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  תדבר העורכ

  גוטמן-מור זרלי

 לפרסם מאמרים שיש בהם מקפיד ,יםשנ לשלושים רוב היוצא לאור ק,המשפט העת כתב
 ותרומה חדשנות ן אותןמהקשה להגדיר . משפטי-האקדמיחדשנות ותרומה משמעותית לשיח 

זו . ןאות לזהות תיודע בהחלט המערכת אך ,שאנו מחפשים בכל מאמר ומאמר המוגש למערכת
 מאודהגם שהמאמר כתוב היטב ו.  של מאמר לפרסוםקבלה-לאית  העילות השכיחואחת

 לא המאמר – המשפטי השיח  שלההרחבל או הלהעמק ורמת אם אין בו חדשנות הת,משכנע
  .המשפט בכתב העת יתפרסם
 החדשנות והתרומה להעמקת השיח המשפטי הודות לשני כלים המשולבים ת מזהים אאנו

ר יסודית שמבצעים חברי המערכת על כל מאמר ועל  מחקעבודת, הראשון. בעבודת המערכת
 ופסיקה ספרותחברי המערכת מאתרים וקוראים ,  מחקר מעמיק זהבמסגרת. נושא המאמר

 השני המסייע הכלי.  שהוגשמאמר טיעון וטיעון המובא בלכל ןאות ומשווים בתחום ושעסק
 המחווים ,ונימייםלנו באיתור חדשנות ותרומה הוא חוות הדעת על המאמר מהקוראים האנ

 הקורא – הדעת החיצונית היא לעולם אנונימית כפולה חוות.  על כל מאמררוטידעתם בפ
 לי אין.  והמחבר אינו יודע את זהות הקורא החיצוני,החיצוני אינו יודע את זהות כותב המאמר
  זמן וידע כדי לקרוא מאמר ולכתובהמנדבים טוביםמילים להודות לכל אותם אנשי אקדמיה 

  . המשפט חוות דעת עבור מערכת יועל
 ידי חברי המערכת וחוות הדעת של על נעשההמחקר ש,  מתקבל לפרסוםהמאמר אם

 הצעות , המאמר במכתבלכותבי המופנות המערכת הצעותכהמומחה החיצוני משמשים 
 לתיקונים שבו היא נדרשת השלב את ה מכירתכל כותב. שמטרתן השבחת המאמר והעמקתו

 עד כמה מכתבים יסיונה מנת יודעתכל כותב. הסיס מכתב המערכת שנשלח אליבמאמר על ב
  . להשבחת המאמרתורמים האל

 ויש בהם , הם חדשניים, המונחת לפניכם, כזחוברת המאמרים הרואים אור במסגרת גם
 המשפטי במגוון תחומי משפט ואף בתחומי ידע השיח  שלה והרחבהלהעמק רבהתרומה 
  .סוציולוגיה ועוד, ה כמו היסטורי,נוספים
 בוש כלי משפטי חשוב לטובת הסנגוריה המציג , ניומןבנימין החוברת פותח מאמרו של את

 בקשה לקבלת צו להמצאת מסמכים וחפצים לפי סעיף –לא נעשה שימוש במשפט הישראלי 
הבסיס להחייאת הסעיף הוא זכותה של ההגנה לבצע פעולות .  לפקודת סדר הדין הפלילי43

המאמר טוען כי לאור מגבלות זכות העיון והגילוי מחד .  ראיות לצורכי התיק הפלילילאיסוף
יש מקום לאפשר להגנה לאסוף ראיות ,  מאידך גיסאאיותוהצורך של ההגנה באיסוף ר, גיסא

. 43וזאת באמצעות סעיף , ללא תלות בשלב המשפטי וללא מעורבות התביעה, באופן עצמאי
, לאזן את פערי הכוחות המובנים ביכולת החקירתית של הצדדיםהמאמר ממשיך ומסביר שכדי 
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, יש ליתן להגנה כלי חקירתי לאיסוף ראיות תוך שימוש בצו שיפוטי להמצאת מסמכים וחפצים
  . ללא מעורבות התביעה

 עוסק בסוגיה חשובה שטרם נכתב עליה בישראל , הנסלנתנאל של , השני בחוברתהמאמר
- בעוד שהאינטרנט ממלא צרכים פיזיים, המחבר לטענת. ינטרנט זכות הגישה של אסירים לא–

