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  העור�דבר 

מייסדו .  מסמל נקודת מעבר וחילופי דורותעלי משפטעשר של כתב העת 
הכר� השני�

 סיי� את תפקידו במהל� ,שופט בית המשפט המחוזי רחמי� כה�, ועורכו של כתב העת

הכר� הנוכחי של כתב העת הועבר תחת , וכ�.  ומלאכת העריכה הועברה אלייהכנת הכר�

ד "זו של תשע,  עבודת� המסורה של שתי מערכות סטודנטי�שרביט� של שני עורכי� ותחת

  ). בהנחייתי(ה "וזו של תשע) בהנחייתו של השופט כה�(
, על החזו� והיוזמה, בפתח דבריי אני מבקש אפוא להודות לרחמי� על עבודתו המסורה

עשר כרכיו הקודמי� של 
  לפירות מבורכי� כל כ� בדמות אחדשהביאו, על הניהול והביצוע
מאמריו . ה המשפטית בישראליכתב העת זכה בתקופה זו למקו� מכובד בקהילי. ב העתכת

בפסיקת בתי המשפט , מוזכרי� ומצוטטי� לא אחת בספרות המחקרית, המצויני� נדוני�
 דיוני� –והוא משמש במה לדיוני� אקדמיי� מגווני� ערי� , ובעבודות משפטיות אחרות

פרקטיי� , חברתיי� ותרבותיי�, ודוקטריניאליי�תאורטיי� , נורמטיביי� ופילוסופיי�
  .יקד� ויעמיק מגמות אלו ג� בשני� הקרובות, אני מקווה שכתב העת ימשי�. ותיאוריי�

הנוגע במגוו� עשיר של , הכר� הנוכחי הוא כר� כללי, בדומה למרבית הכרכי� הקודמי�
 על תובע נטל היש להטיל "נו	 וטל חבקי	
חמי ב	מאמר� של , כ�. תחומי� משפטיי�

א� יש להטיל על ד� בשאלה , "?לפנות לנתבע לפני הגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית
כותבי המאמר . תובע ייצוגי נטל לפנות לנתבע לפני הגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית

נטל המונחת בבסיס  המטרהלהשיג את וכי נית� , שהטלת נטל כזה אינה יעילהסבורי� 
 לוודא שבקשה לאישור תובענה ייצוגית תוגש לאחר בדיקה הולמת של –הפנייה לנתבע 

  .  בדרכי� אחרות–התשתית הצריכה לעניי� 
בוח� את המצב , "כשרותו להעיד של הלקוי בנפשו או בשכלו "גבריאל הלוימאמרו של 

המאמר מראה כיצד . ל ביחס לעדות� של לקויי� בנפש� או בשכל�"המשפטי בישראל ובחו
וכי , שפט המודרניות לא חסמו את דרכ� של אלו למסירת עדות בבתי המשפטשיטות המ

  . יתה בשאלת הערכת משקלה של העדותיעיקר ההתמודדות של שיטות המשפט הללו ה
המקרה המיוחד של נקיטת אמצעי אכיפה : כללי אחריות וביטוח "שחר ולרמאמרו של 

ות משפטיות המבקשות להרתיע בוח� את יחסי הגומלי� בי� תכלית� של נורמ, "מנהליי�
מפני התנהגות פלונית לבי� עריכת ביטוח שנועד להג� על המבוטח מפני הנשיאה בסנקציות 

המאמר גורס כי הביטוח ממלא תפקיד חשוב בהסדרת התנהגות� . עקב אותה ההתנהגות
הביטוח עשוי דווקא לייעל את , וכי בניגוד לתפיסה הרווחת, ופעילות� של המבוטחי�

 כ� טוע� המאמר כי אי� פסול .עה וא� לשפר את רמת הציות להוראות דיני ניירות ער�ההרת
על בסיס . אינהרנטי בביטוחו של עיצו� כספי או בביטוח� של סנקציות מנהליות אחרות

ניתוח זה מצביע המאמר על עדיפותו של משטר משפטי שבו מותר לבטח את הסיכו� הכרו� 
  .בנקיטה של אמצעי אכיפה מנהלי

