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  ) 902 כיתה; 09:30-11:00( פרטי ואיך זה משפיע על זכויות האדם-החלוקה הקלאסית של ציבורי

כהן משה  לבין  -פרופ'  הפרטי  בין  החלוקה  של  מחודשת  "הגדרה  ולעסקים,  למשפט  האקדמי  המרכז  אליה, 

  הציבורי לפי הליברליזם השוויוני" 

החלוקה   של  המשמעות  על  אחרים  ביקורתיים  וזרמים  הפמיניזם  של  המוצדקת  הביקורת  כי  יטען  המאמר 

הליברלית בין הפרטי לבין הציבורי איננה יכולה להצדיק את עצם ביטול החלוקה הזו; לכל היותר היא מצדיקה  

ל  תוביל  עצמה  הביקורת  אחרת,  הציבורי.  לבין  הפרטי  בין  החלוקה  של  מחודשת  ששקולה  הגדרה  תוצאה 

ל"שפיכת התינוק עם המים", ולפיכך איננה מאזנת כהלכה בין החירות לבין השוויון. המאמר יגיב לביקורת  

הפמיניסטית, וישרטט מחדש את הקו המבחין בין הפרטי לציבורי, תוך הבאה בחשבון של ארבעה שיקולים  

  יקפה, ומתכונת ההחלה של הערך על הפרט.   מרכזיים: אופי הערך המוחל, טיב החירות הנפגעת, טווח התחולה וה

  

“ The Starting at Home Principle: On Ritual Animalפרופ' עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,  

”Slaughter, Male Circumcision and Proportionality  

Many argue that ritual animal slaughter and male circumcision should be banned using a balancing 

and proportionality approach: freedom of religion considerations are outweighed by the 

infringements of the rights of children and animals. I argue that the proportionality approach to the 

problem is misguided and suggest applying an approach that I term starting at home: members of a 

minority have a right not to be subjected to more stringent moral criteria than the majority is willing 

to subject itself to. There is, in other words, a right given to the minority that the majority start with 

its own moral rectitude before taking care of the minority’s. Applying this principle to ritual animal 

slaughter and male circumcision, I argue that banning these practices in Europe is wrong. 

  

"ההבחנה בין הפרטי לציבורי וזכויות נשים בישראל  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,  גילה שטופלר,  פרופ'  

  ובארצות הברית" 

לכל,   וחירות  שוויון  להשגת  הכרחי  בסיס  לציבורי  הפרטי  בין  בהבחנה  רואה  הליברלית  שהתיאוריה  בעוד 

ת, כעל אחת מהבעיות  התיאוריה הפמיניסטית מצביעה על ההבחנה בין הפרטי לציבורי ועל האופן בו היא מיושמ

במבנה   המהותיים  ההבדלים  אף  על  כיצד  יראה  המאמר  לנשים.  וחירות  שוויון  השגת  המונעות  המרכזיות 

המדינתי בין ארה"ב לישראל, ההבחנה בין הפרטי לציבורי משמשת בשתי המדינות ככלי תיאורטי ומעשי מרכזי  

  להצדקתה ואף למיסודה של אפלייה נגד נשים. 
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 ) במשפט הפלילי" abusive dominationבוים, אוניברסיטת רייכמן, "עברות של שליטה פוגענית (ד"ר גליה שני

)  dominationרפובליקנית של שליטה (-מטרתו של מחקר זה היא לבחון את התרומה האפשרית של תאוריה ניאו

 ) פוגענית  שליטה  מכנה  שאני  מה  על  האוסרות  פליליות,  עברות  שורת  של  ). abusive dominationלניתוחן 

בעשורים האחרונים קיימת בישראל ובעולם מגמה בולטת של הפללת התנהגויות פוגעניות בסוגים מסוימים של  

בני  על  להגן  כדי  או  היררכיים,  של  -יחסים  היא ההפללה  דוגמה אחת  מוחלשים.  או  כפגיעים  הנתפסים  אדם 

ל מיני ביחסי סמכות. קיימות אף הצעות  ישע. דוגמאות נוספות הם איסורים על ניצו- התעללות בקטין או חסר

בני  בין  כלכלית  ו/או  נפשית  אלימות  הפללת  דוגמת  כיום,  קיימות  שאינן  חדשות  עברות  טענת  -להוסיף  זוג. 

רפובליקנית המתמקדת בחופש משליטה,  -המחקר היא כי לעברות אלה מאפיינים משותפים, וכי תאוריה ניאו

מאוטונומיה   המרכזי  -להבדיל  הערך  הפלילי    שהוא  המשפט  של  הליברלית  בתאוריה  לתרום    - הנדון  עשויה 

  לניתוחן, לפרשנותן, ואף לגיבוש פרספקטיבה ביקורתית על הפללתן.  

הטענה הראשונה במאמר היא שלעברות שנמנו לעיל יש מספר מאפיינים משותפים. ראשית, הן מניחות    

המצויות ברקע מעשה העברה וקודמות לו.    –ת  יפגיעות או נחיתות מסוימת של נפגע/ת העברה ביחס לעבריינ/

) החורגים מן השפה  abuseאו "ניצול" ( שנית, הרכיב ההתנהגותי של עברות אלה כולל מונחים כגון "התעללות"

 course of) אלא "דפוס פעולה" (incident), בכך שאינם מהווים אקט בודד בזמן (assaultהמוכרת של תקיפה (

conductם אלה, עברות של שליטה פוגענית מהוות אתגר פרשני משמעותי למערכת המשפט.  ). לאור מאפייני

ניאו תאוריה  כי  היא  עם השאלות  -הטענה השנייה במאמר  בהתמודדות  לסייע  תוכל  שליטה  של  רפובליקנית 

פיליפ פטיט,  -כבדות (דוגמת  זו  עברות של שליטה פוגענית. ההוגים המשתייכים למסורת  המשקל שמעוררות 

סקינר ואחרים) ניסחו באופן מועיל את ההבדלים בין תפיסת האוטונומיה כחירות שלילית, המרכזית    קוונטין

רפובליקנית של חופש משליטה, באופן שיש בו כדי לסייע בהמשגת  -למחשבה הליברלית, לבין התפיסה הניאו

מבני של  מדגישים את מרכזיותם  זו  במסורת  הוגים מסוימים  הנדונות. ספציפית,  הצורך  -העברות  ואת  כוח, 

ניצול של  בבעיה  בעלי  -להתמקד  הם  אלה  רעיונות  חירות.  להבטיח  כדי  כוח,  של  שרירותית  הפעלה  או  לרעה 

תרומה חשובה לעברות של שליטה פוגענית והם יסייעו לנסח ביתר בהירות את ההתנהגות האסורה, ואף לגבש  

 שרים שונים.  עמדות נורמטיביות ביחס לרציותה של הפללת שליטה פוגענית בהק

 

 " תרבותיות החדשה והפרטת המרחב הציבורי בישראל-הרב"ד"ר יופי תירוש, אוניברסיטת תל אביב,  

בעשורים האחרונים ניכרת הופעתן של קונפיגורציות חדשות של רב תרבותיות, בישראל ובעולם כולו. תיאוריות  

בו סביב השאלה מהם גבולות הסובלנות  של רב תרבותיות, לרבות בגירסותיהן הקהילתניות העבות ביותר, עוצ

קהילתיות שאינן ליברליות. ההנחה בבסיסן של תיאוריות  -הראויים מצד החברה הליברלית לפרקטיקות פנים

אלה היתה שמדובר בקהילות סגורות, שהנורמות שלהן לא מחלחלות לחברה הכללית. המקרה הישראלי, שאיננו  

- יוחד, ישמש להדגמת האופן שבו הקונפיגורציות החדשות של רבמקרה בודד אך הוא מקרה מובהק ודינמי במ

לגבי   כך  עליהם.  מחודשת  חשיבה  ומצריכות  הליברלית  התיאוריה  של  יסוד  מושגי  מאתגרות  תרבותיות  רב 

ההבחנה בין פרטי וציבורי. האם כיכר    –מושגים כמו הסכמה או שוויון מהותי, וכך בנושא שבו תתרכז ההרצאה  

בעיר שאינה חרדית, הנשכרים מהעירייה עבור אירוע המתקיים בהפרדה בין המינים נשלטים    או אולם תיאטרון 

קהילתי, או על ידי כללים ועקרונות של המשפט הציבורי? ומה על מועסקות ומועסקים  -על ידי המשפט הפרטי
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למרחבים  המבקשים לשבת במשרד רק עם בנות או בני מינם מחמת רגישות דתית? שאלה מקבילה עולה ביחס  

ציבוריים בתוך ערים או שכונות חרדיות: האם שלט המפציר בנשים לא לעמוד ליד בית הכנסת, או קו אוטובוס  

פנים מוגנים כספירה  ערים חרדיות,  שתי  בדבר  - בין  כשאלות  שאלות אלה  לאפיין  תציע  קהילתית? ההרצאה 

  הפרטה  של המרחב הציבורי. 

  

  ) 903כיתה ; 09:30-11:00( הורות (להט"בית): על פרשת דרכים

ההרצאות במושב זה ידונו בשאלות העומדות במוקד ההתדיינויות המשפטיות הבולטות כיום ביחס להסדרת  

ההורות הלהט"בית ויציעו חלופות לשיפור הסדרה זו. המושב יתחיל בהצגת המתחים המתעוררים ביחס למודל  

ל משפחות להט"ביות, ויזמין התבוננות ביקורתית  צו ההורות הפסיקתי, המודל הרווח כיום להכרה בהורות ש

בהיבטים הנוגעים לשוני, הגוונה ומשמוע של פרטים ב קהילה הלהט"בית. בהמשך נמקד את הזרקור אל עבר ה  

מתחים המתעוררים בתוך ה משפחה הלהט"בית עצמה, כגון דרישות מצד הורים ביולוגיים להדיר את בני זוגם  

כיצד דרישות אלו חותרות תחת המאבק של הקהילה הלהט"בית לשוויון בהורות.  לשעבר מן ההורות, ונסביר  

ונסביר כיצד מודל זה עשוי להוות פתרון   , חדש לקביעת הורות, הקושר בין הורות לזוגיות-לבסוף, נציג מודל ישן

כשלעצ היא,  שגם  כללי,  באופן  בישראל  להורות  ביחס  גם  אלא  ההורות הלהט"בית,  עבור  רק  לא  מה,  הולם, 

 נמצאת כיום על פרשת דרכים

 

פריגת, המרכז האקדמי שערי משפט ומדע ופרופ' רות זפרן, אוניברסיטת רייכמן, "הורות  -פרופ' איילת בלכר 

  מושתתת זוגיות: בין מהות למיסוד" 

"ישן במודל  שבין  -ההרצאה תתמקד  היחסים  במערכת  המשפטית, המתמקדת  להגדרת ההורות  הנוגע  חדש" 

המבוגרים האמורים להיות מוכרים על ידי המשפט כהורים משותפים. נסביר כי המשפט הישראלי נמצא כיום  

