )proper names(י� כגו� שמות פרטי, היחידאיי�

טעות בדי� ) 1: (בשלב השני יש להבחי� בי� טעות בדי� לטעות בעובדה כ�. וכיוצא באלה

היא המחדל להסיק כי האיסור הפלילי חל על סט נתו� של עובדות א� תחולה זאת נובעת 

עובדה היא טעות באשר טעות ב) 2(; כפי שזוהה לעיל, ממובנו של האיסור הפלילי

  .של סט העובדות כאמור) או חוסר מודעות באשר לקיומו(לקיומו 

בחינת ההסדרי� : תכלית ושיקול דעת שיפוטי בדיני נזיקי�, על פרוצדורה"במאמר� 
 קליי�� אורית נינאידני� " למינוי� ולחקירת� של מומחי� רפואיי� בתביעות נזקי גו�

ילי� שיקול דעת כדי לתת מענה לדילמות  באופ� שבו שופטי� מפעאור� פרזו

בעיקר הצור� לבקר את עדות� של מומחי� רפואיי� ולהכריע (אמפיריות � אפיסטמיות

ובאופ� שבו ההסדרי� הפרוצדורליי� השוני� לעניי� עדות ) לעתי� בי� עדויות סותרות

משפיעי� על הפעלת שיקול הדעת , שקיימי� בדיני הנזיקי� הישראליי�, מומחי�

המאמר בוח� בחינה ביקורתית את התפיסה שלפיה ריבוי הדעות המובא בפני . פוטיהשי

בית המשפט והיכולת להעמיד� למבח� באמצעות ההלי� הדיוני משרתי� את ער� גילוי 

שלפיה ההכרעה השיפוטית מבוססת על שימוש , המאמר בוח� תזה חלופית. האמת

יות לנוכח המגבלות והלחצי� ביוריסטיקות שמחליפות את הבחינה המעמיקה של הרא
כמו כ� בוח� המאמר באופ� . הפרגמטיי� שחיי המעשה מציבי� בפני בתי המשפט

אמפירי את הזיקה שבי� המשטר הפרוצדורלי לבי� יכולת� של דיני הנזיקי� להגשי� את 

כדי לתת מענה לשאלות אלו המאמר בוח� את שני המשטרי� הנוהגי� בישראל . תכלית�

המאמר מבחי� בי� תביעות מכוח חוק . ומחי� רפואיי� בתביעות נזקי גו�בעניי� עדות מ

הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� לבי� תביעות הנסמכות על פקודת הנזיקי� ובוח� 
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המחברי� טועני� כי ממצאי . אמפירית את יעילות� היחסית ואת תרומת� האפיסטמית

מומחי� רפואיי� לקביעת הנזק המחקר תומכי� בהנהגת רפורמה בהסדרי� לעניי� מינוי 

אשר תחיל את ההסדר שנהוג בחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� ג� , בתביעות נזקי גו�
  . בתביעות נזיקיות אחרות

טוע� כי א� א� , "? האומנ� אפשרי הוא–שידול במחדל ", רוני רוזנברגמאמרו של 

 ראוי לעתי� לסווג ,)למשל באמצעות שתיקה(אפשר לשדל אד� ללא כל תנועה גופנית 

שכ� הגדרת מעשה ומחדל אינה כפופה למבח� התנועה , שידול זה כמעשה ולא כמחדל

ובכל זאת , על פי גישה זו ייתכנו מקרי� שבה� אד� שתק ולא הזיז את גופו. הגופנית

ולעומת זאת ייתכנו מקרי� שבה� אד� הזיז , תסווג התנהגותו מבחינה משפטית כמעשה

עמדה זו .  תסווג התנהגותו כמחדל באופ� המחייב זיהוי חובה לפעולובכל זאת, את גופו

ואילו , שלפיו מעשה משמעו התנהגות היוצרת סיכו�, נשענת על רציונל יצירת הסיכו�

בהמש� מציג . מחדל משמעו התנהגות המאפשרת לסיכו� להתממש א� אינה יוצרת אותו
היעדר תנועה "הוא האחד : ליהמאמר שני דגמי� של היעדר תנועה גופנית במשפט הפלי

