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  דבר המערכת

  ". עלי משפט"ליו� התשיעי של כתב העת יאנו מתכבדי� להביא בפניכ� את הג
  

  . שנלקח מעמנו בטר� עת, ל"סטיב� גולדשטיי� ז' ליו� מוקדש לזכרו של פרופיהג
  

גולדשטיי� היה מעמודי התוו� של הקהילה המשפטית הישראלית ונמנה על ' פרופ
  . רחי באקדמיההאבות המכונני� של תחו� סדר הדי� האז

חברות , שכללה התמחות בבית המשפט העליו�, הברית�לאחר קריירה מפוארת בארצות
בצוות המסייע של ועדת וור� לחקר רצח הנשיא קנדי והשתלבות כפרופסור מ� המניי� 

הוא הצטר� לפקולטה . גולדשטיי� ארצה' עלה פרופ, באוניברסיטת פנסילבניה היוקרתית
בה� דקא� , עברית ומילא בה שורה ארוכה של תפקידי� מרכזיי�למשפטי� באוניברסיטה ה

 הצטר� לסגל ההוראה במרכז האקדמי למשפט ולעסקי� ברמת ג� 1996בשנת . הפקולטה
  . 2004ושימש ש� כמרצה מוער� עד לפרישתו לגמלאות בשנת 

גולדשטיי� זכו לפרסו� באכסניות האקדמיות המכובדות ' מחקריו פורצי הדר� של פרופ
סמכא בתחו� הדיו� האזרחי הישראלי �ושמו נודע לפניו כבר, אר� ובעול�ותר בבי

גולדשטיי� לא הוגבלה לתחומי האר� או לארצות צפו� ' ההכרה לה זכה פרופ. והמשווה
קשריו האקדמיי� הסתעפו לארצות אירופה והרחיקו נדוד עד למדינות המזרח . אמריקה

  . הרחוק
הוא . גולדשטיי� היה ג� מורה נפלא' פרופ, י� ביותרמעמיק וחר, לצד היותו חוקר פורה

מרבית העוסקי� כיו� בחקר ובהוראת תחו� סדר הדי� . העמיד דורות רבי� של תלמידי�
, היו מבאי בית� הפתוח שלו ושל גרט רעייתו, האזרחי באר� החלו דרכ� בבית מדרשו

  . וממשיכי� לראות את עצמ� כתלמידיו המובהקי�
חבר ;  איש משפחה מסור מאי� כמותו,ולדשטיי� היה אד� נפלאג' פרופ, מעל לכל

חסרונו העצו� מורגש יו� יו� ושעה שעה . ונוח לבריות צנוע, אד� טוב לב; ועמית ח� וחכ�
  . בקרב כל מי שזכה להימנות על חוג מכריו ואוהביו

  
  . יהי זכרו ברו�

  
מאמר , ל"סטיב זזכות גדולה היא עבורנו לפרס� את המאמר האחרו� מפרי עטו של 

מבט : צדק מהיר"המאמר . עליו שקד חודשי� ספורי� לפני היוודע לו דבר מחלתוש
של " אני מאמי�" וכולל הרבה מ� ה עשרות רבות של שנות מחקר פוריותחות�" השוואתי

אשר מוקדש לניתוח השוואתי של סוגיית , את המאמר. סטיב בתחו� סדר הדי� האזרחי
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פותח סטיב , דות ע� תופעת עינוי הדי� בהליכי� אזרחיי�הצדק המושהה ושל ההתמוד
אינו ' צדק דחוי'לדעתי . 'צדק מהיר�צדק דחוי עדי� על אי'ק על האמרה הריני חול"במילי� 

   ...."קיי�
ל ואת היכרותו המעמיקה ע� שיטת "המאמר משק� את רוחב ידיעותיו של סטיב ז

�המשתייכות למסורת האנגלואלה בי�  ,המשפט הישראלית וע� שיטות משפט זרות

חלקו הראשו� של המאמר מוקדש . אלה הנמנות על המסורת הקונטיננטליתבי� ית ונאמריק
כפי שמשתק� מההסדרי� , ל"לניתוח המקו� שתופסת הזכות לצדק מהיר במשפט הבינ

 �Principles ofוב, ל זכויות אד� וחירויות יסודהקבועי� באמנה האירופית להגנה ע

Transnational Civil Procedureמבית היוצר של ה �ALI וה�UNIDROIT . המאמר פונה מש�
ח ועדת וול� תו� התייחסות מיוחדת לדו, לליבו� מעמיק של סוגיית הצדק המהיר באנגליה