על פרשת דרכים בנוגע לזיקות שעל בסיסן תוגדר הורות, וכי קיים בסיס להכרה בהורות לא רק על בסיס ביולוגיה  

סוף נסביר מדוע על המשפט הישראלי  או כוונה, אלא גם על בסיס הקשר הזוגי בין הורים מיועדים של ילד. לב

וייסלברג אשר היווה זרז   -לחזק בסיס זה, זאת באמצעות דיון ב פסק הדין של בג"ץ שניתן לאחרונה בעניין צור

  .לדיון העקרוני המוצע כאן

  

ל, "הורות בסיכון כפול: איומים מחוץ  פרופ' צבי טריגר, הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המכללה למנה 

   ית על ההורות הלהט"בית"ומב

בדמות התנגדות המדינה והקשיים שהיא    –ההרצאה תציג שני סיכונים להכרה בהורות הלהט"בית: האחד מחוץ  

בדמות הדרישות של הורים גנטיים להדיר את בני זוגם    –מערימה על ההכרה בהורות הלהט"בית, והאחר מבית  

ין הילדה לבין ההורה הלא  לשעבר מן ההורות לילדה המשותפת שהביאו לעולם, תוך שימוש בהיעדר קשר דם ב

גנטי. ההרצאה תסביר כיצד הסיכון המגיע מן הבית חותר תחת המאבק הלהט"בי להכיר בהורות של ההורה  
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הלא גנטי כהורות מלאה לכל דבר ועניין לא פחות מאשר ההתנגדות מחוץ, ואולי אף יותר, שכן יש בו משום  

  'רות סוג בהודאה שגם הורים להט"בים רואים בהורות לא גנטית הו

  

  הפרדוקס של שוויון בקביעת ההורות"  , "University of Torontoעו"ד נוי נעמן, 

ההרצאה תתמקד בתפיסת השוויון הרווחת כיום בשיח המשפטי לקביעת הורות, המבקשת לצמצם את מיקומה  

יחסיים   אלמנטים  הדגשת  באמצעות  הביולוגיה  ההורים    –של  בין  זוגיות  וה  לעולם  הילד  להבאת  הכוונה 

הפסיקת  ההורות  צו  מכוח  ההורות  הסדרת  של  מקיף  פסיקתי  ניתוח  באמצעות  לילד.  ההרצאה   ,יהמיועדים 

שראוי כי גם   ,תחשוף את מגבלותיה של התפיסה הרווחת, ותזמין התבוננות בהיבטים של שוני, הגוונה ומשמוע

הורות בסיכון כפול: איומים מחוץ   .יקבלו תשומת לב במסגרת יישום המודל הנוכחי להגדרה ומיסוד של ההורות

 ומבית על ההורות הלהט"בית.

  

  ) 904כיתה  ; 09:30-11:00( 'חוקה וטריטוריה'

  מושב זה ינתח באופן מעמיק את האופן שבו חוקות מסדירות את המעמד המשפטי של הטריטוריה של המדינה.

חקיקת    ביןיסוד: הלאום, שהוא במהותו טריטוריאלי, ל- , ידון בהבדל בין חוקד"ר אביעד בקשי, פורום 'קהלת'

  חוק יסוד: משאל עם.  וכן בהשלכותיו של  ,  יסוד של זכויות "שהמפקד הצבאי נושא בתרמילו"

ווייל רבקה  רייכמןפרופ'  אוניברסיטת  וב  תדון   ,,  טריטוריאלי  כמושג  העם  ריבונות  הוא  בשאלה  מושג  כיצד 

  משתקף למעשה ביחסן של חוקות לשלמות טריטוריאלית ולאחדות האומה. 

  ידון במתן שמות רחובות ברשויות ערביות מקומיות.   ,, אוניברסיטת חיפהד"ר אילן סבן

  מעמדה החוקתי של ירושלים.ב  דוןת ,, המרכז האקדמי שערי משפט ומדעפרופ' יעל רונן

  

  ) 910; כיתה 09:30-11:00( אסדרת פלטפורמות ושירותים מקוונים

'טיקטוק 'אינסטגרם' או  'יוטיוב',  'פייסבוק',  כגון  ' הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי  פלטפורמות מקוונות 

הישראלי  בזירה  ובמיוחד  בעולם,  והכלכלה  החברה  מחיי  אלו   ת.  נפרד  מקוונות  פלטפורמות  יוצא,  כפועל 

יסוד   זכויות  של  והקצאה  לעיצוב  מדינתיים  וציבוריים  משפטיים  מוסדות  עיסוק(מחליפות  פרטיות,   ,ביטוי, 

השפעתן העצומה של פלטפורמות    ת.או קביעה ואכיפה של הנורמות לאינטראקציה חברתי )חינוך, תרבות ועוד

משפטיים   אתגרים  מעוררת  פרטיים,  גופים  היותן  עם  יחד  ציבוריים,  ואינטרסים  יסוד  זכויות  על  מקוונות 

.  םתוך הצורך להעריך מחדש את עצם האבחנה ביניה ,מורכבים בכלל ענפי המשפט הציבורי והמשפט והפרטי

ההולכת   השפעתן  עם  מתמודדים  בישראל  המשפט  ובתי  רגולטורים  מחוקקים,  בו  באופן  מתמקד  זה  מושב 

וגוברת של פלטפורמות מקוונות על זכויות יסוד ואינטרסים ציבוריים, תוך בחינתם אל מול נורמות חקיקתיות  

  המצב המשפטי הקיים   ורגולטורית המתהוות בזירה הגלובלית ביחס לשירותים מקוונים. על בסיס בחינת
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ומגבלותיו, המושב יסתיים בדיון על הצעת חקיקה לאסדרת רשתות חברתיות אותה מקדמים בימים אלו ארגוני  

  .  החברה האזרחית בישראל

 

קן דלית  הרשתות  -ד"ר  אתגרי  עם  הישראלית  הפסיקה  "התמודדות  חיפה,  אוניברסיטת  פלדמן,  דרור 

  החברתיות"  

פט וטכנולוגיה, בתי המשפט הם הראשונים להתמודד עם הצורך לבחון ולשרטט  כמו בהקשרים אחרים של מש

זו תבחן את ההתפתחויות העכשוויות   בישראל. הצגה  על רשתות חברתיות  החלות  את הנורמות המשפטיות 

ניתן   זה,  בכלל  רשתות חברתיות בישראל.  על  החשיבה השיפוטית  לגבי  אנליטיות  עם אבחנות  יחד  בפסיקה, 

בתי המשפט בישראל מכירים בפערי הכוחות העצומים בין רשתות חברתיות למשתמשים שלהם, אך  להבחין כי  

מהותית של החלת חובות מהמשפט הציבורי על הפלטפורמות. במקום זאת הם נשענים על  -נמנעים מגישה דו

מה ,כגון  נורמות מדיני המשפט הפרטי. הדבר נכון גם כשמדובר במדיניות התוכן וכללי הקהילה של הפלטפור

  .הפסיקה העכשווית בעניין גופשטיין

  

רשתות חברתיות   על  ורגולציה  חקיקה  "יוזמות  לדמוקרטיה,  הישראלי  שוורץ אלטשולר, המכון  ד"ר תהילה 

  בישראל" 

ההרצאה תתמקד בהתפתחות הרגולציה על רשתות חברתיות בישראל בהווה ובעתיד, תוך התייחסות לכמה  

תרבות   הביטוי(;  לחופש  ביחס  חוקתית  תיאוריה  בפיתוח  הצורך  (כלומר,  המשפטית  השיטה  שלד  מעגלים: 

ופים ש יצטרכו  מוסדות אסדרה) כלומר, מיהם הג  פוליטית והפיכת הסוגיה של אסדרת רשתות לסוגיה פוליטית;

עצמם מקום   על  שנטלו  ומי אלה  תוכן  בתחומי  בתחום, מהם החששות המוסדיים מאסדרה  שחקנים  להיות 

מהם המרחבים  )  ותכליות והצדקות לאסדרה ברמה הכללית; (במרחב האסדרה והאם מדובר בתהליך מוצדק

לאסדר   ראוי  תו  –שאותם  בחירות,  צרכן, תעמולת  הגנת  פרטיות,  ביטוי    כן מיסוי, תחרות,  לידי  שבאו  (וכפי 

ובהקמת שתי   )אטבריין, חוק סער/הלוי, חוק אלינה יאלוב-הצ"ח דיסטל(בהצעות חקיקה בתקופה האחרונה  

  .  וועדות העוסקות בנושא במקביל: ועדת דוידי במשרד המשפטים וועדת הנדל במשרד התקשורת

  

מידע בישראל כמענה לפער האסדרה בתחום  הצעה לחקיקת קודקס הגנת  בר פרג'ון, אוניברסיטת בר אילן, " 

  " בעידן טכנולוגית המידע

לאחרונה, העיסוק בפרטיות והגנת מידע נהפך לאחד מהנושאים המדוברים במדינה. תקופת הקורונה הציבה  

בפנינו מראה לפגיעה הרבה שנעשית בפרטיותנו ובשימוש הגובר שנעשה במידע שלנו בתדירות יום יומית. כחלק  

על   מידע  העברת  השב"כ,  איכוני  חוק  לרבות  שונים  פתרונות  הופעלו  המגפה,  עם  להתמודדות  מהמאמצים 

אזרחים שלא התחסנו לרשויות מקומיות ולמשרד החינוך, שיתוף מידע רפואי של אזרחי ישראל עם חברת פייזר.  

