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  העור�דבר 

  ,קוראות וקוראי� יקרי�

הושלמו זה מאמרי הכר� . עלי משפטאני שמח להעמיד בפניכ� את הכר� הטו של כתב העת 

 דחו את פרסומ� – ובי� השאר מגפת הקורונה בעול� ובישראל – אול� אילוצי השעה, מכבר

, המחקר והפרסו� חשובי� ביותר לחברה הישראלית, המש� היצירה, דווקא מתו� כ�. זמ� מה

  . ובהוצאת� לאור יש שמחה רבה

  . בכר� זה חמישה מאמרי�

הסרטני� וקוקטייל הצדפות שהכריעו את מנת " פותחת את הכר� במאמרה מיכל אהרוני

המאמר בוח� את השפעת דרכי סיפור ". על כתיבת עובדות בכתבי טענות: הטיעו� המשפטי

הוא מעמיק את הבנתנו באשר לחשיבות , בכ�. העובדות בכתבי טענות על הכרעת בית המשפט

משפט ומדעי (כר� יד , נושא בו עסק כתב העת ג� בכר� הקוד�, החיבור בי� משפט לספרות

  ). הרוח

תחו� שא� לו , פליליהשלושת המאמרי� הבאי� עוסקי� בהיבטי� מגווני� של המשפט 

ותר� לא ) ובהזדמנויות רבות נוספות, כר� יא, בכר� מיוחד(הקדיש כתב העת מקו� נכבד בעבר 

  . מעט לשיח המשפטי בנושא זה

ציה בי� המשפט הפלילי פערי הרזולו: קוטלו של אויבנו הוא בננו" במאמרו אס	 הרדו	

ומתוכה מצביע , מנתח את פרשת אלאור אזריה" בי� חיי� ומוות ובי� קורב� לעבריי�, והחברה

בשל פערי , אינו משק� את ערכי החברה במדויק, מובני�במספר , שהמשפט הפליליעל כ� 

  . המובילי� להתנגשות בי� המשפט לחברה, פערי פירוט או פערי פוקוס, רזולוציה

" מודל חדש של ריצוי מאסר בבית:  אפשר ג� אחרת–עונש מאסר " במאמרו ליבדרויובל 

 כתחלי� לעונש מאסר בליווי פיקוח אנושי וניטור אלקטרוניבוח� את יתרונותיו של מאסר הבית 

   .בבית סוהר

לפיו הזכות ש ,יל גרונרדורו� מנשה ואחתימתו של החלק הפלילי עוסקת בטיעונ� של 

אלא ג� , לא רק במשפט האזרחי,  גוררת בהכרח זכות לליטיגציה אישיתלאוטונומיה איננה

הזכות : "טיעו� זה מוצג במסגרת מאמר הביקורת על ספרו של רביע עאסי. במשפט הפלילי

 INJUSTICE IN PERSON: THE RIGHT: בעקבות ספרו של רביע עאסי – לייצוג עצמי בהלי� משפטי

TO SELF-REPRESENTATION .  

לקראת רגולציה משפטית  "ברא� ושמעו� דיי�'גו� מנאל תותריות� מאמר� של את הכר� ח

 תופעתסדרת א כלליי� לקווי�המאמר מבקש לסייע בגיבוש ". של תופעת קבוצות הרכישה

 רקע התנאי� החברתיי� והכלכליי� של ישראל ועל רקע הצעות החוק על, קבוצות הרכישה

  . שמונחות בפני המחוקק בימי� אלה

 השיח בליבת הנמצאי�, משפטיי� תחומי� במכלול דיו� יחד משלימי� כר�ה מאמרי

 תופעות מגוו� של תאורטי עומק ניתוח הקוראי� בפני פורשי� ה�. והמעשי העיוני, המשפטי



  �" תשטועלי משפט   דבר העור�
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 אפוא מקווה אני. בישראל והחברה המשפט לקידו� נורמטיביות הצעות מכלול לצד משפטיות

  . ועניי� תועלת תמצאו בקריאת� כי
בנדיבות לב , על הירתמותה, אני מבקש להודות מעומק הלב להוצאת נבו, יו� הדברי�בס

  .לסייע להוצאתו לאור של הכר� הנוכחי, ראויה לציו�

  

  לובריאות לכבברכת 

  ,וקריאה נעימה ומועילה
   אבישלו� וסטריי�'פרופ

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�

  2020 יוני – �" תשסיוו�

 


