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  ,קוראות וקוראי� יקרי�

 האחרונה בכמה תחומי מ� העתמאגדת מאמרי� הבוחני� חידושי� ומגמות זו  חוברת
תחומי� אלה על  שנישאוהמאמרי� ה� פרי פיתוח של הרצאות היסוד . מרכזיי�משפט 

. 2011שהתקיי� בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפה באוקטובר  שנת המשפט בכנס
וזה שנתיי�  ,אמנו� רייכמ�' הכנס אורג� זו הפע� השלישית על ידי עמיתי וידידי פרופ

נקודת המוצא העומדת ביסוד שיתו� . מֵ�רות האירוע החשוב" �די� ודברי"נהנה 
 י ישוכ,  בדפוסה ולהנצחהלהעמק, כינוס כזה ראויי� להרחבה הפעולה היא שתכני

לאחרונה א� החלה . הציבור כולו ובייחוד לטובת העוסקות במשפטלהעמיד� לרשות 
ו בכנס שנת העבודה על חוברת שבה יקובצו מאמרי� המבוססי� על הרצאות שנישא

  .2012אשר התקיי� בחיפה בשלהי , המשפט הרביעי
את החלטנו לא לפרס� , ראשית: בעריכת החוברת הַשְתנו על עצמנו שתי מגבלות

אלא להבטיח התאמת� לאמות המידה ) �keynoteזולת הרצאות ה(ההרצאות כפי שה� 
 שהביעו ביקשנו מ� המרצות והמרצי�. הקפדניות המאפיינות את כתב העת מראשיתו

 לפתח ולהרחיב את הרצאותיה� על ידי הוספת רבדי� במיז�נכונות עקרונית להשתת� 
בחינה , לרבות דיו� וביקורת על החידושי� והמגמות מנקודות מבט תאורטיות, אקדמיי�

 והמחברות והמחברי� ,עברו המאמרי� שיפוטלאחר מכ� . השוואתית ותחזית לעתיד
.  פיה� ביצעו תיקוני� מקיפי� בטקסטי� המקוריי�קיבלו מסמכי הערות מפורטי� שעל

ורק לאחר מכ� החל תהלי� , עברו המאמרי� סבב נוס� של שיפוט ושיפורהאחרו� בשלב 
 שהדיו� בחידושי� כדיכל השלבי� הללו התבצעו בלוח זמני� דחוק למדי . העריכה

 להשתת�  היו יכולי�בכנסלא כל המרצות והמרצי� . ובמגמות יתפרס� בעודו אקטואלי
  .א� אלה שבחרו לעשות כ� ראויי� להוקרה,  בתנאי� הללובמיז�

לפרס� א� ורק מאמרי� המבוססי� על הרצאות היסוד ולא את החלטנו , שנית
הרצאות היסוד היו מטבע הדברי� מקיפות יותר ונגעו במרבית . הרצאות התגובה

 כמו כ�. וונטיי�הסוגיות החשובות שהתעוררו בישראל בשני� האחרונות בתחומי� הרל
את בלאו הכי הנחנו כי ההערות והביקורת שהועלו במסגרת הרצאות התגובה תמצאנה 

 ביקשנו לבסו�. ביטוי� בגרסאות המשופרות של המאמרי� המבוססי� על הרצאות היסוד
 שנהמתו� כוונה לפרסמ� בתו� , להשלי� את הטיפול במאמרי� במהירות האפשרית

י� העוסקי� בחידושי� ומגמות יש בפרסו� מהיר כשמדובר במאמר. הכנסממועד 
ולהוביל בעיות לוגיסטיות עלולה הייתה לעורר מספר המאמרי� הגדלת . חשיבות יתרה

  .בלוח הזמני� שהצבנו לעצמנועמידה � לאי
*  

הרצאתה של שופטת בית המשפט העליו� בדימוס . את החוברת פותחות שתי הרצאות
 מרכזיות שנדונו על ידי בית המשפט העליו�  מתמקדת בשתי סוגיותיה'אילה פרוקצ

. לאחרונה ומשתלבות בדיו� הכללי על זכויות היסוד של הפרט בשיטתנו החוקתית
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בחלק זה . בחלקה הראשו� עוסקת ההרצאה בזכויות החברתיות ובמעמד� במשפט
פוליטיות לבי� זכויות � חושפת השופטת את עמדתה כלפי ההבחנה בי� זכויות אזרחיות

ובכלל זה מציעה לחוקק חוק יסוד שיעניק לזכויות , כלכליות� תחברתיו
בי� היתר דנה השופטת בכמה מקרי� רלוונטיי� . הכלכליות מעמד חוקתי�החברתיות