קשה במידע האישי של    שלל פתרונות אלו מראים את הזניחה האיטית וההדרגתית של הזכות לפרטיות ופגיעה

פרשת בהתפוצצות  לאחרונה  ממש  לשיאה  הגיעה  זו  נקודה  המידע.  לכאורה,  , NSO נושאי  המשטרה,  לפיה 
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משתמשת בתוכנת ריגול פגסוס גם כלפי אזרחים. כלל פרשות אלו ואחרות מדגישות את הצורך ביצירת מעטפת  

בצורת חקיקה מקיפה ורחבה אשר תית ן מענה  הגנה על הזכות לפרטיות והגנת מידע. הגנה שכזאת חייבת לבוא  

לפרטיות הזכות  היסוד,  לזכות  מספקת  והגנה  הפגיעות  לכלל  השורש  המידע ,מן  נושאי  של  מאמר   .ולמידע 

נורמטיבי זה יציע ליצור קודקס הגנת מידע חדש בישראל. במאמר אעמוד על הקושי שבמודל אסדרה שנשען על  

בקודקס הגנת מידע שיאחד את כלל החוקים שעוסקים כיום בתחומים  דברי חקיקה נפרדים ואבסס את הצורך  

של הגנת מידע בארץ, תוך שאערוך דיון נורמטיבי ותיאורטי מתחום תורת החקיקה בעניין הכלי של קודיפיקציה  

ואתייחס לשאלה מדוע יתרונותיו עולים על חסרונותיו במקרה של הגנת מידע. כמו כן, אציע תיקונים ועדכונים  

יקה הקיימת בתחומים אלו, בהתבסס הן על תובנות שעולות מטיפולוגית סיכונים שפיתחתי במחקר קודם  לחק

  והן על מחקר השוואתי לחקיקות חדשניות בעולם 

 

הישראלי,   האינטרנט  איגוד  וינר,  אסף  רשתות  " ד"ר  של  אסדרה  למודל  הדיגיטליות  הזכויות  ארגוני  הצעת 

  " חברתיות 

גופי חברה   בחודשים האחרונים מובילים איגוד האינטרנט הישראלי והמכון הישראלי לדמוקרטיה, יחד עם  

מחקר מדיניות והצעת חקיקה לרגולציה על פעילותן של הרשתות החברתיות בישראל. חלקה   ,אזרחית נוספים

מית, על רקע העשייה  הראשון של ההצגה, יסקור את הצרכים החברתיים העומדים בבסיס הצעת החקיקה המקו

הרגולטורית בזירה הבינלאומית להתמודדות עם צרכים חברתיים דומים. חלקה השני של ההצגה יסקור את  

הנורמות השונות אותה קובעת הצעת החוק ביחס לרשתות חברתיות, בנושאי שקיפות, הליך הוגן ואכיפת כללי  

א של  המבניים  להיבטים  יתייחס  האחרון  חלקה  וקהילה.  שאלת  שימוש  בישראל:  חברתיות  רשתות  סדרת 

הכשירות המוסדית של משרדי הממשלה והרשויות הרגולטוריות הקיימות לפיתוח ואכיפה של כללי שקיפות  

של משתמשים כנגד   )תובענות אזרחית/ייצוגיות(ואחריות כלפי הרשתות והאופן בו יש לאפשר אכיפה פרטית  

   .הפלטפורמות

  

  ) 902כיתה   ;11:15-12:45(דיני דמוקרטיה 

עו"ד אוראל אסולין, האוניברסיטה העברית בירושלים, "דק מכל דק: על יחסי הגומלין בין הסדרי ההשתתפות  

  בשדה הפוליטי" 

אלו   הסדרים  הדמוקרטי.  הפרדוקס  דילמת  עם  להתמודד  שנועדו  הסדרים  חמישה  הצמיח  הישראלי  הדין 

רישום המפלגה, דרך ההתמודדות לכנסת; תחולת  מכתיבים את כללי ההשתתפות בשדה הפוליטי החל משלב  

בין   הקשר  בכנסת.  החברות  את  להפסיק  באפשרות  ואף  חוק  הצעת  של  אישורה  הפרלמנטרית;  החסינות 

ההסדרים הוא ברור: הם פוגעים בחירויות דומות ומאזנים בין ערכים שונים, והם כולם מבוססים על עקרון  

מועמדות לכנסת דרך תחולת    –לפרשנות ההסדרים  הדמוקרטיה המתגוננת. אך האם אמת המידה   מפסילת 

 היא זהה?   –החסינות 

שאלה זו העסיקה בעבר את בית המשפט העליון, ולאורך שנים התקבעה התפיסה לפיה מכלול ההסדרים פועלים  

במספר   לגיטימית.  שאינה  פעילות  ובין  לגיטימית  פרלמנטרית  פעילות  בין  "חיץ"  יצירת  תוך  בהרמוניה, 
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ויות קבע בית המשפט כי אמת המידה הפרשנית לבחינתם היא אמת מידה זהה, ואם יש הבדל, אז הוא  הזדמנ

  הבדל "דק מדק, דק מכל דק, דק על דק עד אין נבדק". 

אבקש לטעון אחרת. רבות נכתב על הדינים הנוגעים להסדרת הפעילות הפוליטית בישראל, על פרשנותם ואופני  

ן ובכתיבה האקדמית מגלה כי למעשה הכתיבה המשפטית המאפיינת את  הפעלתם. מבט מעמיק בפסקי הדי 

התחום אינה מתייחסת אליו כאל מכלול, אלא מתרכזת בהסדרים המסוימים בו ככאלה הנבדלים זה מזה; וכי  

וחוסר   דווקא בחוסר אחידות  לפיה מכלול הסדרי ההשתתפות מאופיין  דוקטרינרי מאשש את הטענה  ניתוח 

  עקביות. 

חת טענתי כי התפיסה השגורה לפיה יש לפרש את הסדרי ההשתתפות באופן זהה או דומה, היא תפיסה  מכאן צומ

שגויה העומדת בסתירה לתכלית החקיקה ומטרותיה. בעוד שחלק מההסדרים דורשים בחינה פרוספקטיבית,  

שיפוט הסתברותי   רטרוספקטיבית; אחדים מצריכים  בחינה  דורשים  נורמטיב   – מקביליהם  זהות  ואחרים  י. 

הגורם המכריע וסדרי ההליך משתנים בין ההסדרים; וגם מעמדם הנורמטיבי, תחולתם הלשונית ומיקומה של  

האופן שבו הופעלו    –השוני לא מתבטא רק בהלכה, אלא גם במעשה    הביקורת השיפוטית שונה בין הסדר להסדר.

ממכלול סדור. השוני מתחיל בהנחת    ההסדרים מנוגד להנחה המבוקשת כי הסדרים אלו מהווים חלק אינהרנטי

מהם אפוא יחסי הגומלין של הסדרי ההשתתפות    –מכאן תצוף השאלה   היסוד, ומצוי מן המסד ועד לטפחות.

  בשדה הפוליטי הישראלי? 

  

 אילן, "הצבעה בבחירות: מזכות לחובה חוקתית" -פריי, אוניברסיטת בר-אלונה חגאי

דמוקרטיות המערביות.  במרבית הירידה דרמטית בשיעורי ההשתתפות בבחירות  ניכרת  בעשורים האחרונים  

בעיות    ומעוררת בין מצע הכוח הפוליטי הנבחר  ופער בין רצון העם    פוערת הצניחה בשיעור ההשתתפות בבחירות  

  של קבוצות באוכלוסייה, מעניקה כוח פוליטי לא   ןקולאת  רבות. היא פוגעת בלגיטימציה השלטונית, מעלימה  

  קבלנות קולות ולפגיעה באיכות הנציגים הנבחרים.  תופעה של , ופותחת פתח למסוימותפרופורציונלי לקבוצות 

נהוג לחשוב  ריבונות העם, ייצוגיות ושוויון פוליטי.    , ובהםמשבר ההצבעה מערער ערכים דמוקרטיים יסודיים

מצטרפת   אליהם  אולם  מהקלפי,  רגליהם  שמדירים  הם  וצעירים  האדישים  שמוחלשים  נוספת:  קבוצה 

    והמיואשים.

האחרונות החלו מדינות רבות לחפש פתרונות להעלאת שיעור ההצבעה. הפתרונות המיושמים מציעים    בשנים

ואולם בפועל ישנה עלייה זעומה באחוזי ההצבעה. שלוש הקבוצות המרכזיות    .אפשרויות הצבעה נוחות יותר

    פי.שאינן מצביעות ממשיכות להדיר רגליהן מהקל

בכל  מנגד,   האוכלוסייה.  רוב  את  גם  אלא  המצביעים  רוב  את  רק  לא  מייצג  הרוב  שלטון  שבהן  מדינות  ישנן 

המדינות האלה נקבעה חובת ההצבעה כחובה משפטית. האחריות האזרחית להצביע בבחירות מוטלת מכוח  

חישב ומצא כי במדינות שבהן נאכפת חובת הצבעה,    IDEA-חוק על כחמישית מאוכלוסיית העולם. ארגון ה

  משיעורו במדינות שבהן אין חובה כזו.   15%-שיעור המצביעים גבוה ב
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הרובד    )ב  ;השתתפות בהליך ההצבעה היא זכות וחובה אזרחית  ): אהאלה  במאמרי אבקש לבסס את הטענות

שחובת ההצבעה מגנה על ערכי היסוד  משום    הנורמטיבי שבו יש לעגן את חובת ההצבעה הוא הרובד החוקתי.

  החוקתיים מקום שהזכות אינה מצליחה להגן.  

מוקד הדיון בחובות האדם אינו  , מכיוון שנקודת המבט בסוגיה באספקלריה של חובות היא חיוניתעוד אטען כי  

"חובות   מושג  כך  החברה.  אלא  הציבורי.  ההאדם,  האינטרס  מושג  ובין  הזכויות  מושג  בין  מגשר  אדם" 

ובאמצעותו אנחנו מצליחים בה בעת הן להגן על זכויותיהם של הפרטים  והן לשמור על אינטרסים ציבוריים  

 ואינטרסים פרטיים.  

  

  "צ חסון ומנגנון חריגה עתידי"ג"צ שפיר, בגד"ר צבי כהנא, הקריה האקדמית אונו, "ב

שפיר וחסון. אטען כי בית המשפט העליון    במאמר זה אתמקד בהיבטים הדוקטרינריים של פסקי הדין בענין

בלבל בין הדוקטרינות של "שימוש לרעה בסמכות מכוננת" ו"תיקון חוקתי שאינו חוקתי", וכי המונחים השונים  

בהם השתמש בית המשפט בשני פסקי הדין אינם מוגדרים דיים ואינם יכולים לשמש בסיס לדוקטרינה חוקתית  

  ל תיקונים חוקתיים ספציפיים יביא לכינונו של מנגנון חריגה בישראל.  מוצקה. עוד אטען, כי האיסור ע

  

 ד"ר שירלי נוה, המכללה האקדמית ספיר, "אתגרים בשיפור איכות החקיקה" 

לדינים המסדירים את הליך החקיקה יש מספר תכליות אותן הם נדרשים להגשים. בין תכליות אלה, ניתן למנות  

הליך החקיקה. הליך חקיקה לא איכותי, עלול ליצור שיווי משקל לא יעיל    תאיכואת התכלית שעניינה בשיפור  

אוריה  יבהתאם לתועולה (  –שכן, הסיכוי לחקיקת חוקים הדורשים תיקונים/ביטולים/שינויים    –בשוק החקיקה  

  עלות חקיקת חוק חדש).   היא כשלעלות של תיקון חוק  –הכלכלית (פוזנר) 

נמוך. טיעון זה מתבסס על מספר    –חקיקה המשפרת את איכות ההליך    במאמר זה אטען כי התמריץ לקדם

, משום שהקואליציה מעוניינת למשול, משמע, להעביר חוקים שהיא מעוניינת בהם ביעילות,  ראשיתטעמים:  

, הליך איכותי שבו  שנית  וקביעת כללים הדורשים רף המבטיח את איכות החקיקה, עלולים לפגוע ביעילות זו. 

אלא מוטלות עליו חובות בניהולה (משך הדיון, חובת    – יו"ר הועדה לא מחזיק בכוח הבלעדי לנהל את הדיון בה  

שמיעת המשתתפים, דרישת קוורום וכו'), עלול לערער את ההסכמה על הצעת החוק ולאפשר פשרות רבות יותר  

שיפור איכות ההליך עלול לחזק את כוחה    ,שלישיתבמהלך הליך עיצוב הצעת החוק לקראת הצבעה במליאה.  