 ,"הרהורי� נוספי� בעקבות הרשעת אולמרט בפרשת הולילנד: " במאמרו,דורו	 מנשה
בבית המשפט המחוזי , אהוד אולמרט, סבור כי בהכרעת דינו של ראש הממשלה לשעבר
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המסקנה המרשיעה ובשל� סבור המחבר כי , קיימי� פגמי� יסודיי� הולילנדבפרשת 
יחידה המתבקשת מחומר הראיות ועל כ� יש להמירה בהכרעת המסקנה הבפרשה זו אינה 

 המאמר הושל� ופורס� באתר כתב העת לפני פרסומה של הכרעת בית המשפט .זיכוי
, ))29.12.2015, פורס� בנבו( מדינת ישראל' אולמרט נ 5270/14פ "ע(העליו� בעניי� 

  . רט במאמרמתווה רעיוני דומה לזה המפוובהכרעה זו אימ� בית המשפט העליו� 
 את עמדת המשפט דניאל קינ	בוח� " לשאלת סופיות הדיו� במשפט העברי"במאמרו 

המחבר . אפשרות בחינת פסקי די� מחדש בשל הבאת� של ראיות חדשותהעברי באשר ל
עד להשתרשותה של התפיסה המאפשרת את , מראה את השתלשלות ההלכה בתחו� זה
� מראה ג� מגמות שקיבלו את עקרו� סופיות א, סתירת פסק הדי� באמצעות ראיות חדשות

מתו� כ� ממלי� המאמר להסדיר באמצעות תקנה את עקרו� סופיות הדיו� בבתי הדי� . הדיו�
  . הרבניי� בימינו
מגלי� את " שוטחי� במאמר� סיו	
דורו	 ופאינה מילמ	) איסי(ישראל , בני שפנייר

ההיבטי� המרכזיי� בפעילותו את " ישראלי� בבית המשפט האירופי לזכויות אד�: אירופה
מגוו� רחב של תחומי� משפטיי� שבה�  ומציגי� של בית המשפט האירופי לזכויות אד�

כי על א� התחושה , מתו� כ� טועני� מחברי המאמר. זהישראלי� תובעי� בבית משפט 
בפועל לבית המשפט האירופי לזכויות אד� יש חשיבות , הקיימת לעתי� בציבור הישראלי

וכי לפורומי� שיפוטיי� בינלאומיי� , ולמשפט הישראליתושבי ישראל ונטיות רבות לורלו
מעבר למה , יש השלכות רחבות ועשירות על המציאות החברתית והמשפטית בישראל

  . שמקובל היה לראות עד כה
:  מילי� פורחות ואותיות מתות–על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי "במאמר 

על סמ� מחקרי� , בועז שנורמראה " קופר' ידורי קשת נ ש409/13א "בעקבות ע
פרסומי� תקשורתיי� עשויי� כיצד , פסיכולוגיי� אמפיריי� ובהתבסס על משפט משווה

להשפיע בצורה חמורה על הדר� שבה עדי� זוכרי� את האירועי� ועל הדר� שבה שופטי� 
ו של הנאש� להיות וכ� עלולי� לפגוע בצורה חמורה בזכות, יתייחסו לראיות עתידיות

לאור זאת טוע� מחבר המאמר כי ראוי . מורשע רק על סמ� הראיות שנשמעו במשפטו
להעמיד לדי� על עבירת הסוביודיצה במקרי� מתאימי� וא� לבקש להוציא צווי מניעה 

וזאת תו� איזו� בי� , מכוחה במקרי� שבה� מתעורר חשש אמיתי לפגיעה בהלי� השיפוטי
  .כותו של הנאש� למשפט הוג�חופש הביטוי לבי� ז

ועוד לפני פרסומה הרשמי השתלבה בשיח משפטי , קבוצת מאמרי� זו עשירה ומרתקת
כמו ג� , וכי המאמרי� בכר� הנוכחי, אני מקווה שמגמה זו תימש�. ואקדמי רחב ומעמיק

יוסיפו ויתרמו לעיצובו של המשפט הישראלי ושל השיח המשפטי והאקדמי , כתב העת כולו
  .לבישרא

  
  בברכת קריאה נעימה ומועילה

  ר אבישלו� וסטריי�"ד
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�
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