קול קורא להגשת כתבי יד לכרך הבא של כתב העת "המשפט"
בנושא:

הגוף במשפט
הקיום הגופני של האדם זר במידה רבה להלך החשיבה המשפטית .היכולות התבוניות האנושיות הן אלה שמעצבות
את מרבית ההסדרים המשפטיים ואילו הווייתו הגשמית והגופנית של האדם מוּדרת מן המשפט .מטרתו של קול קורא
זה היא להשיב את הגוף למרכז הדיון המשפטי ולהעמידו כאתר הממלא תפקיד חיוני בעיצוב ההסדרים המשפטיים,
החברתיים והתרבותיים .במקום היכולות התבוניות ,הכישורים המנטליים או הציוויים המוסריים ,יועמד הקיום הגופני
של האדם כקטגוריה המארגנת את הניתוח במאמרי הכרך הבא של כתב העת "המשפט".
העיסוק המשפטי בגוף רלוונטי לסוגים שונים ומגוונים של שאלות ,ובכללן :מתי ואילו זכויות ניתנות על סמך הקיום
הגופני של האדם ,איך מובנה ומובן הגוף במשפט ,כיצד מעוצבות דילמות אתיות במשפט דרך הקיום הגופני שלנו או
איך מושפעים הדוקטרינות וההסדרים המשפטיים מן ההבניה וההבנה של הגוף במשפט .בנוסף ,רלוונטי העיסוק
המשפטי בגוף לענפי משפט דוקטרינריים רבים ומגוונים באופיים ,והוא לא בלעדי לתחומים מסויימים .כך ,למשל,
מוכרת במשפט החוקתי הזכות לשלמות הגוף ,ובמשפט הפלילי מוגדרות חלק מעבירות המין דרך המורפולוגיה
הגופנית .גם דיני הרווחה מתחשבים במאפיינים גופניים לצורך קביעת זכאויות שונות ,וההגדרה של נזקי גוף בדיני
נזיקין מתוּוכת על-ידי המשגת הגוף .זכויות חוזיות או קנייניות ביחס לגוף מוכרות ,בדיקות פורנזיות בדיני ראיות
מקובלות ,ודיני המשפחה מאותגרים ,לעתים תכופות ,עם הופעתן של טכנולוגיות ילודה חדשות.
בין יתר התופעות החברתיות שנוגעות לגוף ,אשר המשפט נקרא לטפל בהן ,ניתן להזכיר איסורים על חשיפת הגוף
בציבור ,אשפוז כפוי על רקע אנורקסיה ,קביעת דרגת נכות לצרכים שונים ,היתרים ואיסורים על ביצוע הפלות,
שימוש בטיפולי פוריות ובטכנולוגיות גנומיות בהיריון ,הקפאת ביציות ,תרומת זרע ,שירותי פונדקאות ,אפליה על
בסיס מאפיינים גופניים ,אסדרת פרקטיקת ברית המילה ,תביעות נזקי גוף על רקע ניתוחים פלסטיים ,עינויים ,ניסויים
בבני אדם ,המתות חסד ,תרומת והשתלת איברים ,עריכת גנים ,האכלה בכפייה ועוד ועוד.
העיסוק האקדמי המשפטי בגוף נולד באיחור בהשוואה למדעי הרוח והחברה ,והכתיבה בעברית אודותיו דלה באופן
יחסי .כמו כן הוא מזמן התוודעות לתחומים דיסציפלינריים אחרים רלוונטיים כגון :סוציולוגיה ,פילוסופיה,
היסטוריה ,ספרות ,תקשורת ,אמנות ,מדע המדינה ,כלכלה ,לימודי דת ולימודי מדע וטכנולוגיה .גם המצע התאורטי
הרלוונטי לחקר הגוף במשפט הוא עשיר וכולל ,בין היתר ,תאוריה פמיניסטית ,מחשבה קווירית ,לימודי מוגבלות,
לימודי גזע ביקורתיים ,חקר הילדוּת ,הזיקנה וגילנות ,לימודי מדע ,טכנולוגיה וחברה ) (STSולימודי סביבה .מבחינה
מתודולוגית ,העיסוק בחוויית החיים הפיזית ,העמדת הניסיון הפנומנולוגי במרכז וההתחקות אחר האפשרות לתפוס
את העולם דרך החושים מזמנים אתגרים רציניים עבור כל מי שכלי המחקר שעומדים לרשותו מתוּוכים דרך השפה.
מערכת כתב העת "המשפט" מזמינה כותבים.ות ממגוון תחומי המשפט ודיסציפלינות רלוונטיות אחרות להגיש כתבי
יד לשם בחינת אפשרות לפרסומם בכרך בנושא "הגוף במשפט" .עובר לפרסום הכרך ייערך יום עיון שבמסגרתו
יוכלו הכותבים.ות שמאמריהם יתקבלו לפרסום להציג אותם ותינתן במה למגיבים.ות.
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הנחיות לכותבים.ות ולוחות זמנים:
 .1בשלב הראשון ,על הכותבים.ות להגיש תקציר מאמר באורך שלא יעלה על  500מילים עד ליום 10.4.22
לכתובת הדוא"ל  .Mishpat@colman.ac.ilנא לציין את כותרת המאמר המוצע ,שם המחבר.ת ופרטי
ההתקשרות עימו.ה .תשובות תימסרנה תוך כשבועיים.
 .2בשלב השני ,הכותבים.ות שמאמריהם יימצאו מתאימים לפרסום יתבקשו לשלוח את כתב היד באורך מלא
עד ליום  ,10.10.22לכתובת הדוא"ל הנ"ל .המאמר המלא יישלח בקובץ  wordבלבד ,ולא יעלה על
 12,000מילים .כמו כן על המאמר לעמוד בכללי הציטוט המשפטיים המקובלים .לאחר מכן ,המאמרים
יימסרו לשיפוט אקדמי חיצוני אנונימי כפול ,ולכותבים.ות תימסר תשובה בדבר קבלה/דחייה של המאמר
לפרסום.
במידת הצורך ,ניתן לפנות עם שאלות נוספות למערכת כתב העת בדוא"ל .Mishpat@colman.ac.il

בברכה,
ד"ר עדי יוכט ,עורכת כתב העת
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