נוספים   וטו"  "שערי  יצירת  משמעו  ההליך,  איכות  (שיפור  האופוזיציה  את    – של  מחזקים  כאלה,  שערים 

טוב)).   סימן  (בר  המעגנים  רביעיתהאופוזיציה  דינים  בעיקרם  הם  החקיקה  הליך  את  המסדירים  הדינים   ,

ז במצב  מסטנדרטים).  (להבדיל  הדינים הם"כללים"  שבו  "רזים  ה,  מענה  דינים  במתן  קושי  להיווצר  עלול   ,"

קטן,    – לבעיות מהותית המתעוררות בהליך החקיקה. התמריץ לשינוי דינים אלה ולשילוב סטנדרטים בהם   

להגדיל את ההתערבות השיפוטית בהליך.   עלול  יסוד    היות ששינוי מעין זה  הפסיקה אומנם קבעה עקרונות 

המשפט היא כי התערבות בהליך זה  - תערבות בהליך החקיקה, אך המסורת הקיימת בביתשהפרתם תגרור ה

תתקיים רק מקום בו ארעה פגיעה קשה בעקרונות היסוד העולה כדי פגיעה במרקם החיים הפרלמנטרי/המבנה  
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מיעוט ההתערבות של בית המשפט    –, ובהתבסס על האמור בסיפא של הנקודה הרביעית  חמישיתהחוקתי.   

  יך עצמו,  יוצרת מצב לפיו הפיקוח הדדי בין הרשויות בעניין זה כמעט ואינו קיים. בהל

לסיכום, המאמר מבקש להצביע על האתגרים בקידום חקיקה המשפרת את איכות ההליך ולנסות לתת מענה  

  לאתגרים אלה. 

 

  שיבה מחודשת" רוזנר, אוניברסיטת תל אביב, "יחסי מיעוט ורוב במשפט הציבורי: לקראת ח-ענת עובדיה 

במשטרים   ורוב  מיעוט  יחסי  היא  הציבורי  המשפט  בתחום  ביותר  הבולטות  התיאורטיות  המסגרות  אחת 

יחסי מיעוט ורוב משמשים כתשתית הרעיונית של הסדרים משפטיים רבים כגון שיטת הבחירות,   .דמוקרטיים

-עות לקיומה של דמוקרטיה ייצוגית מערך היחסים בין הרשויות או מנגנוני ייצוג שונים. כמו כן, שאלות הנוג

. בהתאם, היקף רחב של מחקרים דן בגבולותיו של רצון  18-רובנית מעסיקות חוקרות וחוקרים כבר מהמאה ה

בסכנה הנשקפת למיעוטים  את   הרוב,  שיבטיחו  ומוסדות משפטיים  מנגנונים  ובפיתוח  מפניהם,  בחששות  או 

זכויותיהן של קבוצות שונות. על אף המרכזיות של יחסי מיעוט ורוב במשפט הציבורי בכלל ובמשפט החוקתי  

בפרט, מחקרים בתחום התיאוריה החוקתית והדמוקרטית טרם עסקו בבחינה יסודית של מסגרת חשיבה זו  

  בהתאם, תשומת לב מועטה הוקדשה להתפתחותה, מאפייניה או   איתגרו אותה באופן מעמיק.כשלעצמה, או  

משפטיות.  פרקטיקות  על  המסגרת  של  ממחקר   השלכותיה  ראשוניות  תובנות  להציג  אבקש  בהרצאה  כן,  על 

רי  ביקורתי רחב יותר, המתחקה אחר גלגוליה והשלכותיה של מסגרת יחסי מיעוט ורוב במשפט הציבו –היסטורי

הישראלי מקום המדינה ועד ימינו. החלק הראשון של ההרצאה יעמוד על המאפיינים המושגיים של המסגרת  

יתר ועמימות. החלק השני יצביע  - התיאורטית במתכונתה הנוכחית, הנדמים ככוללים קשיים שונים כגון הכללת

יצירת כללים משפטיים בלתי    על התוצאות האפשריות של קשיים אלו, כגון השטחה וטשטוש של בעיות שונות,

מותאמים או כינון הבנה צרה ומוגבלת של קטגוריות חברתיות ויחסים חברתיים. החלק השלישי ימחיש חלק  

בית   מפסיקת  מוסדות,  של  ולעיצוב  חקיקה  ל  הנוגעים  מדיונים  דוגמאות  ניתוח  תוך  האפשריות  מהתוצאות 

יסכם ויציע כי הגיעה העת לשקול התבוננות אחרת   המשפט העליון וממאבקים משפטיים שונים. החלק הרביעי

  .על יחסי מיעוט ורוב במשפט הציבורי, כאשר שינוי זה עשוי גם להניב מנגנונים משפטיים רגישים וטובים יותר

  

  ) 903כיתה  ; 11:15-12:45(תמונת מצב ואתגרים  –עילת חוסר הסבירות 

קווים   –בירות, ובהן העיסוק ב"סבירות ההליכית" במוקד המושב תעמודנה התפתחויות בויכוח סביב עילת הס

ומגבלותיהן   הצדקותיה האפשריות  לברות    -- לדמותה,  למינוים,  באשר  הסבירות  עילת  בתחולת  העיסוק  וכן 

ומינוי שר על ידי ראש הממשלה באישור   ידי הכנסת  ההבדל האפשרי שבין הטלת תפקיד ראש הממשלה על 

את   לבחון  לנו  יאפשר  הדיון  לעסוק  הכנסת.  וכן  והשוואתית,  היסטורית  בפרספקטיבה  גם  הסבירות  עילת 

שיקולים   בחשבון  מביא  אשר  יותר,  רחב  באופן  פיתוחה),  אף  (או  לשימורה  ובנימוקים  העילה  על  בביקורות 

 מוסדיים ומבניים, נטלי הוכחה ואת מבנה הדוקטרינה כפי שהתפתחה. 
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  ) 904כיתה ; 11:15-12:45(אמת ואמיתות במשפט ובקבלת החלטות מדיניות 

ניוז" הפכו נפוצים בשיח הציבורי, בנוגע למחלת הקורונה והחיסונים לה, לשינויי  - מיסאינפורמציה" ו"פייק  "

ת  אקלים, ואפילו ליחסי חוץ וביטחון. הרשתות החברתיות מהוות כר פורה להפצת מידע כוזב המשפיע על החלטו

נדמה   פוליטיקה,  היו חלק מה  תמיד  ששקרים  זאת, אף  לצד  ציבוריות.  ונושאי משרות  פרטים, קהילות,  של 

יותר   ומגמתית  צינית  בצורה  המציאות  את  ומעוותים  משקרים  פופוליסטים  ציבור  נבחרי  ובעולם  שבישראל 

ומשפטנים העוסקים בדיני    בשנים האחרונות. ועוד, סוגיות אפיסטמיות ותיקות, אשר היו נחלתם של פילוסופים

ראיות, נהפכו לשגורות בשיח הציבורי. כך, שאלות כגון מעמדם של מומחים ודרך זיהויים, הערכת מהימנות  

אי לפתור  והיכולת  ומקורות,  להם  -עדויות  קנו  ליבה,  סוגיות  על  חלוקים  הצדדים  כאשר  עובדתיות  הסכמות 

מושב זה מבקש   .ת אפיסטמיות תופסות את מרכז הבמהבמיוחד בנוגע למגפת הקורונ ה. אכן, שאלו  –שביתה  

ופוליטיקה   ,לבחון כיצד על המשפט הציבורי להגיב להתפתחויות אלו. המושב יעסוק בקשר בין משפט, אמת

וקבלת החלטות מדינית, ויבקש לדון בשאלות כגון: מה הקשר בין אמת, אמת בפוליטיקה, ואמת במשפט; כיצד  

הקושי הגובר לברר את המציאות? האם ראוי שהמשפט הציבורי יפעל "לקדם"   מתמודדים מקבלי החלטות עם

ניוז ומיסאינפורמציה? אם התשובה לנקודה הקודמת היא כן,  - במסגרת מאבק בפייק    –או "להגן" על האמת  

אז מה עליו לעשות? האם יש לפעול באמצעות חקיקה או באמצעים אחרים? מה מקומו של בית המשפט בשיח  

 ?הציבורי? ומה בין אלו לבין חופש הביטוי האפיסטמי

ביטוי בתנאי היצף  ד"ר אלטשולר שוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה וחופש  צנזורה  על  , תציג את מחקרה 

מידע. התיאוריה הקלאסית של חופש הביטוי מבוססת על שוק רעיונות ודעות ככלי המרכזי לגילוי ה"אמת"  

מחסור ברעיונות ויש להבטיח הגעתם לשוק באמצעות שחרור "צווארי  הדמוקרטית. בהתאם לתפיסה זו, קיים  

בשוק   התפתחויות  לאור  עוצבו  והפרקטיקה  וריה  התיא  כיצד  סוקר  המחקר  מדינתית.  צנזורה  של  בקבוק" 

בעולם    – התקשורת   מתווכים  של  ועלייתם  והתשעים,  השמונים  בשנות  העיתונות  בשוק  ריכוזיות  תהליכי 

 censorship שוק התקש ורת הדיגיטלי הנוכחי מתאפיין בקיומה של ,האחרונות. אלא  הדיגיטלי בעשרים השנים

reverse :  הביטוי חופש  על  מחודשת  חשיבה  נדרשת  לפיכך,  הצפתו.  באמצעות  והדעות  הרעיונות  שוק  ערעור 

  באמצעות התמודדות עם בעיית היצף המידע.  ,והדרך להשגת האמת במובנה הדמוקרטי

, יציג את מאמרו הדן בשאלה האם וכיצד יש להטיל על נושאי משרה  יה האקדמית אונוד"ר אלעד אורג, הקר

חובה לומר אמת לציבור. שאלה מורכבת זו מעוררת תשומת לב הולכת וגוברת   ,ציבורית, לרבות פוליטיקאים

. אורג  נוכח תופעת ה"פייק ניוז", אופייה השבטי של הפוליטיקה העכשווית ומאפייני תשתית המידע המודרנית

ואת   הקיימות  הדוקטרינות  את  ובוחן  זו,  חובה  של  בהטלה  הכרוכים  ומוסדיים  ערכיים  שיקולים  מנתח 

הפלילי   המשפט  תעמולה,  דיני  המנהלי,  המשפט  במסגרת  החובה  הטמעת  לשם  בהן  הנדרשות  ההתאמות 

ת לצורך הגנת  משמעתי. אורג קורא להשתמש בהן במידה רחבה יותר מכפי שנעשה כע- והאזרחי והמישור האתי

  .האמת בשיח הציבורי והטמעת הנורמה של אמירת אמת לציבור בקרב נושאי המשרה הציבורית

, יציג את מחקרו על אודות בירור המציאות וקבלת החלטות  א"ל (במיל.) איתי ברון, אוניברסיטת תל אביב 

אמת ופייק ניוז שיבש את  - בתחום הביטחון הלאומי. במרכז הדיון עומדות השאלות באיזו מידה עידן ה פוסט

יסביר כי מנגנוני קבלת ההחלטות   ברון  יים לבירור המציאות בתחום הביטחון הלאומי?  המנגנונים המסורת 
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הלאו הביטחון  את  ברמת  לברר  וגובר  הולך  קושי  עם  להתמודד  ונדרשים  אלו  תופעות  בפני  חסינים  אינם  מי 

המציאות, להבין אותה ולקבל על בסיסה החלטות נכונות. קושי זה נובע מצירוף של גורמים הנוגעים לשינויים  

חברתיים טכנולוגיים,  שינויי ,פוליטיים,  הנוכחית.  התקופה  את  המאפיינים  ורעיוניים  גם  תרבותיים  אלו  ם 

על התודעה, הן של מקבלי ההחלטות והן של הציבור הרחב, למרכיב מרכזי של עימותים   הופכים את הקרב 

  צבאיים. 