שבה נדונה , אבו מסאעדפרשת : שהגיעו זה מקרוב לפתחו של בית המשפט העליו�
; קע שלא כחוקהנתונה ג� למי שיושב על הקר, הזכות לגישה מינימלית למקורות מי�

, אוניברסיטת בר איל�פרשת ; שבה נדונה הזכות לטיפול רפואי בסיסי, סולומטי�פרשת 
שבה נדונה זכות� של גמלאי� להצטר� לארגו� עובדי� פעילי� וזכותו של הארגו� 

חלקה השני של ההרצאה עוסק . להכריז על סכסו� עבודה לקידו� ענייני הגמלאי�
ע� דגש על התניית ,  הלכה למעשהדר� מימוש�בחוקתית ו�חינו� כזכות וחובה חברתיתב

בשני התחומי� התפתחות המשפט . תקצוב בהפעלת תכנית ליבה ועל שוויו� בחינו�
לדברי . "משולבת בתהליכי� חברתיי� עמוקי� בעלי פרישה רחבה"הנדוני� בהרצאה 

בי� הצרכי� החברתיי� שעתירות המשקפות את הפער אות� תהליכי� מניבי� , השופטת
בי� נורמות המעוגנות היטב במשפט לבי� שאת הפער מזה ולבי� הסדרי המשפט 

  . מזההמציאות החברתית שאיננה מקיימת אות�
 דנה באופ� ביקורתי איל ינו�הרצאתו של היוע� המשפטי של הכנסת עור� הדי� 

אכיפה מעבר מ: עשרה� בשתי מגמות בולטות במלאכת החקיקה של הכנסת השמונה
ושינוי נקודות ,  תו� העדפת שיקולי יעילות על זכויות נאשמי�–פלילית לאכיפה מנהלית 

האיזו� שנקבעו בפסיקה בי� אופייה היהודי והלאומי של המדינה לאופייה הדמוקרטי 
בי� היתר עוסקת . ובי� מאפייניה כדמוקרטיה ליברלית למאפייניה כדמוקרטיה מתגוננת

ההרצאה מתייחסת .  מדינת הלאו� של הע� היהודי–ישראל : יסוד� הרשימה בהצעת חוק
במיוחד כאשר הוא סבור , ג� לתפקידו של היוע� המשפטי בכנסת בהליכי החקיקה

  .שהצעת חוק אינה עומדת במבח� החוקתי
במאמרו . בהמש� החוברת חמישה מאמרי� המובאי� על פי סדר שמות המחברי�

" כוזיות במשק ושכר הבכירי� כסוכני שינויהרי: השימוש הציבורי בדיני התאגידי�"
אובייקטיבי בספרות התאגידית �הניסיו� להישע� על עוג� מקצועיכי  אייל עדיטוע� 

במסגרת הדיו� הציבורי בנושאי� שעלו לכותרות בעקבות המחאה החברתית וההגבלית 
� משו( המקצוענידיו� וה� בביישו� הערכי� שמובילי� את המחאה החברתית ה� פוגע 

השימוש בדיני התאגידי� כדי להשיג מטרות . )הפוליטישיח שילובו ב
דיו� מעמיק המחבר סבור כי . עלול להסב נזקפוליטיות גור� לעירוב תחומי� ש� חברתיות

דורש שכר המנהלי� הבכירי� בחברות הציבוריות והריכוזיות הכלכלית במשק  יבנושא
מקצועיי� המדללי� את האמירה פוליטי זהירות מהיטמעות בוויכוחי� �בצד החברתי

ניסיו� להשתמש שמקורה במקצועי זהירות מעמימות מושגית �ובצד המשפטי, הערכית
  .להשגת מטרות חדשותבדוקטרינה קיימת 
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המשפט הפלילי בפסיקת בית המשפט העליו� בשנת " מזהה במאמרה אריה�מרי� גור
כפי שמלמדת , " מגמה של הרחבת האחריות הפלילית ושל החמרת הענישה–א "תשע

בפרשת . תו� ניתוח שלושה פסקי די� מרכזיי�, מגמות החמרה במשפט הפלילי, הכותרת
א� , שתמש בית המשפט ברטוריקה מצמצמת השאובה מהמשפט החוקתיה אונגרפלד
 מרחיבה את האחריות הפלילית – הרשעת העותר בגי� העלבת עובד ציבור –התוצאה 

 הוגדר ארגונו של אסי אבוטבול זואר�בפרשת . יתועלולה לגרו� להשתקת ביקורת פומב
ארגו� " אול� ברמה הרטורית האפיו� שנית� ל,כנדרש ואנשיו נענשו ,"ארגו� פשיעה"

הפעלת האמצעי� הקבועי� בחוק המאבק בארגוני ידי להביא לויש בו כדי  ,רחב" פשיעה
 הועלה יניימבפרשת . פשיעה ג� על שותפי� המתכנני� לבצע יחדיו יותר מעברה אחת