והגישה אליו היא תנאי למימוש עצמי ולשגשוג בתוך החברה , פסיכולוגיים של האדם
המאמר מציג .  ולאסירים בישראל אין גישה אליו, האינטרנט נעצר בשערי הכלא–המודרנית 

 וקובע כי לפי משפט ממשיך רהמאמ. את הקשיים והסיכונים שבהנגשת האינטרנט לאסירים
 נשמרות זכויותיו גם לאסיר לפיהשלאומי ואימוץ נקודת המוצא שלו -זכויות האדם הבין

אם לא ,  המשמעותיהיעדרו –יחד עם הסקת מסקנות מתוך מחקרים פנולוגיים , במאסרו
של האינטרנט ממתקני כליאה בעולם ובישראל אינו מוצדק בחברה נאורה השואפת , המוחלט

 לחייבה ויש לאינטרנטראוי שמערכת הכליאה לא תמנע את הגישה , לכן. ליאה הראויהלכ
  .לפעולה אקטיבית להנגשה בהתאמות מסוימות

 בישראל באופן נורמטיבי לראשונה בוחן ,הרדוף אסף של , השלישי בחוברתהמאמר
 ההסדר באמצעות לצמצמו, להפלילו: לניאוף משפטית להתייחס אם וכיצד ראוי ואנליטי
האחת היא .  ייחודיות וחדשניותבטהמאמר מציע שתי נקודות מ. ממנו להתעלם או אזרחית

דמוקרטית , מזווית חילונית, בחינה נורמטיבית ביקורתית להסדרה המשפטית של הניאוף
, מבט פלילי על סוגיה שכיום נדונה בישראל כמעט רק בדיני המשפחה, השנייה. וליברלית

 המפורטהניתוח .  ובדיני החוזיםהנזיקין בדיני רלוונטית  שאינהזוככולעיתים נדירות נזכרת 
הניתוח מוביל למסקנה כי מבין שלוש .  המורכב מארבעה שלבים, לפי סולם ההסדרהנעשה

 אלא, ניאוף עם בלעדי באופן תתכתב לא כזו הסדרה. האזרחיתעדיפה ההסדרה , האפשרויות
  .חוזית או נזיקית,  אזרחיתהי העשויה לייצר עילה לסנקצימינית בלעדיות בהפרת תתמקד

  ומנתחמציג המאמר.  גבריאלי ומיכל אלברשטיןעמוס של  הרביעי בחוברת הואהמאמר
  בהסדרי גישור המוגשים לאישור בית משפט מכוח החוקהשיפוטית ההתערבות אופןאת 

, יטולו המלא או החלקיב, התערבות שיפוטית מוצאת ביטוי בביקורת על ההסדר. יהועילות
בניסיון לממשו על , השבתו למגשר ולצדדים לשם תיקונו או קיום דיון מחודש באולם המשפט

המאמר מבוסס על מחקר אנליטי של פסקי הדין שלוקטו ממאגרי מידע ציבוריים . פי תכליתו
 לאישור בית בא נותחו אופן ההתערבות בהסדר שהובמסגרתוו, וממקורות שלא פורסמו

קיימת פרקטיקת , המאמר מוכיח כי בהיעדר קריטריונים מוסדרים בדין. יהועילות פטהמש
. השונה באופייה ומידתה אצל כל שופט, אינטואיטיבית לעיתים, התערבות שיפוטית אקראית

על בסיס ניתוח פרקטיקות ההתערבות הנהוגות ועל רקע מיקומו הדינמי של הגישור בממשק 
מציע המאמר קווים מנחים להתערבות שיפוטית , חדש של נורמות כמקור ציבוריל הפרטי ביןש

  .אשר יוכלו לשמש שופטים ומגשרים כאחד, ולגיבוש הסדרי גישור
 היסטורי למסע הקוראים את לוקח והוא דוד בן ניצנה הוא של בחוברת החמישי המאמר

 זהו. 1960–ך" התש,)טיפול והשגחה( של חוק הנוער ההיסטוריה – לראשונה הנחשף מרתק
אשר נתפסה כמאיימת על הסדר החברתי , "הילדים העזובים" לתת מענה לבעיית שנועד חוק