קנת,   במשפט  ,  New York Universityתומר  אמיתות  בקביעת  שלו העוסקת  יציג חלק מעבודת הדוקטורט 

אין   )שרים, הממשלה, בית המשפט, וגופים מנהליים אחרים(ובפוליטיקה. קנת יסביר כי לאורגנים של המדינה 

ממעט  –כמו גם התיאוריה הפוליטית–ברירה אלה לקבוע אמיתות בתחומי פעילותם. ואולם, המשפט הציבורי

לנושא, האתגרים    להתייחס  את  יציג  קנת  אמיתות.  לקבוע  כיצד  המדינה  אורגני  את  להנחות  או  לאסדר 

המרכזיים שעולים מהצורך לקבוע אמיתות אלו, לרבות קיומן של מחלוקות עובדתיות בציבור, היעדר ידע על  

  האמת, ומגבלות מעשיות המקשות על קביעת אמיתות. מחקרו יבקש לחבר בין המשפט הציבורי לבין התחום 

חברתית   אפיסטמולוגיה  בין  לקשר  המבקש  מחקרי  ענף  פוליטית,  אפיסטמולוגיה  של    social)המתפתחת 

(epistemology לבין תיאוריה פוליטית. 

  

 ) 910; כיתה 11:15-12:45(  שולחן עגול: ביקורת בג"צ על מעשי הרשויות בשטחים

ביקורת בג"ץ על פעולות הרשויות בשטחים הפכה להיות חלק חשוב בחיים המשפטיים והפוליטיים. בספרנו  

שפורסם לפני שנה ניתחנו את פסיקת בג"ץ מאז תחילת הכיבוש, וביקשנו לבחון מה היה תפקידו המרכזי: מתן  

כויותיהם של תושבי  לגיטימציה למדיניות ולצעדים של הרשויות בשטחים, או הגנה על שלטון החוק וז

  השטחים הפלסטינים.  

באופן   ידון  במסקנות  המושב  רונןביקורתי  יעל  ופרופ'  קרצמר  דוד  פרופ'  של   THE OCCUPATION OFספרם 

JUSTICE: THE SUPREME COURT OF ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES (2021),    התפקיד לגבי 

  מיוחד זה במפעלו השיפוטי. בין השאלות שיידונו: שבג"ץ מילא בעבר, וממשיך למלא גם היום, בפרק 

לפי   .1 שחוקיותן  בשטחים  ופעולות  למדיניות  לגיטימציה  מתן  היה  בג"ץ  של  המרכזי  התפקיד  האם 

 לאומיות מוטלת בספק? -נורמות בין

אנשים פרטיים רבים קיבלו תרופה בבג"ץ, או בצלו, שלא היו מקבלים אלמלא קיומה של הביקורת   .2

השיפוטית. האם די בעובדה זו כדי להסיק שהביקורת מילאה תפקיד חיובי וחיוני בשלטון הממושך  

 של ישראל כמדינה כובשת? 

בג"ץ נמנע באופן שיטתי מדיון בחוקיות ההתנחלויות ושימוש בקרקע ציבורית להקמתן.  האם ראוי   .3

צדיק את הימנעותו מדיון  היה שיפעל אחרת? האם החשש שלו מאיבוד האימון מצד חלק מן הציבור ה

 בסוגיות אלו? 

בית משפט של מדינה הכובשת המבקר את מעשי המדינה בשטח הכבוש נתון באופן אינהרנטי במצב   .4

של חוסר איזון. אמנם השופטים הינם עצמאיים ובלתי תלויים ברשויות השלטון האחרות.  אך הם  

אנשי לבין  מדינתם  בין  בסכסוך  ניטרליים  להיות  יכולים  בעימות  אינם  הנמצא  לעם  השייכים  ם 
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או   מדיניות  יפסול  המשפט  שבית  אפשרות  מראש  מונעת  זו  ניטרליות  חוסר  האם  אתה.  מתמשך 

 לאומי אשר תהא?  -פעולות שהשלטון מקדם, תהיה חוקיותן על פי המשפט הבין

בין  .5 ביקורת  כגון  חיצוניים,  מגורמים  מושפע  בג"ץ  כמה  או  -עד  ישראל,  של  פעולותיה  על  לאומית 

- האפשרות שבכירים במערכת הצבאית או הפוליטית יועמדו לדין במדינות אחרות או בבית הדין הבין

 לאומי הפלילי? 

של   .6 בהיסטוריה  כמותה  היתה  שלא  מחלוקת  בבג״ץ  השופטים  בין  נתגלעה  אחת  כאובה  בסוגיה 

מן נוחה  אינה  השופטים  מן  אחדים  של  דעתם  בתים.   של  עונשית  בהריסה  הוא  המדובר    המוסד. 

ההלכה הקיימת, אך הביעו את דעתם כי כל עוד לא שונתה ע״י הרכב מורחב עליהם לפסוק על פיה,  

גם אם יש בסיס לטענה כי הריסת בתים של משפחות שלמות עומדת בניגוד לנורמות של המשפט  

לאומי. הטענה נגד סטייה מן ההלכה הפסוקה היא שמדובר בבית משפט ולא ״בבית שופטים״.   - הבין

הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון איננה מחייבת את בית המשפט עצמו. מה הגישה הראויה    ואולם

-של שופטים במצב כזה: התיישרות עם ההלכה הפסוקה או פסיקה לפי תפיסתם בדבר הדין הבין 

 לאומי?  

  , האונבירסיטה ד״ר לימור יהודה, הקריה האקדמית אונו;  ד״ר תמר הוסטובסקי ברנדס  משתתפים בדיון:ה

בירושלים;   ספרדהעברית  מיכאל  דין;  עו"ד  עריכן  משרד  ספרד  מיכאל  קרצמר  'פרופ,  האונבירסיטה  דוד   ,

  , המרכז האקדמי שערי משפט ומדע יעל רונן העברית בירושלים; פרופ'

  

 ) 901; כיתה 11:15-12:45( עיקרון הפרדת הרשויות בעולם משתנה

של החוקה המוסדית.  כ  נתפסעקרון הפרדת הרשויות    בכתיבה החוקתית הקלאסית, תיכון  למרות  בריח  אך 

על ידי שופטים,    העיקרון  הפיתוח שלמרכזיותו והקונצנזוס הרב לו הוא זוכה, ניתן לומר כי ההבנה, היישום ו 

שונה   בצורה  הרשויות  הפרדת  את  מבינים  שונים  אנשים  כרונית.  אחידות  מאי  סובלים  וחוקרים  דין  עורכי 

נכסים את העיקרון להצדקה של עמדות שונות ולעיתים הפוכות במחלוקות תורת משפטיות ודוקטרינריות.  ומ

מציאות זו משקפת את הפלורליזם הרעיוני של העיקרון, אשר מקדם ערכים שונים שלא תמיד מתיישבים זה  

    עם זה, אך חושפת את השאלות הפתוחות על היחסים הפנימיים שבין הערכים הללו. 

החל מתפשט אל מעבר לתפקידו  הפרדת הרשויות  עקרון  ,  של השנים האחרונות  במחקרלא די במורכבות הזו,    אם

הפנימיים ליחסים  ביחס  גם  הרשויות  הפרדת  על  חושבים  זמננו  בני  כותבים  ה  המסורתי.  חלקי  מדינה  בין 

במגזר  המנהלית הפועלים  שונים  לגופים  ביחס  ואף  הרביעית״),  (״הרשות  נוספים  ציבוריים  למוסדות  ביחס   ,

,  "טוקווליאנית"  אינה  מזמן  כבר  הרשויות  הפרדת  שבו  בעולםהפרטי ונוטלים בהדרגה כוחות מעין שלטוניים.  

המחוקקת, המבצעת    במסגרת ניתוח היחסים בין הרשויות  רק  לא  רשויות   הפרדת  על  לחשוב  העת  שהגיעה  נדמה

, לשאול את השאלה הפונקציונלית החשובה: מהו עקרון הפרדת הרשויות, ומה הוא יכול לעשות  אלא,  והשופטת

  בשבילנו כיום? 

יציע   זה  של  חדשות  פרספקטיבות    חמשמושב  בהתהוות  עבודות  הצגת  תוך  הרשויות,  הפרדת  עקרון  על 

במובנים הקלאסיים של העיקרון    נהתעסוק לא  המתדיינים. הפרספקטיבות על עקרון הפרדת הרשויות שבמושב  
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המסמנים את כיווני ההתפתחות של העיקרון בכתיבה   אחריםהבין שלושת הרשויות הבכירות, אלא במישורים 

     המחקרית.

את הזרקור לחיים ההולכים ומתהווים    יפנה  גיל, מכון 'תכלית' והאוניברסיטה העברית בירושלים,  אלעד"ר  ד

  השלטון  לבין  הציבורי השלטון  שבין  זו  היא  החשובה  הרשויות  הפרדת  המקוון  שבעולם  ויטעןבמרחב הדיגיטלי, 

הדיגיטלי  .  הפרטי במרחב  המדינה  במקביל  פעילות  אך  האזרח,  מול  ועוצמתיים  חדשים  כוחות  לה  מעניקה 

דרך    במרחב זההבנת פעילות המדינה  מייצרת אילוצים והגבלות שמקורם בעוצמה שצברו שחקנים פרטיים.  

