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 קוראות וקוראים יקרים,

התשפ"א היו שנים לא פשוטות, בלשון המעטה. פנדמיה –שנות הלימודים התש"פ
גלובלית איימה על בריאות הציבור, והאמצעים שננקטו לצמצום הפגיעה בנפש, בעיקר 

כמעט כל פעילות אנושית, לרבות העבודה האקדמית על  צעדי ריחוק חברתי, שיבשו
רבדיה השונים. אולמות לימוד, חדרי ישיבות וספריות ננעלו. מרצות ומרצים, סטודנטיות 
וסטודנטים, היו ספונים בבתיהם, לעיתים מכוח חוק ולפעמים מתוך בחירה )אם כי 

 –האקדמיים מחמת דאגה(. האינטראקציה הפיזית השגרתית, ובכלל זה ביטוייה 
פינתה את מקומה לשיג ושיח וירטואליים.  –שיעורים, כנסים, ישיבות, שיחות מסדרון 

צמצום החירות האישית לצד חוסר ודאות כלכלי, אילוצים משפחתיים וחששות 
בריאותיים תרמו במישרין או בעקיפין )למשל, עקב מחירם הנפשי( לעיכובים בכל 

 תהליכי העבודה והלימוד.
התאימה את  דין ודבריםאמר הקלישאה, ההצגה חייבת להימשך. מערכת ואולם, כמ

עצמה למציאות המורכבת והמשיכה לקבל, לשפוט ולערוך כתבי יד רבים, הן עבור 
חוברות נושא והן עבור חוברות כלליות. לאמיתו של דבר, מספר המאמרים שהוגשו 

שמקורם במגפה, הן לשיפוט בשנה האחרונה היה גדול מכפי שהורגלנו בו. אילוצים 
פנימיים )הקשורים להליכי השיפוט והעריכה הקפדניים של כתב העת( והן חיצוניים 
)הקשורים לעבודה מול כותבות, שופטות וכו'(, אומנם עיכבו אותנו מעט, אך השתדלנו 
לסגור את הפערים על ידי מאמץ נוסף, ככל שהדבר התאפשר. כפועל יוצא הגיעו אל 

( העומדת 2חוברות בתוך פרק זמן קצר, ועל כן חוברת טו) הישורת האחרונה כמה
((. 1טו)–(2לעיונכם ולעיונכן כעת רואה אור שבועות בודדים לאחר שתי קודמותיה )יד)

שתי חוברות נוספות, האחת בנושא בלוקצ'יין ומשפט והשנייה כללית, נמצאות בשלבי 
 גבר. טיפול מתקדמים מאוד, ושטף ההגשות החדשות הוא כמעיין המת

* 

אוניברסיטאית -דין וחשבון הוועדה הבין –ונספח מיוחד  ( חמישה מאמרים2בחוברת טו)
מידתיות חוקתית, סבירות . במאמר הפותח, "להערכה ודירוג של פרסומים משפטיים

 נדב דגןבוחן ", מנהלית: הסדרה משפטית של שיקול דעת שלטוני בראי המשפט המקובל
חן המידתיות במשפט המנהלי, לצד דרישות הסבירּות, באופן ביקורתי את השימוש במב

המשפט בין חותכת הבחנה למן שנות התשעים של המאה הקודמת. המאמר מציע 
, לבין המשפט המנהלי, הבוחן את חוקתיותה של חקיקה ראשיתהחוקתי, הבוחן את 

המידתיות , וטוען כי למבחן חוקיותם של מעשים שלטוניים שאינם חקיקה ראשית
במשפט החוקתי אין מקום במשפט המנהלי. דרישת הסבירות היא היחידה ש שהשתר

מבוססת על הגשמת תכליתה , משום שהיא מתאימה למשפט המנהלימבין השתיים ה
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המידתיות מבוססת על הנחה של בעוד אינטרס ציבורי מסוים,  – המיוחדת של הסמכות
עם מתיישבת אינה  וקתימושג המידתיות החנקודת המוצא של לשון אחר, זכות מוגנת. 

על כן יש לזנוח את מבחן המידתיות בבחינתה של חוקיות  יסודות המשפט המנהלי.
 ההפעלה של שיקול הדעת המנהלי.

" משפט העבודה בישראל ודין האיחוד האירופי: בין חשיפה להשפעה"במאמר 
דיני  הסתמכותן של ערכאות משפט העבודה בישראל עלאת  נטע נדיבו ליאור זמרבוחנים 

את כלל המופעים של משפט הבוחן המאמר מבוסס על מאגר נתונים . האיחוד האירופי
בית קרי , הישראלי ערכאות הגבוהות של משפט העבודהה תהאיחוד האירופי בפסיק

הממצאים מצביעים על השפעתו של משפט הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון. 
בשת על התפתחות דיני העבודה האיחוד האירופי כשיטת משפט עצמאית ומגו

 הישראליים.
שנה להלכת א.ש.י.ר.:  20"מנתחות במאמרן  יפעת נחמיאסו ביטון-מרים מרקוביץ

עמדות  מגמות בפסיקת בתי המשפט" את האופן שבו יושמו בפסיקה המאוחרת
 1,יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ .א.ש.י.רהשופטים בפסק הדין 

פסק הדין המנחה בשאלת היחס שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לבין דיני  שהוא
המחקר מבוסס על ניתוח כמותי ואיכותני של פסקי הדין המאזכרים את הקניין הרוחני. 