 כמסייע ,והוטלה אחריות על נוסע ברכב ששתק" פגע וברח"ר� הענישה בעברות של 
 אירועי הסובבת את המוסרית מהפאניקההחמרה זו הושפעה ,  לדעת המחברת.לעברה

  .פגע וברח בחברה הישראלית
מגמות בדיני תעבורה וביקורת  "סיוו� רצו� ואברה� טננבוי�מאמר� של השופט 

המחברי� . מצביע על מגמת ההחמרה בענישה בגי� עברות תעבורה" ההחמרת העניש
טועני� כי מגמה זו תמוהה ולא יעילה ומדגימי� את הטענה באמצעות מקרי� של נהיגה 

המדיניות הקיימת מכוונת להחמיר את , לדבריה�. בשכרות ונהיגה במהירות מופרזת
יר את השלכות מסקנותיו המאמר מסב. הענישה בגי� עברות אלה ללא בסיס מדעי מספק

  .מבחינת המדיניות הציבורית
 סיכו� שנת המשפט –מגמות בדיני השלטו� המקומי " ד� במאמרו עומר קמחי

הללו סקירת ההתפתחויות ב. בהתפתחויות מרכזיות בדיני הרשויות המקומיות" א"תשע
ות מה� סובל השלטו� המקומי בישראל לבי� מדינישהבעיות  בי�שאת הקשר הוא בוח� 

תחילה מתאר המאמר . בי� שתי רמות השלטו�שואת יחסי הגומלי� , השלטו� המרכזי
המקומי ללא פיקוח  מגמה של העברת אחריות וסמכויות מהשלטו� המרכזי לשלטו�

כי השלטו� המרכזי לאחר מכ� מראה המאמר .  ומסביר את הסכנה שבכ�ותקצוב ראוי
 מעביר לה�  ואיננוהכנסות עצמיות הרשויות המקומיות לייצרשל מגביל את יכולת� 

את תוצאות המדיניות של המאמר בוח� לבסו� . מענקי� מספיקי� להשלי� את החסר
ומשתמשות בדרכי�  בלח� תקציביתמיד הרשויות המקומיות מצויות . השלטו� המרכזי

שאי אפשר להטיל  המאמר היא תמסקנ. הכנסותיה�להגדלת יצירתיות ולא תמיד חוקיות 
המקומיות על כתפי הנהגת השלטו� המקומי  ת למצב� הקשה של הרשויותהאחריואת 

 הנובעת תדיר, מדיניות השלטו� המרכזיוכי יש לייחס חלק נכבד ממנה ל, בלבד
  .מפלגתיי� צרי�� וליטיי�משיקולי� פ
מגמות לא אחידות  :שערי הכניסה לחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�"במאמרו 

 לא אחידה בפסיקת בית המשפט  מגמהבנימי� שמואלי מזהה" של הרחבה וצמצו�
. לתחו� התחולה של חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�" ס� הכניסה"העליו� באשר ל

שמואלי מראה כי מחד גיסא קיימי� ניזוקי� תמימי� שאינ� יכולי� לתבוע איש על נזק� 
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 לא תמימי� ומאיד� גיסא קיימי� נפגעי�, מחמת פרשנות מצמצמת של הוראות החוק
אשר רשאי� לתבוע במסגרת , אגב כ�ונפגעו  הפרו כללי� בסיסיי� בפעולת הנהיגהש

אינה עולה בקנה , אינה צודקתזו תוצאה בי� היתר מסביר המחבר כי . החוק או מחו� לו
העיקרו� שלפיו אי� החוטא ע� אינה מתיישבת אחד ע� המטרה הסוציאלית של החוק ו

  .יוצא נשכר
*  

 המסורה העל עבודת, גילת אברה�' גב,  העור�ניתלסגמקרב לב ודות אני מבקש לה
הנמני� ע� התלמידי� , "די� ודברי�" לחברות וחברי מערכת מודה עודאני  .והקפדנית

של השיפוט תהלי� אשר תרמו תרומה מהותית ל, הטובי� ביותר של הפקולטה
קוראות ולקוראי� תודתי נתונה ג� ל. הכנת� לפרסו�להשבחת� המהותית ול, מאמרי�ה

' הגב, טלי פלד ולעורכת הלשונית' ובמיוחד לגב, הוצאת נבול, האנונימיי� של המאמרי�
 בשלוכמוב� לכותבות ולכותבי� שנדרשו לעמוד בלוח זמני� דחוק מאוד , יהודית ידלי�

  .ה המיוחד של החוברתיאופי

  

  ,קריאה מהנה ומעניינת
  רונ� פרי

  