והשני , כלומר היעדר תנועה שרק מאפשר לסיכו� להתממש א� אינו יוצר אותו, "מאפשר

כלומר היעדר תנועה שלא רק מאפשר לסיכו� להתממש אלא , "היעדר תנועה יוצר"הוא 

הטענה המוצגת במאמר היא שכאשר מדובר בשתיקה מ� . יוצר את הסיכו� מלכתחילה

ושהמצבי� העובדתיי� , בחינה משפטית מדובר במעשה ולא במחדלמ, הדג� השני

משו� שה� , שלגביה� נטע� שמדובר בשידול במחדל ה� מצבי� של שידול במעשה

חלקו האחרו� של המאמר מראה כי עמדת הפסיקה הישראלית . משתייכי� לדג� השני

רי� וכי לפחות חלק מהשופטי� סבו, אינה אחידה בנוגע להגדרת המעשה והמחדל

  .שלעתי� נית� לסווג ג� היעדר תנועה גופנית כמעשה לצור� המשפט הפלילי
, במשפט הישראלי נית� למצוא ניתוח עיוני של תופעת האישיות המשפטית הנפרדת

מימוניות הנובעות מהכרה בה ודיו� בשאלת קיומה בכמה � תיאור המשמעויות הכלכליות

וע את היק� כשרותה של אישיות אול� טר� הובהר האופ� שבו יש לקב. מקרי גבול

ואת תכליתה של , כמו נציגות בית משות�, בעלת כשרות מוגבלת" מלאכותית"משפטית 

, יעד רות�מאמרו של . החקיקה המעניקה לאישיות המלאכותית כשרות משפטית

מבקר את האופ� שבו , "של אישיות משפטית מלאכותית) פונקציונלית(כשרות מוגבלת "

קדמת '  לוד נ77נציגות הבית המשות� רחוב רבי עקיבא  98/80א "בעהוכרעה שאלה זו 

המאמר מצביע על טעות מתודולוגית כללית בפסק הדי� שעניינה היעדר . מ"לוד בע

אשר מכל , בי� מישורי ניתוח שוני�, "מלאכותית"בהקשר של שאלת הכשרות ה, הבחנה
.  כשרות מלאכותיתאחד מה� בנפרד יש לגזור מסקנה בדבר קיומה או היעדרה של

בית המשפט לא הבחי� בי� מערכת היחסי� שהצדדי� לה ה� יחידי האישיות , למשל

, לבי� מערכת יחסי� אחרת) ש� היה מדובר בדיירי הבית המשות� עצמ�(המשפטית 

ש� הייתה זו (שהצדדי� לה ה� האישיות המשפטית המלאכותית עצמה והצד השלישי 

בשל טעות מתודולוגית זו החמי� בית המשפט ). יגותחברה קבלנית שנתבעה על ידי הנצ
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 את זיהויה של בעיית טפילות במישור היחסי� שבי� דיירי בית  קדמת לודבפרשת

לצור� קביעת כשרותה , אשר הצריכה פירוש תכליתי שונה מזה שאומ�, משות�

� על יסוד הדיו� בטעויות אלו מדגיש המאמר את הצור� באימו. המלאכותית של הנציגות
  .גישה פונקציונלית לפירוש חקיקה המעניקה כשרות מלאכותית

*  

וענבר ) ב"התשע(גילת אברה� , אני מבקש להודות מקרב לב לסגניות העור�

אני מודה לחברות וחברי מערכת . על עבודת� המסורה והקפדנית, )ג"התשע(שניר �רוט

להשבחת� , �אשר תרמו תרומה מהותית לתהלי� הסינו� של המאמרי, "די� ודברי�"

חברות וחברי המערכת של כתב העת נמני� ע� התלמידי� . המהותית ולהכנת� לפרסו�

. ונבחרי� על פי קריטריו� של הצטיינות יתרה ועקיבה, הטובי� ביותר של הפקולטה

הואיל ומערכת כתב העת הייתה מאז היווסדו הקטנה מכל מערכות כתבי העת 

, עשרת החברי� והחברות גדול באופ� יחסיהעומס המושת על כתפי , המשפטיי� באר�
תודתי נתונה ג� לקוראות ולקוראי� . וה� ראויי� להוקרה על עמידת� האיתנה

 ובמיוחד לטלי פלד ולעורכת הלשונית יהודית –להוצאת נבו , האנונימיי� של המאמרי�

  . וכמוב� לכותבות ולכותבי�–ידלי� 

  

  ,קריאה מהנה ומעניינת ושנה אזרחית טובה

  � פרירונ

  