פסק דין, הערכאה, הענף כל שנה שבה ניתן . המחברות אספו נתונים על הא.ש.י.רהלכת 
, קבלת עילה אחת או יותר מעילות הדין מענפי הקניין הרוחני שאליו התייחס פסק

התביעה, מתן סעד לתובע מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט או דיני הקניין הרוחני 
 סיכוייש . הנתונים מלמדים כצפויא.ש.י.רלעניין תחולתה של הלכת וגישת בית המשפט 

התובע לקבל סעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט גדלים כאשר בית המשפט מאמץ 
העניקו לא ש. עם זאת, בתי המשפט בכל הערכאות כמעט א.ש.י.רגישה מרחיבה להלכת 

בדיני עשיית עושר ולא הנטועה  .,א.ש.י.רלהלכת המאמר טוען כי  .הלכה זו סעדים מכוח
על המחוקק לתת מענה לכשלים חלוקתיים  ךא ת,הצדקה חלוקתיאולי יש  ,במשפט

רשומות בדיני הקניין הרוחני, ולא  באמצעות עיצוב מחדש של מנגנוני הזכויות הלא
 .א.ש.י.רבדרך של הישענות על פסק דין עמום דוגמת 

דיני המתנה מגבילים את תוקף החיוב החוזי להעניק מתנה. ההסבר המקובל לכך הוא 
יק מתנה חלש מזה של הבטחה שניתנה בתמורה. שכוחה המוסרי של הבטחה להענ

מבקר הסבר זה וטוען שמטרות  יובל פרוקצ'יהבמאמר "על התאוריה של חוזה המתנה" 
המבטיח, שבגינן ולשם קידומן ניתנה ההבטחה לתת מתנה, הן שצריכות לקבוע את 

י אינה נשענת על כוחה המוסרר שאציע תאוריה לדיני המתנה, מהמאמר גבולות החיוב. 
מבטו של המבטיח ובין  של ההבטחה, אלא קושרת בין תכליתו של חיוב המתנה מנקודת

שמש להצדקת מהדין הדיספוזיטיבי המסדיר אותו. בחלק הראשון של המאמר, הניתוח 
חלים בדיני החוזים הכלליים. המתנה, החורגים מאלה ה ניהמיוחדים של די םהסדריה

_____________________________________ 

 (.1998) 289( 4, פ"ד נב)5768/94רע"א  1
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הסדרים מיוחדים  ץעשויים להיות לאימויתרונות שמצביע על השני, הניתוח  בחלק
 –, המאמר מבסס הצדקה להחלפת האינטרס המוגן בחוזה המתנה בין היתרנוספים. 

מאחריות חמורה  –מאינטרס הציפייה לאינטרס ההסתמכות, ולהחלפת משטר האחריות 
 לרשלנות. 

אחריותן המשפטית של סוכנויות , "אלעד שילדו של את פרק המאמרים חותם מאמר
עסקה להזמנת שירותי תיירות  ".הסדר האחריות הרצוי –נסיעות כלפי לקוחותיהן ה

, מרכיבי חבילות הנופש שירותיםהשרשרת התקשרויות בין ספקי מבוססת לרוב על 
. ריבוי החוליות בעסקה מעורר, בין סוכנויות הנסיעות —ומשווקי החבילות לתיירים 

רותים ולאיכותם. בחקיקה ובפסיקה שית ההיתר, את שאלת האחריות המשפטית לאספק
התייחסות ברורה לתפקידן, מעמדן המשפטי וגבולות אחריותן של סוכנויות אין 

. המאמר בוחן מהו הסדר האחריות הרצוי מנקודת מבטן של כמה תאוריות הנסיעות
להשתדלות צריכה להיות אחריות שהאחריות כלפי הלקוח וטוען, בין היתר,  נורמטיביות

כמו כן המאמר מניח תשתית עיונית להסדרת ביחס בין סוכנויות הנסיעות, . ולא לתוצאה
המארגנים וספקי השירותים לעניין האחריות לאספקה נאותה של השירותים המוזמנים. 
כך, מוצע כי סוכנות נסיעות תהיה אחראית בגין ביצוע רשלני של השירות על ידי הספק 