ל נמנה "סטיב ז. יתה דרמטיתישהשפעתו על קיצור ההליכי� האזרחיי� באנגליה ה, הנודע
  . 1996דה בטר� גיבשה את מסקנותיה בשנת עועל האישי� אשר זכו להופיע בפני הו

חלקו השלישי של המאמר מוקדש לניתוח עומק של המשפט הישראלי ושל התייחסותו 
המאמר מדגי� את האופ� שבו ההסדרי� הקבועי� במשפט הישראלי . לסוגיית הצדק המהיר

� תו� שימת דגש מיוחד על הקמת מער� ,משקפי� את הרוח העולה מדוח ועדת וול
בהקשר של הקמת המחלקות . קות לניתוב תיקי� ועל ייסוד הלי� סדר הדי� המהירהמחל

תה העתקה של מרכז כובד ילניתוב תיקי� קובע המאמר כי התכלית המרכזית בהקמת� הי
הדברי� עולי� בקנה אחד ע� עיקרי . ניהול ההלי� מהצדדי� ובאי כוח� לבית המשפט

�המאמר קורא תגר על בקורתו של ,  המהירבהקשר של סדר הדי�. ההמלצות של ועדת וול
Michael Zanderועל דבריו של השופט בדימוס שלמה לוי� כנגד ועדת  כנגד עיקרי דו �ח וול

אשר ביקרו את המעורבות של בתי המשפט , )שסטיב נמנה על חבריה (1988שמגר משנת 
וגשות מאחר שמרבית התביעות המ, לשיטת� של השניי�. בשלבי� המוקדמי� של ההלי�

הרי שהגברת המעורבות של בית המשפט בשלבי� המוקדמי� , מסתיימות בהסדרי פשרה
המאמר משיב לטענה זו בשני . יוצרת עלויות מיותרות עבור הצדדי� ועבור משל� המסי�

, בהתייחס לתביעות שהיו מסתיימות בפשרה ג� בלא התערבות שיפוטית, ראשית: ראשי�
. ל שיפוטי מוקד� יוביל לפשרות מוקדמות ואיכותיות יותרל היא כי ניהו"טענתו של סטיב ז

 באשר הלי� הניהול השיפוטי יחייב כל צד ,הפשרות תתגבשנה בשלבי� מוקדמי� יותר
ללמוד היטב את החומר התומ� בקייס המשפטי שלו ולהערי� את תוחלת הצלחתו בבית 

האינפורמטיבי השיפור באיכות� ינבע מההעשרה של המסד . המשפט כבר במועד מוקד�
ג� תחת , נטע� במאמר, שנית. שיהיה מצוי בידי הצדדי� בעת הכניסה להלי� המשא ומת�

הנחה שהלי� ניהול שיפוטי מוקד� ייצור עלות מיותרת בהתייחס למצבי� שבה� התובענות 
� עהרי שעלות זו תתקזז , היו מסתיימות בפשרה ג� בלא התערבות של בית המשפט

  . בע מהגדלת קשת המקרי� שבה� תתגבש פשרה הנו,סכו� במשאבי�יהח
סוגיה נוספת שנדונה בהרחבה במסגרת ראש פרק זה עוסקת בשאלת ההפרדה בי� 

הגישה המובעת במאמר היא כי . השופט שד� בישיבה המקדמית לשופט שד� בתובענה גופה



  דבר המערכת  א"ע תשטעלי משפט 

9  

z:\books\aley-mis\kerech-9\אחרי ¯Â˘È‡ ÌÈ·˙ÂÎ\01-mavo.doc   

 למצבי קצה שבה� אופ� ניהול הישיבה )ג(יא214ראוי להגביל את תחולתה של תקנה 
    .א� אי� לדרוש הפרדה לגבי קבוצת המקרי� הכללית, דמית מעורר חשש למשוא פני�המק

לטענתו . הירהמאמר נחת� בהתמודדות ע� ההתנגדויות המרכזיות להלי� סדר הדי� המ
נובע מהנחת המהיר קורות כנגד סדר הדי� יאחד הכשלי� שבו לוקות הב, ל"של סטיב ז

כעולה מהסקירות הנרחבות . הישראלי יש מאי�שהלי� זה נוצר במשפט , היסוד המוטעית
הישראלי שורשי� עבותי� הנעוצי� בשיטות משפט מהיר לסדר הדי� ה, הנדונות במאמר

לפיה יש שנעוצה בגישה ,  שבה כופר המאמרייהההתנגדות השנ. ל"זרות ובמשפט הבינ
 ,ל"טיב זלדברי ס". די� פרוטה כדי� מאה"לנהוג בתיקי� קטני� כבתיקי� גדולי� בבחינת 