המאמר מנתח את המוסדות ואת השחקנים . והפוליטי במדינת ישראל של שנות החמישים
-  האופן שבו הזיהוי המעמדיתהעיקריים שעיצבו את גלגוליה השונים של הצעת החוק ומציג א

. הן על מועד החקיקה והן על ההסדרים שנוסחו בחוק שיועד לפתרונהאתני של הבעיה השפיע 
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 שהיווה לכאורה פרקטיקה להאחדה נורמטיבית של הקולקטיב ,שהחוק, לבסוף, המאמר מוכיח
תוך , מהקולקטיב" המזרחיים" מפרקטיקות הפרדת אחת אתבפועל היווה , ישראלי-היהודי

 מזוהה לקבוצה היא שהחוק שיועד מאמרה מסקנת. והגדרתם כבעיה, הצגת ילדיהם כקורבן
התיר התערבות רחבה בתא המשפחתי והעדיף אכיפת נורמות ) יםהמזרחי (יתמעמדית ואתנ

  .על פני שמירת זכויות אדם, תרבותיות והבטחת הסדר החברתי
 שיפוטית בערכאהעוסק , הלוי ורונן עצמון- עצמוןשרוןשל ,  השישי בחוברתהמאמר

 תובנות יצדהמאמר מראה כ.  בית המשפט לנוער–יבה המשפטית  בכת פחותשמוכרתחשובה 
וכלים מתחום הפסיכולוגיה החיובית יכולים לסייע לשופטי הנוער לשפר את חייהם של קטינים 

פסיכולוגיה חיובית היא תחום המחקר . הן בבית המשפט והן מחוצה לו, ובני משפחותיהם
, שה את חשיבותם של רגשות חיובייםהיא מדגי. המדעי של הגורמים לשגשוגם של אנשים

הספרות המקצועית . תכונות חיוביות ופעולות חיוביות כיסודות של חיים מאושרים ומספקים
 מבקש להשלים חוסר המאמר. אינה מרבה לעסוק בקשר שבין משפט לבין פסיכולוגיה חיובית

בכל שלבי  שבהן פסיכולוגיה חיובית יכולה להועיל דרכים כמהזה בכך שהוא מפרט על 
דרך ההליך עצמו וכלה בהחלטות , החל משלב ההמתנה למשפט: הטיפול בקטין בבית המשפט
  . ליךשל בית המשפט בסיום הה

 אקדמית זנוחה בסוגיה עוסק, הרדוף אסף של עטו פרי השני, בחוברת השביעי המאמר
 עוסקיםה החוקים מנתח את המאמר. הציבור בריאות בשם חיים בעלי המתת –כמעט לחלוטין 

. בכוח או בפועל, בפגיעה בבעלי חיים כדי לשמור על בריאות הציבור מפני מחלות שלהם
 בצל דיחסר חמלה וחסר נשמה במהותו שכן ,  כי מדובר בהסדר קיצונילמסקנה מוביל הניתוח

הגם שלאחרונה נערך תיקון מקיף ששיפר , זאת. של חשד כדי להורות על הרג בעלי חיים רבים
 מראה כי הבעיה מוחרפת מכך שההסדר מופעל בשדה המשפט אמרהמ. המצב את במעט אך

 אלא , קיימת ביקורת שיפוטית מרוסנת במיוחד שאינה מתמקדת בסוגיה הרחבהבוש ,המנהלי
 גורם –  של הרשותר בהכרעות הווטרינמתערבת אינהועל בסיסן , נצמדת לעילות המנהליות

המאמר . שלום הציבור לבין דאגה לחיי בעלי חייםהמצוי בניגוד אינטרסים מובנה בין הדאגה ל
  . הייתה תקווה לשינוי המצבבהש,  ובוחן את הצעת החוק שקרסהממשיך

 שנכנס חשוב בחוק עוסק המאמר. שנער-פלאטו רות של הוא השמיני בחוברת המאמר
 נועד לספק מעטפת משפטית החדשני החוק. תשלום שירותי חוק – האחרונות בשנים לתוקף
 מעבר משימוש באמצעי –ה המתרחשת בימים אלה בעולם התשלומים בישראל למהפכ