  מאירה את הפרדת הרשויות כמו גם את המדינה עצמה באור חדש.      הפריזמה של הפרדת הרשויות

  

  על ההשפעה של התפתחות הסעדים החוקתיים    את  תציג  , אוניברסיטת תל אביב ומכון 'תכלית',יוסף  בל   ר"ד

,  הרשויות  הפרדת  של  הקלאסית  המסגרת  את  לפרוץ ,  אחד   מצד,  מאפשרים  חוקתיים  סעדים.  הרשויות  הפרדת

  בנושא  לעסוק  מחוקק  על  כפייה  ,חוקה  נוסחסעדים מבניים, סעדים פרשניים המכתיבים את   :באמצעות  ,למשל

,  האחר מהצד. הרשות של  חוזרת  עשיית או עדכון דרישות לצורך  להתערבות שיפוטית  סמכות שימוראו  מסוים

  פוליטית   רספונסיביות  שמאפשרת   מוסדית -בין  במערכת  וחומר  קל,  חוקתיים  בסעדים  המגוונת  הבחירה 

  גבולות   להתוות   מצדו  המשפט  לבית  מאפשרת   היא .  שלה  תפקידיה  את  לבצע   רשות  לכל  מאפשרת ,  לפסיקה

  זוהי .  חוקתית  באחריות  ולנקוט  חוקתית  רגישות  לבטא,  לפסיקה  להגיב  מצדן  הפוליטיות  ולרשויות,  חוקתיים

  .   אחרות מינהליות רשויות למול והן  המחוקק למול הן העיקרון מתפתח שבה שוקקת זירה

  

  שבתוך 'אנכית'  ה  הרשויות  הפרדת  על  לחשוב  הצורך  את  יציג  , המכון הישראלי לדמוקרטיה,מרדכי  נדיב"ר  ד

. המחקר החוקתי ההשוואתי עומד על הצורך להכיר לאפיין ולהבין את הרשות המבצעת ככזו  המבצעת  הרשות

, אשר גם היא חשובה לאיזון הכוח של הרשות המבצעת בעידן המדינה  'פנימית'שמתקיימת בה הפרדת הרשויות  

על עצמאות    מקום, הנייר יתהה על ההצדקה של הגנה-. דרך מקרה מבחן של מינוי ממלאי הסוכנותיתהמינהלית  

  של רשויות אחריותיות בתוך הרשות המבצעת בישראל.  

  

נועה אביב- קברטץ  עו"ד  תל  אוניברסיטת  התכת    ,אברהם,  של  במערכת  והמחוקק  הממשלה  יחסי  את  תציג 

,  הקלאסי  במובנה  רשויות  הפרדת  במקום  כי  רבות   נטען  רשויות תוך ביצוע קונטקסטואליזציה של החקיקה.

  האפשרית  השפעתה  מידת  כי  נטען,  אחרות  במילים'.  רשויות  התכת'  הישראלית   הפרלמנטרית  בשיטה   מתקיימת 

  לבחינת  חדשים   קריטריונים   יציע  המחקר .  נמוכה  –   בפניה  המובאת   הממשלתית   החקיקה  תוכן  על   הכנסת  של

  שונים  לסוגים  החוק  הצעת  תוכן   את'  לפרק'  יבקש   המחקר  כך  לשם.  בישראל  הרשויות   הפרדת   עיקרון  של  יישומו

  מנת   על  לפעול  עליהם  בהן  האפשריות  בדרכים  וידון,  להשפיע  הכנסת  חברי  עשויים  עליהם  משפטיים  הסדרים  של

  . אלה הסדרים של  בתוכנם לשינוי  להביא
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ובין הממשל בהפעלת הסמכות    שבין  הרשויות  הפרדת   את  יציג  ,ברסיטת רייכמןי, אונרוזנאי  יניב'  פרופ העם 

הסמכות לשנות את החוקה נחשבת לסמכות משפטית עליונה. אולם, היא אינה זהה לסמכות המכוננת    המכוננת.

הסמכות ליצור סדר חוקתי חדש, הפועלת מחוץ לגדרי הסדר החוקתי. הפרדה זו היא ביטוי לתפיסה    – הראשית  

ממוסדת). בישראל,  המסורתית כי יש להבחין בין העם (המפעיל סמכות ראשונית) ובין הממשל (הפועל כסמכות  

כמובן, ההפרדה הזו אף מורכבת יותר, שכן הפרויקט החוקתי נעדר הליך כינון חוקתי ראשוני. ניסיון במדינות  

נדחות   אלו  כאשר  שונות,  חוקתיות  לרפורמות  בולם  כגוף  משמש  העם  כיצד  מראה  האחרונה  מהעת  שונות 

הקי  האנכית  הרשויות  הפרדת  את  ממחישה  זו  הבחנה  עם.  יציג  במשאלי  המחקר  והממשל.  העם  בין  ימת 

התפתחויות עולמיות חדשות בהבחנה זו, ויתמקד בשאלה המורכבת כיצד יש להמשיג הליך שינוי חוקתי הכולל  

האם כהליך כינון ראשוני או משני? שאלה זו אינה תאורטית אלא בעלת השלכות    –את העם באמצעות משאל עם  

ן ויוטלו על הליך זה, ולגבי שאלת סמכות הביקורת השיפוטית על  מעשיות לגבי היקף הסמכות, המגבלות שיתכ 

 שינויים חוקתיים שהתקבלו באמצעות משאל עם.  

  

  ) 12:45-14:15(מושב מרכזי: משפט ציבורי בעידן של קיטוב פוליטי; ארוחת צהריים 

  אליה, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים -: פרופ' משה כהןמנחים

  נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ' סוזי נבות, סגנית 

  :  משתתפים.ות

  פרופ' יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה 

  עו"ד חסן ג'בארין, מנכ"ל ארגון 'עדאלה' 

  ד"ר אסף מלאך, יו"ר ועדת לימודי האזרחות במשרד החינוך, המרכז האקדמי שלם 

  פרופ' יולי תמיר, נשיאת מכללת בית ברל 

 

   2021מאמר מצטיין במשפט ציבורי של חוקר.ת צעיר.ה לשנת ישראל ל ICON-Sחלוקת פרס 

  ע"ש פרופ' ברוך ברכה 

 A Two-Edged Sword: Constitutional Dialogue Confined‘ד"ר בל יוסף, על מאמרה  

 ’Bordering Legal Parenthood‘עו"ד נוי נעמן, על מאמר 
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  זכויות כלכליות וחברתיות בבית המשפט העליון: בעקבות פסק הדין רוזנצוויג נ' רשות החשמל  

  ) 902כיתה ; 14:15-15:45(

הגנה על זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות היא מחלקיו הנשכחים, ויש שיאמרו המוזנחים מדי, של המשפט  

החוקתי הישראלי. המהפכה החוקתית של העשורים החולפים הצליחה לייצר מגילת זכויות ישראלית רזה באופן  

על הקיום בכבוד, לא לפני שנתקלו    חברתיות נעצרו בהגנה-יחסי. מאמצי בית המשפט להגן על הזכויות הכלכליות

בביקורת עזה מצד הרשויות הפוליטיות. לאור לקחי פרשת מחוייבות לשלום ולאחר פסק הדין בעניין חסן, נראה  

הכלכליות   הזכויות  של  פיתוח  לעבר  אל  להתרחב  ממהרת  אינה  העליון  המשפט  בית  של  המשפט  תורת  כי 

  החברתיות.  

, ניתן באחרונה פסק הדין בעניין רוזנצוויג נ' רשות החשמל שעסק בסמכות  והנה, לאחר שלוש שנים של דיונים

יחסי, בכך שהוא מאמץ, לפחות באופן  -לניתוק חשמל בגין אי ייחודי באופן  תשלום חשבון. פסק דין זה הוא 

חלקי, את שפת ההגנה על זכויות כלכליות חברתיות, אף שהוא נטוע במשפט המינהלי. בכך הוא מעלה מתחים  

  לווים לביקורת שיפוטית על זכויות אלה ומתחים חדשים.  הנ

תוך עיון ביקורתי בפסק הדין, המושב יבקש לשוב לשאלות הנוגעות לשורשי המשפט החוקתי הישראלי בהן:  

סוגיית הזכות החוקתית לחשמל כחלק מהזכות לקיום בכבוד; זכויות חברתיות כלכליות במובנן הרחב יותר  

העל  המשפט  בבית  שבין  ומצבן  היחס  ובפרט  אלה,  בתחומים  שיפוטית  לביקורת  המשפטי  הנתיב  שאלת  יון; 

של   והאפיסטמי  האמפירי  המימד  הרווחה;  של  המינהלית  והמדינה  המינהלי  המשפט  לבין  החוקתי  המשפט 

חברתית; הקשר בין פסיקת בית המשפט  -המשפט החוקתי; ממד הזמן והשלכותיו על שינוי בליטיגציה כלכלית

חברתי ואמון הציבור בו; ושאלות הנוגעות לעוני אנרגטי ולנגישות לתשתיות באופן רחב  -חום הכלכליהעליון בת

ברק  השופטת  כב'  ביחס  -יותר.  מבטה  נקודת  את  ותציג  לדברים  תגיב  המרכזי,  הדין  פסק  את  שכתבה  ארז, 

  לסוגיות שיעלו במושב. 

  

  

  אונו, "סולידריות כערך חוקתי"  ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית

הצהרתי לתפקיד  ושמעבר  כזה,  בערך  להכיר  מקום  שיש  בפרשנות  -אטען  משמעות  גם  כזו  להכרה  יש  סמלי, 

הכרה   עבור  חוקתי  כערך  בסולידריות  הכרה  של  הפוטנציאל  את  כמובן  אבחן  שיפוטית.  ובביקורת  חקיקה 

 .בזכויות כלכליות וחברתיות
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אביב, לקראת הזכות  -, מרכז מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאלון חספר

  לתשתיות? פסק הדין רוזנצוויג נגד חברת החשמל כצומת דרכים

ארז בפסק דין רוזנצוויג בין התפיסה שלפיה הזכות לחשמל היא  -אבקש להציג מתח פנימי בפסיקתה של ברק

לתפיסה של גישה לחשמל כעניין של מחיר; לבין התפיסה שלפיה הזכות לחשמל    - ני  במקרים של עוני קיצו   -חריג  

ניתן   היא חלק מזכות אוניברסלית לתשתית. אטען שלמרות שבסופו של דבר פסק הדין מאמץ "מבחן עוני", 

ם  למצוא בו עוגנים לתפיסה רחבה יותר של גישה שווויונית ומלאה לתשתיות (תפיסה שבאה לידי ביטוי מסויי

 גם בפסקי דין אחרים), הנגזרת מכבוד האדם והנדרשת למימוש מלא של אזרחות. 

  

אביב, "שפיטה  -ד"ר יעל כהן רימר, מרכז ספרא לאתיקה של המשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל

  מודעת עוני"   

נה  חוקתית  פרדיגמה מודעת עוני מאתגרת את היחס לא.נשים החיים בעוני, ומאפשרת לנתח פסיקה ודוקטרי

טיעונים   של  אמפירי  ולביסוס  החלטות,  קבלת  בהליכי  להשתתפות  התנגדות,  להאחרה,  לב  תשומת  מתוך 

המשפטי),   לשדה  מחוץ  (שפותחה  הפרדיגמה  מתוך  הדין  בפסק  ביקורתית  קריאה  אציע  בהרצאה  חוקתיים. 