היא לטובת שני , הכולל הבחנה בי� המאה לפרוטה, התאמת הלי� הטיפול לסוג התובענה"
כ� חשבה מדינת ישראל ה� כשהקימה את מערכת בתי המשפט לתביעות . סוגי התובענות

  ". ה� כשהתקינה את סדר הדי� המהירוקטנות 
 –גולדשטיי� ' חו� העשייה המרכזי של פרופליו� זה עוסקי� בתיהמאמרי� שיוצגו בג
במסגרת , באמצעות המגוו� הרחב של הסוגיות שיועלו על הפרק. תחו� סדר הדי� האזרחי

  .גולדשטיי�' ביקשנו לתת ביטוי לרוחב יריעת תחומי העניי� של פרופ, המאמרי� השוני�
א� פניו של ל", גולדשטיי�' תלמידת המחקר האחרונה של פרופ, ÔÂ¯ÙÚ ÏÚÈמאמרה של 

שתי גישות מתחרות לכאורה על אופיו של החינו� יעסוק ב, "?החינו� המשפטי בישראל
מול תומכי הגישה הרואה באקדמיה את מעוז התאוריה והחשיבה . המשפטי באקדמיה

. הקוראי� לה לאמ� גישה מעשית של הכשרה מקצועית, הביקורתית עומדי� הפרקטיקני�
מנסה הכותבת ,  של החינו� המשפטי בעול� ובישראלהסוקר את התפתחותו, במאמר זה

  .ליישב בי� הגישות
אנטומיה של יחסי פרקטיקה : צדק מהיר מול צדק נשגב "ÔÈË˘¯·Ï‡ ÏÎÈÓמאמרה של 

מנתח את האופ� שבו תנועות אלטרנטיביות מציגות את עצמ� " ישוב סכסוכי�יותאוריה ב
אידיאלי� . ר של צדק מנחי� אות�כמקדמות יעילות בעוד שלמעשה אידיאלי� נשגבי� יות

אלה מוסיפי� ומתפתחי� במהל� התפשטות� של התנועות ומניעי� את התקדמות� 
התנועות האלטרנטיביות צוברות את כוח� המעשי ואת מעמד� בקרב אנשי . האקדמית

בקרב אנשי הרוח ובעלי החזו� של התנועה  לעומת זאת. המעשה בזכות טענת היעילות
. אשר הגשמת� אינה בהכרח מקדמת יעילות, � נשגבי� יותר של צדקמתפתחי� אידיאלי

טענה זו מודגמת דר� התייחסות להתפתחות התנועה ליישוב סכסוכי� בדרכי� חלופיות 
 ).ADR (ריתהב�צותבאר

 העובדתי הנדרש בכתבי טענות והסטנדרט הראוי הפירוט" ÈÒÂ‡Ë Ô¯Ú‚מאמרו של 
 הברית�ציג את השינויי� שנעשו לאחרונה בארצותמ, " תביעה על הס� בהיעדר עילהלסילוק

 המציפות את בתי המשפט ולאור התביעותבקשר לסטנדרטי� אלו וגורס כי לאור כמות 
מ� הראוי לאמ� , המתדייני�ההשלכות שיש לעומס זה על המערכת ועל כלל ציבור 

המוצעי�  בוח� את הסטנדרטי� טאוסיג ר"ד. סטנדרטי� מחמירי� יותר מאלה הקיימי� כיו�
� תלויתתאוריה:  פרוצדורליי�כללי�ו באספקלריה של תאוריות נורמטיביות לבחינת יעל יד
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ומסיק כי ה� תומכות , )outcome-based (תוצאה�תלוית ותאוריה )process-based (הלי�
  .במסקנה כי הסטנדרטי� הממוצעי� ה� ראויי�

ימושה של הפשרה בהלי� מנגנוני� לפיקוח על מ "‚ı¯ÂÂ˘ ÂÈÊÂ ÔÂÈ¯Â‡ ÏÈמאמר� של 
עדרו של מנגנו� סדור ומפורט לעניי� הפיקוח על מימוש הסדרי הפשרה יעוסק בה" הייצוגי

המאמר מציע . זאת בניגוד למצב הדברי� בשלב אישור הפשרה, חוק תובענות ייצוגיותב
בה� בתי ש  בתובענות ייצוגיותמנגנוני� שוני� ומגווני� לפיקוח על מימוש הסדרי פשרה

 אמטרת� של המנגנוני� המוצעי� הי. במקרי� המתאימי�, פט יכולי� לעשות שימושהמש
להקטי� את החשש כי פערי מידע ואינטרסי� זרי� ימנעו מהקבוצה המיוצגת לממש את 