רים שבהם הסוכנות אינה אשמה בכשלים, גם אם בהתנהגותה לא דבק רבב. ואולם, במק
תוכפף חבותה לתקרת פיצוי או לתעריפים קבועים מראש ביחס לסוגים טיפוסיים של 

היעדר בדבר נטל השכנוע אשר מכוחה יוטל , מהלקבוע חזקת אשתקלות. המאמר מציע 
  .מוצע לעגן את ההסדר בחקיקה מיוחדתעל כתפי הסוכנות. עוד התרשלות 

* 

ועדה בישראל קימו דיקני ארבע הפקולטות האוניברסיטאיות למשפטים ה 2016בשנת 
לתקן ליקויים במנגנון התקצוב של במטרה להערכה ודירוג של פרסומים משפטיים 

הוסמכה להציע פתרונות לשני ליקויים ועדת ההערכה הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(. 
תבי העת שעליה התבסס מודל ראשית, קבוצת כ :מרכזיים במנגנון שהונהג על ידי ות"ת

שנית, התקצוב שניתן בגין כל פרסום  ;מכתבי העת המשפטייםרבים התקצוב לא כללה 
היה זהה, ללא תלות בבמת הפרסום. בתחילת עבודתם הסכימו חברי הוועדה שבשיטת 

, חרף חשיבותם לקידום המחקר םהתקצוב של ות"ת יש ליקוי נוסף: התעלמות מספרי
רחיב במידה הועדה הורחבה כדי לטפל גם בליקוי זה. דוח הוועדה המשפטי. סמכות הו

ווג את כתבי העת השונים יניכרת את רשימת כתבי העת שמשמשים בסיס לתקצוב, ס
קבע שיטה לתקצוב דיפרנציאלי של פרסומים , קבוצות איכותחמש(  –)ובפועל לארבע 

האיכות  קטגוריותאת הוצאות הספרים בשתי ואף זיהה  בכתבי עת על בסיס סיווגם
 ביחס לזה של מאמר.  משקל הפרסום של ספרהגבוהות, מבלי להכריע בסוגיה של 

כמה טיוטות של דין וחשבון נערכו לאורך שנות עבודתה של הוועדה, והגרסה 
. 2019הסופית אושרה על ידי מועצות הפקולטה בארבעת המוסדות החברים באביב 
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ח בשפה האנגלית, אשר חשפה את תהליכי פורסמה גרסה מורחבת של הדו 2019בקיץ 
לאומית. התגובות למסמך במדינות הים היו -העבודה והמסקנות בפני הקהילייה הבין

והערות שנתקבלו אפשרו ליטוש נוסף. בעקבות פניות חוזרות ונשנות  2ברובן חיוביות,
 של חוקרות וחוקרים בארץ ובעולם לחברי הוועדה הוחלט לפרסם, באמצעות פלטפורמה
אקדמית רשמית הנגישה לכול, גרסה עדכנית של הדוח המלא בשפה האנגלית בצירוף 
אקדמות מילין בעברית לטובת הקוראות והקוראים הישראלים. הדוח ודברי המבוא 
מצורפים כנספחים לחוברת זו, ויש לראות בהם את הגרסה הסופית והמחייבת עד לעדכון 

 דה.הדירוג בהתאם למנגנון שעליו המליצה הווע

* 

גב' נטע טאובר, , א"פהתש–"פהעורך בשנים התש להודות מקרב לב לסגני מבקש יאנ
חוליית  וושימשניכר בנטל אדמיניסטרטיבי  ואשר נשאמר קובי יוגב ומר ארז עודד, 

לחברות וחברי אני מודה קישור חיונית בין כלל הגורמים המעורבים בהפקת חוברת זו. 
תלמידים הטובים ביותר של הפקולטה, אשר ליוו כל , הנמנים עם הדין ודבריםמערכת 

מאמר בקפדנות ובכישרון מרגע הגשתו הראשונה לכתב העת ועד להעברת גרסתו 
הסופית למוציא לאור, ותרמו תרומה מהותית להשבחת המאמרים ולהכנתם לפרסום. 

גם לקוראות ולקוראים האנונימיים של המאמרים, שבלעדיהם היינו נתונה  יתודת
להוצאת נבו, ובמיוחד לגב'  היד, ים להעריך את מידת החדשנות והדיוק של כתבימתקש

כותבות ולכותבים שבחרו און, וכמובן ל-טלי פלד ולעורכת הלשונית, הגב' דפנה בר
 .דין ודבריםלפרסם את מאמריהם ב

 

 
 קריאה מהנה,

  , עורך ראשיפרי רונן
  

 

_____________________________________ 

 https://bit.ly/3nOLBtc (last visited June 27, 2021): “One could quibbleלמשל:  ראו, 2

here and there, but it's a reasonably sensible result” (last visited June 27, 2021); 

https://bit.ly/3hJPwni: “appears to be very serious and useful.” (last visited June 27, 

2021). 