הרעיונו לקידום  להועיל  הייתה  יכולה  עוני  מודעת  שפיטה  שבהם  מקומות  על  האינדיווידואליים,  ואצביע  ת 

  ) השוק שבבסיס זכויות חברתיות כלכליות.  -(או מאזני -ליברליים ומנטרלי

  

מאוטנר (מני)  מנחם  תלפרופ'  אוניברסיטת  למשפטים,  הפקולטה  הכלכליות-,  "הזכויות  בין  -אביב,  חברתיות 

  הליברליזם של האוטונומיה והליברליזם של השגשוג"  

חברתיות, משום שהוא  -בית משפט הפועל במסגרת הליברליזם של האוטונומיה יתקשה להכיר בזכויות כלכליות

חברתיות הן זכויות "עשה". אם בית המשפט יאמץ את  -תאמון על זכויות "הימנעות", ואילו הזכויות הכלכליו

חברתיות, עדיין הוא לא  -הליברליזם של השגשוג, המצפה מהמדינה פעולה נרחבת בתחום הזכויות הכלכליות

יוכל להיות מוסד המדינה שיקדם את הזכויות האלה, משום שלא יהיה ביכולתו להקים את המנגנונים הגדולים  

מה שבית המשפט יכול לעשות הוא לפתח פסיקה המגינה על הקיום המינימלי בכבוד.   הנחוצים. במצב הזה, כל 

  זה לא הרבה, ועדיין זה חשוב. 

  

  

  ) 903כיתה  ; 14:15-15:45(התגובה המשפטית לשיטור מוגזע: חסמים בפני שינוי והצעות לרפורמה 

שוטרים   בהבאת  ממסדיים  כשלים  על  הצביעו  העולם  ברחבי  מיעוטים  של  אחד,  קהילות  מצד  לדין  אלימים 

) מפני טענות שווא של אלימות אזרחים כנגד שוטרים מצד שני. פאנל  racializedובהגנה על מיעוטים מוגזעים (

זה יעסוק בתגובה המשפטית לשיטור מפלה של מיעוטים, בדגש על תפקידם של שחקני הממסד השונים הפועלים  

והגזעה שבין משפט  עצמה.    –  בתווך  ועד המשטרה  (מח"ש)  שוטרים  דרך המחלקה לחקירות  מבתי המשפט, 

משתתפי הפאנל ידונו בחסמים המונעים טרנספורמציה במערכת המשפטית, באתגרים המתודולוגיים העומדים  



 ' משפט ציבורי בעידן של קיטוב פוליטי: 'ICON-S-ILהכנס השנתי של 
  , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים12.6.2022

17 
 

שיום   של  הגלובלית  ובבעיה  זה  מסוג  חסמים  לחשוף  הפועלים  חוקרים  במערכת  ”naming“  (בפני  הגזעה   (

נצ הטיפול  המשפטית.  את  המאפיין  האחריותיות"  ב"גירעון  מטיפול  החל  לשינוי,  ראשוניים  מתאר  קווי  יע 

  בתלונות נגד שוטרים, ועד שינויים דוקטרינריים בבתי המשפט. 

  

שוטרים   נגד  בתלונות  הטיפול  במערך  אחריותיות  "גירעון  לדמוקרטיה,  הישראלי  המכון  לוריא,  גיא  ד"ר 

  בישראל" 

) שבה תלונות חמורות  two-tiers system( גד שוטרים בישראל הוא מערכת של שתי רמותדגם הטיפול בתלונות נ

יותר מטופלות על ידי המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים (מח"ש), ואילו תלונות קלות יותר מטופלות  

ל המערכת  על ידי המשטרה. המערכת הזו על שתי רמותיה לוקה ב"גירעון אחריותיות" בשני מובנים: יכולתה ש

נגד שוטרים כגון עצמאות החקירה,   להגשים עקרונות שהותוו בעולם כתנאי לחקירה אפקטיבית של תלונות 

אין די שימוש בתלונות   מהירותה, שקיפותה, ומעורבות המתלוננים ונגישות מערך התלונות. שנית, יסודיותה,

טוען כי מדובר במערכת לא אפקטיבית    או במקבץ הנתונים העולים מהן לצורך תיקון ארגוני במשטרה. המאמר

  לבדיקת תלונות, שאינה מצליחה לקדם את אחריותיותה של המשטרה. 

  

, אוניברסיטת יורק, ההבנייה המשפטית של שיטור מוגזע מארצות  Osgoode Hall Law Schoolעו"ד ענבר פלד,  

 ק" הברית לישראל: פרקטיקות של חיפוש ועיכוב, משפטי שוטרים ו"תרבויות של ספ

מאמר זה מנתח את ההבנייה המשפטית של פרקטיקות חיפוש ועיכוב ומשפטי שוטרים בגין אלימות ("הפעלת  

  - אלה    אטען כי פרקטיקותכוח לא סביר"), כשני הצדדים של תופעה תרבותית המשותפת לישראל ולארה"ב.  

צריכים להיות מובנים בתוך תרבות פוליטית רחבה יותר, שאני מכנה    –ומשפטי שוטרים סביב הפרת זכויות  

אותה "תרבות של ספק". על ידי יצירת החיבור בין ההיסטוריה העכשווית של מנגנון הספק באזרחות הישראלית  

פר של  המשפטית  ההבנייה  כי  אראה  מוגזעות,  קהילות  של  ההפללה  משמשת  לבין  והעיכוב  המעצר  קטיקות 

ספק: החזקת המתח הבלתי נסבל בין הדרת המיעוט הפלסטיני לבין  -של -של תרבות  הפוליטיתלקידום המטרה  

  ההגנה על זכויות של מיעוטים של צבע בתוך הרוב היהודי. 

 

,  רושליםבי  , עו"ד עודד רון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ביבאל  פקדה אבבה, אוניברסיטת ת

  " השפעת השתייכותו האתנו־לאומית של השוטר על קבלת מרותו  'מי אתה שבאת לארץ ותעצור אותי?'"

בשנים האחרונות נעשים ניסיונות מוגברים מצד משטרות ברחבי העולם, לרבות בישראל, לגייס מועמדים מקרב  

קבוצות מיעוט לשורותיהן כדי לשפר את היחסים המתוחים בין קבוצות אלה לבין המשטרה. במאמר זה אנו  

שראל על קבלת מרותו  מתחקים אחר הדרך בה משפיעה השתייכותו האתנו־תרבותית והלאומית של השוטר בי

האזרחים   מאפיינים    — בקרב  בעלות  קללות  השמיעו  בהם  שהנאשמים  דין  פסקי  עשרות  סקירת  באמצעות 

מטרת המאמר   סטראוטיפיים אשר מתייחסות למוצא, לדת, לצבע העור או ללאום של שוטר מקבוצת מיעוט. 



 ' משפט ציבורי בעידן של קיטוב פוליטי: 'ICON-S-ILהכנס השנתי של 
  , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים12.6.2022

18 
 

להאיר אלא  מיעוט  מקבוצות  שוטרים  גיוס  מדיניות  על  תיגר  לקרוא  דיון    איננה  לפתח  אפשר  שדרכה  זווית 

  ביקורתי על מוגבלות כלי זה בעיצוב יחסי המשטרה.  

  

  ) 904כיתה ; 14:15-15:45(הזדמנויות ואתגרים  –משטר השיתוף בנתוני אשראי 

  –הייחודי לישראל    –יצר משטר של שיתוף בנתוני אשראי. משטר השיתוף    2016-חוק שירותי אשראי, תשע"ו 

  , הכולל נתוני אשראי על כלל אזרחי המדינה.  2019לאומי שהוקם בבנק ישראל בשנת מבוסס על מאגר מידע 

במסגרת משטר השיתוף בנתוני אשראי מוזרמים למאגר נתוני אשראי ממגוון גופים. המידע במאגר אמור לשמש  

נותני   אולם  ריבית.  ובאיזו  מסויים  ללקוח  אשראי  להעמיד  אם  ההחלטה  לצורך  במשק  האשראי  נותני  את 

מתווכים   באמצעות  נעשית  מהמאגר  המידע  מסירת  ישירות.  המידע  למאגר  לפנות  רשאים  אינם    -האשראי 

וכן שירותים שונים   לנותני האשראי את המידע הגולמי שבמאגר,  לשכות אשראי מורשות. הלשכות מוכרות 

  המבוססים על המידע האמור, ובכלל זה הפקת דירוג אשראי אישי ללקוח. 

תה שכלול שוק האשראי הצרכני. שוק האשראי הצרכני הוא שוק ריכוזי שנשלט בעיקר על  מטרתו של החוק הי

ידי הבנקים, מאופיין ברמת תחרותיות נמוכה, ותוצאתו היא אשראי יקר הפוגע ברווחה הכלכלית והאישית של  

גופים חוץ אזרחי המדינה. שיתוף בנתוני אשראי מגשר על פערי המידע , ומאפשר  בנקאיים-בין הבנקים לבין 

    .פיתוח תחרות

המידע האישי, ובראשון פגיעה בזכות    מצד שני, שיתוף בנתוני אשראי מעלה שאלות מורכבות הנובעות ממיסחור 

לפרטיות, באוטונומיה האישית ובהגנה הצרכנית. כן מתעוררות שאלות בנוגע ליחסי הכוחות בין המדינה לבין  

  השחקנים העסקיים הפועלים במסגרת משטר השיתוף. בכל אלה יעסוק המושב המוצע.

  

רות פלאטו נתניה, "שנער-פרופ'  הזכות  משטר השית, המכללה האקדמית  על רקע  בנתוני אשראי בישראל  וף 

  " לפרטיות

משטר השיתוף בנתוני אשראי בישראל מבוסס על איסוף, עיבוד ומכירה של מידע אישי, מבלי שהאנשים נשוא  

המידע נתנו את הסכמתם לכך. עניין זה מהווה פגיעה קשה בזכות לפרטיות, באוטונומיה האישית ובשליטת  

  הפרט על המידע בעניינו. 

בנתוני  מקיף של  שני, הסדר   מצד כגון שכלול התחרות בשוק   ציבוריות  משרת תכליות  אשראי  שיתוף  שונות 

הרחבת וצמצום האשראי,  לאשראי  שיפור האפליה הנגישות  אשראי,  הלווים   במתן  של  התשלומים  מוסר 

במינוף  צמצום  ההפרות,  שיעור  לווים, יתר-והקטנת  של   היציבות שיפור של  וצמצוםהפיננסית   המלווים, 

  במשק. פירעון השיעורים של חדלות

ההרצאה תבחן האם חוק נתוני אשראי הצליח להשיג את האיזון הראוי בין יצירת הסדר יעיל של שיתוף בנתוני  

  אשראי לבין הגנה על הפרטיות.
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  " לקחים מהשיטה האמריקנית -שיתוף בנתוני אשראי , אוניברסיטת חיפה, "פקין -ד"ר ניצן גסלביץ

השיטה האמריקנית לשיתוף בנתוני אשראי שונה מהשיטה הישראלית. בארצות הברית לא קיים מאגר מידע  

לאומי, והשיטה מבוססת על לשכות אשראי כגורם המרכזי שמנהל ומתפעל את משטר השיתוף. לשכות האשראי  

ע על בסיס וולונטרי.  המוסרים את המיד  – מדינתיים ופרטיים   –אוספות את המידע משורה ארוכה של מקורות  

הלשכות עורכות מעבדות ומוכרות את המידע, וכן שירותים שונים המבוססים עליו כגון דירוג אשראי, לא רק  

  לנותני אשראי כי אם לגופים מסחריים רבים בשוק. 