  .הסעד או את ההטבה שנקבעו לטובתה בגדרי הפשרה
כות מקומה הראוי של הסמ: להחזיר עטרה ליושנה "‡ÌÂ‡· Â„ÈÚÂ‰˜·Ë ÛÒ מאמר� של 

תפקיד� בתכלית� של כללי הסמכות המקומית ועוסק ב, "המקומית בסדר הדי� האזרחי
באמצעות ניתוח השוואתי וכלכלי של הסוגיה עומדי� המחברי� על . בסדר הדי� האזרחי

בנוס� מציגי� המחברי� את גישת . החשיבות שיש להקנות לכללי� אלה בהלי� האזרחי
ועל , על חסרונותיה,  הבעיות שגישה זו מעלההפסיקה הישראלית לנושא ועומדי� על

 . הצור� להשיב את עטרת כללי הסמכות המקומית ליושנה
סמכות בינלאומית ודוקטרינת הפורו� : אימפריאליז� שיפוטי "‡Â‡�˜ ÒÈ¯È¯מאמרה של 

ממדי שבו נדרש המשפט �מבקש לקרוא תגר על האופ� החד, " עיו� מחדש–הלא נאות 
לאומית ומפעיל נליזציה בעת שהוא תוח� את סמכות השיפוט הביהישראלי לתופעת הגלוב

את בית על פי רוב ההסתמכות על הגלובליזציה מובילה . את דוקטרינת הפורו� הלא נאות
ר קנאור ממליצה "ד. המשפט להרחבת סמכות שיפוטו על סכסוכי� בעלי סממני� זרי�

, במקרי� מתאימי�, ביללהתבונ� על הגלובליזציה כעל תופעה מורכבת אשר ראוי שתו
תו� הגנה על זכויות הנתבע  לאומי של המשפט הישראלינלצמצו� תחו� השיפוט הבי

ראוי , שבה� התובע הוא הצד החלש בסכסו�, במקרי� מובחני� אחרי�. להלי� נאות
  . ו כיו�ישתורחב סמכות השיפוט של המשפט הישראלי מעבר למוכר על יד

  
  :  ה�ליו�ימאמרי� נוספי� שייכללו בג

È�ÂÈˆÚ ̄ ÂÓÈÏÈ˜ˆÏ˜ ‰ÈÏËÂ "  תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי�
פסיכיאטריה לבי� פיתוח נורמות משפטיות ראויות � על החיבור המתבקש בי� פסיכולוגיה–

  ;"להתמודדות ע� התופעה
ÔÓÒÈÂ Ú˘Â‰È"  בכתיבת פסקי די�' מצוות לא תעשה'ועל ' מצוות עשה'על";  

˙Â¯ È�ÈÓ˜" על הקושי שבהעברת נטל הענישה לידיי� : הסיווג הראוי של מרש� פלילי
  ;"פרטיות ומשמעותו

‚�Ò ÊÚÂ·'Â¯"  הרהורי� בעקבות (השימוש בתחבולות ובמדובבי� לש� גביית הודאות
  ;")מדינת ישראל' ל נ"עזבו� המנוח יוני אלז� ז 1301/06פ "ע
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Ï‡¯‰ ÛÒ‡" דו ��ח"תשמ, בראי חוק הספורט, וקקמהותי כיציר כפיו של המח�גו
1988";  

¯�¯Ï ÂÏ·Ù"   של יצרכי� מינימלי'מעבר ל –על אפיו� נכסי� הפטורי� מעיקול הערות �
  ;"'החייב

Ï˜„ ¯ÓÂÚ" על זכותו של נאש� שזוכה לפיצוי בגי� נזקיו? הזכאי זכאי לפיצויי�";  
È¯�·‡ ‰ÈÓÁ�" עזר�תוקפ� של עבירות על חוקי: החטא ועונשו";  

 Ï‡ÂÓ˘ÔÓÙÏÂÂ ,ÓÂ „˜˘ ÈÏË˜¯Ó ÈÎ„¯"  סמכויות שיפוטיות של ועדות פסיכיאטריות
  ;"מחוזיות מכוח החוק לטיפול בחולי נפש

ÔÈÈË˘�¯Â‡ ÔÂ¯‰‡" דרכי שומת נזקי� לרכוש במשפט העברי".  
  

  . ל"לכל מי שתר� לגיליו� מיוחד זה לזכרו של סטיב זאנו מודי� 
  

  , בברכה
  

    אית� לדרר     רחמי� כה�טליה פישר     מיכאיל קרייני   
  

  