מדובר בחוק ארוך ומורכב המתיימר לכסות . התשלום המסורתיים לאמצעי תשלום דיגיטליים
תוך שאיפה ליצור , את ההיבטים השונים הנוגעים לשימוש באמצעי התשלום המתקדמים

המאמר מנתח את . ל שירותי התשלום הדינמי שוםהסדרה חדישה ומודרנית שתתאים לתח
 מושתת החוק החדש ובוחן את אופן יישומם בשלוש סוגיות מרכזיות שעליהםהעקרונות 

אחריותו של נותן שירותי התשלום לביצוע פעולת תשלום בהתאם להוראות : המוסדרות בחוק
אמר מסקנת המ. ושימוש לרעה באמצעי תשלום; ביטול הוראת תשלום על ידי הלקוח; הלקוח

קיימים , היא שאף שהחוק מעניק הגנה רחבה ללקוח כלפי הגוף המספק לו את שירותי התשלום
העלולים לפגום בהגנה שהמחוקק שאף להעניק , הנסקרים בהרחבה, בחוק כמה הסדרים

  .ללקוח
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 זרקור לתופעה מפנה ,אבירם- אסרף ופנינה ליפשיץדניאלה של,  התשיעי בחוברתהמאמר
 דירות במסגרת עסקת בעלי ייצוג –נות בפרקטיקה של עורכי הדין מרכזית בשנים האחרו

 של עורך הדין את בעלי הדירות מול היזם הוא שהייצוג מסביר המאמר. התחדשות עירונית
 הדילמות מה שמעצים את – משפטיים שאינם היבטים שונים משפטיים ווכוללממושך , מורכב

הנאמנות והמסירות , הזהירות ותחוב, ך הדיןהאתיות ואת החובות האינהרנטיות החלות על עור
כולל ההחלטה החדשה והמקיפה , בישראל המצב הקיים האם לבחון מבקש המאמר. ללקוח

 קובע שהמצב המאמר. משפטית-חברתית מבחינה ונכון ראוי הוא, של ועדת האתיקה הארצית
. משנה קיקתח באמצעות הדין עורכי של התנהלותם את להסדיר העת הגיעהאינו ראוי וכי 

 אצל להתפתח העלול העניינים ניגוד על האוסרים השכאלהמאמר אף מציג טיוטה לכללים 
 . ובכך מגינים על זכויות הדיירים,הדין עורכי
, ארז- קריאות בספרה של דפנה ברקשלוש:  סביב ספר חדשסימפוזיון החוברת חותם את

 ארנה –ל עורכות הסימפוזיון  זה בחוברת מתחיל בפתח דבר שחלק ."ך" בתנמשפטים לקרוא"
 של, הראשונה.  שלוש רשימות העוסקות בספרכולל הסימפוזיון .גוטמן-נפתלי ולימור זר-בן

 מתחום כותבים של ןה הנוספות הרשימות שתי. המקרא לימודי בתחום העוסקת ברתור אסנת
  .טריגר וצביקה רבין יורם – המשפט

*** 

 ראשונים. זו משובחת בחוברת והשקיע סייעש מי לכל להודות כעורכת לי נעימה חובה
 מלאי הידע ,םירתייהיצ והכותבים הכותבות הם זו חוברת נולדת הייתה לא שבלעדיהם

מרחיבים ומעמיקים בשלל תחומי ,  אשר זיכו אותנו במאמרים חדשניים,והתשוקה למחקר
. חשובה תרומתם אך ,ותיהםשמ את לציין ניתן שלא ,החיצוניים לשופטים גםתודה . משפט
 אלונה ליאור – החוברת על ולחוד יחד עבדו אשר המשנה עורכות לשלוש מיוחדת תודה
 חברי מערכת כתב ,שלי המופלאים לסטודנטים מיוחדת תודה. שגיא ונעמה שבת סתיו, גולדמן

. שטריקסש חיים " הנמנים על הסטודנטים המצטיינים של הפקולטה למשפטים ע,המשפטהעת 
 כך ,המאמרים ובהשבחת המערכת בעבודת להשקיע המשכתם הסגריםו המגפה בתקופת גם

 דבורית ,המצוינת הלשונית לעורכת תודה,  כןכמו. הבמועד בדיוק  לאוריצאהשהחוברת 
  .כביהר

  .  אני מאחלת קריאה מעניינת ומחכימהות/לקוראים


