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 שיתפרסמו בספר ריבלין "המשפטהעת "-ד של כתבלהגשת מאמרים לגליון מיוח אקורקול 

 ,ביניהםמציאת פתרון לסכסוך ו לתיקון עוול בין פרטים טרלייניכלי  מימים ימימהמשמשים הנזיקין -נידי

מדינות משפט מו כאשר  ,ליאל המשפט הישרא ך גם נקלטוכ 1.חלוקתיותשאלות  םדבר וחצי דבר ע ושאין ל

טמון ה כוחהאת  הויזיות שו תיאורנכנס, זהתוך מערך אל  2.מיושןכו מנומנםכ תחוםה את סתפ מקובל אחרות,

הפמיניסטית הגישה גישה הכלכלית וה social engineering)(.3 הנדסה חברתית במלוא הדרהל הנזיקיתזירה ב

כל  –בעל ערך חלוקתי  חברתי-לשינויפוטנציאל ממשי  הטומן בחובוכלי בדיני הנזיקין  ראו , למשל,פטלמש

אסור חיבור שעטנזי מו עבר הלא רחוק כ, אשר נשמע ביןהנזיק לדיני זהרתי בחתפקיד ייחודי לה. ה כיווןגישה ב

למשפטים  הספר-תביל ש העת-כתב", משפטה" .פס נפח משמעותי בשיח הנזיקי המקובללך ותה, ומשונה

 הותמתוך הכרה בחשיב, התפתחות זוב דיוןלליון מיוחד יג, יקדיש מנהלכללה לסלול האקדמי של הממב

ם בספר לכבוד עשור לפרישתו מאמרים שיתקבלו לפרסום יתפרסמו ג. ומימקה נזיקי-המחקר המשפטי לפיתוח

 מכס השיפוט.  ,יבליןהשופט ר, המשנה לנשיאהשל 

תחת  ,רוניםהאח וחצי עשורבה אירעבישראל של דיני הנזיקין באופיים ביותר משמעותית ההתפתחות ה

שוויוני מובהק לדינים -מד חברתיייק מהשופט אליעזר ריבלין, אשר הענ (אז)כתוארו שרביטו של מ"מ הנשיאה 

ר על פסיקת פיצוי , או אסחייהםאת סיפור  "כתובל"העניק לקטינים זכות  כאשר, למשל:, אלה בפסיקותיו

לומדי ומלומדות משפט תחום בידי מגם הכתיבה בלצדו, . שירותי זנותת כיצרעבור  ,לגבר שאונו המיני נפגע

מתפתח זה ולתרום  כיווןב לעודד כתיבההיא  "שפטהמ"וחד של ליון המיימטרת הג 4יותר.ה נפוצ הכהפ

מחדש, לנתח ולהבין שורה ארוכה ונפתלת -לקרואת ם הזדמנו. זוהי גןנזיקיבדיני התחום -כתתולט למיצובו הב

כגון: פרשת חטיפת  הקיםם חברתיים מובאשר נוגעות לתחומי ,הווהוהן ב הן בהיסטוריה הכרעות נזיקיותשל 

 . ועוד עה באינטרסים חוקתיים, פסיקת פיצויים בשל פגיח והבלקן, הדרת נשים והפליית נשיםילדי תימן, המזר

 זמנים: -ותחלוו הגשה פרטי

יש להגיש  ..20.20211 עד לתאריך ם המלאהלשיפוט בגרסת מאמרהמערכת מזמינה כותבות וכותבים להגיש . 1

 של כתב העת. ותם ניתן למצוא באתר הביתהעת, א-נהוגים בכתבעריכה האת המאמר בהתאם לכללי ה

 ,העת-פנימי במערכת כתבשיפוט יעברו ל"המשפט"  המאמרים שיוגשו ל , כשפיט עת אקדמי-מקובל בכתבכ. 2

 . מנת לבחון את התאמתם לפרסוםעל  אנונימי וכן יישלחו לשיפוט חיצוני
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