ולקחים   אלה,  בעיות  תנתח  ההרצאה  השיטה.  שמעוררת  רבות  בעיות  על  מצביע  בארה"ב  שנצבר  הניסיון 

  יתן ללמוד מהשיטה האמריקנית. אפשריים שנ 

  

   " מדיניות ההגנה הצרכנית בתחום נתוני האשראי במבט פוליטי"  , אוניברסיטת חיפה,ד"ר ענבר מזרחי בורוכוביץ

נתוני אשראי התרחב בשנים האחרונות, וצפוי להמשיך להתרחב לצד הגידול המתמשך בשווקי   המסחור של 

נתוני אשראי ישנן   האשראי הצרכני והיכולות הטכנולוגיות המתקדמות. לצד זאת, להתפתחותן של מערכות 

נסי בחברה. השימוש  השלכות חברתיות וצרכניות חמורות, פגיעה בזכויות הפרט והבניה של צרכנים כנכס פינ

להרחבה הכלכלה הניאו נתוני אשראי  והכלכליות החמורות שלהן  -במערכות  ליברלית וההשלכות החברתיות 

מדגישות את הצורך והחשיבות לבחון כיצד יש לעצב את הסביבה הרגולטורית כך שתבטיח את הרווחה של  

ולהבין את   של ההאזרח  והחברתיות  הפוליטיות, הכלכליות  נתוני האשראי  המשמעויות  משטרי  בין  הבדלים 

במדינות שונות. הרצאה זו תציג מדד להשוואה והערכה של מדיניות ההגנה הצרכנית בתחום נתוני האשראי  

והשחקנים המעצבים  הכוחות  את  בסיסו  על  ארה ותבחן  מדינות:  בארבע  המשטר  בעיצוב  ב,  "הדומיננטיים 

  שבדיה, צרפת וישראל. 

  

   "השפעתו של מאגר נתוני אשראי לאומי על חיתום אשראי אלגוריתמי", מכללת נתניה, ד"ר מעיין פרל

בעקבות מהפכת המידע ופיתוחן של טכנולוגיות ניתוח נתוני עתק מתקדמות, יותר ויותר נותני אשראי מבצעים  

ל לעיתים  אוטומטי,  באופן  ריבית)  ובאיזו  ללקוח  אשראי  להעמיד  אם  (ההחלטה  אשראי  חיתום  כל  כיום  לא 

  מעורבות אנושית.   

ידי לשכות האשראי  -חיתום אשראי משקלל, כמרכיב מרכזי, את דירוג האשראי האישי של הלקוח, המופק על

באמצעות מודלים אלגוריתמיים לדירוג אשראי. האופן בו מופק דירוג האשראי נובע ממשטר השיתוף בנתוני  

קוח הדוק מצד הממונה על נתוני אשראי ומבוסס על  אשראי. בישראל, משטר השיתוף בנתוני אשראי כפוף לפי

קיומו של מאגר לאומי מרוכז של נתוני אשראי מותממים, אשר הגישה אליהם לצורך פיתוח מודל דירוג מוגבלת  

רק ללשכות האשראי המורשות. ההרצאה תנתח את השלכותיו של מאגר לאומי לנתוני אשראי על היתרונות  

  גוריתמי.    והחסרונות שבחיתום אשראי אל
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  )910כיתה ; 14:15-15:45(ביקורת שיפוטית: מבט ביקורתי 

 .שאלת הביקורת השיפוטית מזוויות שונותיציע מבט ביקורתי על המושב 

דותן יואב  בירושליםפרופ'  העברית  האונברסיטה  מדיניות  י  ,,  של  ועיצוב  בייזום  בג"ץ  שממלא  בתפקיד  דון 

 .ציבורית בישראל

לאור שלושת פסקי    את סוגיית הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד  תנתח,  , אוניברסיטת רייכמןוויילפרופ' רבקה  

 הדין שניתנו בשנה החולפת (בג"ץ שפיר, בג"ץ חסון ובג"ץ התנועה למען איכות השלטון).

שאלה  בהגדרות שונות של ביקורת שיפוטית ותעסוק ב   ,ברסיטה העברית בירושליםי מרגל, האונ-פרופ' קרן וינשל 

  כמה בית המשפט הישראלי הוא אקטיביסט לאור ממצאים אמפיריים בנושא. עד 

תתמקד בצד ההיסטורי של ביקורת שיפוטית בישראל תוך בחינה מחודשת    ,, אוניברסיטת תל אביבשני שניצר

  של פסקי דין של בג"ץ המוקדם.

  , יגיב לדברי המשתתפים במושב. כב' נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) הפרופ' אשר גרוניס

  

  ) 901כיתה  ; 14:15-15:45( אזרחים, ילידים, מתיישבים: משפט, סוציולוגיה ומבט ערכי

עדאלהעו"ד   ג'בארין,  השליטה  ",  חסן  מרחב  במלוא  הנוהג  המשפט  להבנת  כמפתח  לאויב  ידיד  בין  ההבחנה 

  " הישראלי 

 How the Law of Returnאנסה להציג כאן טענות מתוך שני מאמרים שפירסמתי לאחרונה. האחד הוא זה: 

Creates One Legal Order in Palestine  :ביקורת על לימודי המשפט הישראלי: מרכזיותו של  , והשני הוא

  . הפוליטי הנפקד מהם

של   היא  הישראלי  המשפט  בניתוח  המובילה  חלה  הפרדיגמה  האחת  משפט.  מערכות  שתי  המפעילה  מדינה 

האחת   הצבאית;  בשליטתה  הנתונים  אזרחיה  שאינם  הפלסטינים  על  חלה  והאחרת  פנימה  המדינה  בגבולות 

  דמוקרטית והאחרת לא.  

(במובנו    הפוליטי אטען כי תפיסה זו של המשפט בישראל מחטיאה את מהותו של המשפט הישראלי. לתפיסתי  

של המשפט הישראלי; בבחינת הפוליטי קודם    (the essence)אויב) הוא המהות  -השמיטיאני המבחין בין ידיד

  למשפט. ומהות זו אינה מתיישבת עם הדיכוטומיות של הפרדיגמה השלטת: ההבחנה בין תחומי הקו הירוק  

י; ההבחנה בין פנים וחוץ;  לבין הגדה ועזה; ההבחנה בין הגנות חוקתיות לבין המשפט הבינלאומי ההומניטאר

  אזרחים.  -בין אזרחים ללא

  –אנסה להדגים זאת, ואראה כי במקרים מסוימים וקריטיים מתייחס המשפט הישראלי אל כלל הפלסטינים  

  אויב.  -בתור קולקטיב –הן אזרחי ישראל שבתוך הקו הירוק והן תושבי הגדה המערבית ועזה 
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סבאע'ד"ר   העברית,  ח'ורי-אריז'  כ ",  האוניברסיטה  נישו'אזרחות  ידי  על  אזרחות  ל' צבירה  של  הפרדוקס   :

  ת" קולוניאלית התיישבותי

 accumulationבהרצאה אסתמך על מגמות ביקורתיות בחקר אזרחות ועל תאוריית "הצבירה על ידי נישול" (

by dispossession ית התיישבותית באמצעות  ) כדי לחשוף את האופנים בהם נוצרת ומתהווה אזרחות קולוניאל

  צבירה אקטיבית של קרקע ומשאבים. 

במקביל אבחן את הדרכים שבהן מכילה בתוכה האזרחות הקולוניאלית ההתיישבותית הן כפיפות מבנית והן  

מהווה   נישול"  ידי  על  "צבירה  כיצד  להראות  שואפת  אני  המבנית,  בכפיפות  התמקדות  באמצעות  התנגדות. 

  של אזרחות במצבים קולוניאליים התיישבותיים. מאפיין מכונן וטיפוסי 

). אעשה  social agencyבנוסף, אבחן את השינויים המתרחשים בגבולות האזרחות באמצעות סוכנות ילידית (

של   מעמדם  ניתוח  באמצעות  ממוקד  ובאופן  בישראל,  הפלסטינים  האזרחים  של  המקרה  ניתוח  דרך  וזאת 

אך נעקרו מיישוביהם והם נחשבים לנפקדים    1948רחות ישראלית אחרי  פלסטינים פליטים פנימיים, שקיבלו אז

  לפי חוק נכסי נפקדים למרות נוכחתם במדינה ("נוכחים נפקדים").  

אזרחות   האזרחות בהקשרים קולוניאליים התיישבותיים:  של  בהצגת הפרדוקס הכפול  את ההרצאה אסכם 

ומוביליזציה   זכויות  בוהמאפשרת  אך  שבו  -אינדיבידואליות,  היררכי  במבנה  הילידים  את  לוכדת  זמנית 

ותביעות   זכויות  של  אובדנן  ואת  הנישול  את  מעמיקה  ובכך  המבנה,  את  מחזקת  רקורסיבית  הצטברות 

  קולקטיביות. 

  

של בית המשפט העליון    היוריספרודנציה"  ,אלכסנדר (סנדי) קדר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהפרופ'  

העליון   המשפט  בית  של  לזו  בהשוואה  בשטחים  הצבאים  העררים  וועדת  נגד  מקרקעין  בעתירות  הישראלי 

 "Indian Claims Commissionהאמריקני בהתדיינויות כנגד ה

אני משווה את פסיקת בג"צ בסכסוכי מקרקעין המגיעים כעתירות כנגד ועדת העררים הצבאית בשטחים עם  

  . Indian Claims Commission (ICC)בית המשפט העליון האמריקני בסכסוכים דומים שהגיעו מה   פסיקת

האינדיאנים   תביעות  ועדת  והן  הצבאית  העררים  ועדת  מרכזיות  (ICC) הן  וזירות  מפתח  כמוסדות  שימשו 

שפט העליון  בהסדרת סכסוכי מקרקעין בין אוכלוסייה ילידית לבין המדינה המיישבת. בשני המקרים, בית המ

ופריפריאליים אלו שאליהם הופנתה המשימה החשובה של   נמוכים  בהחלטות של טריבונלים  מיעט להתערב 

שיעתקה   אקדמית  לב  תשומת  חוסר  המקרים,  בשני  ועוד,  זאת  אלו.  מרכזיים  מקרקעין  בסכסוכי  הכרעה 

  והעצימה את השוליות של הליכים אלו.  

  

משמעותיים הבדלים  קיימים  שכמובן  המשטר    בעוד  הגיאוגרפיה,  הזמנים,  מסגרת  לרבות  המקרים,  שני  בין 

והמבנה המשפטיים, כפי שאראה בהצגת הדברים, השוואה בין פסיקת בתי המשפט העליונים בשתי המדינות  

שוליים   שמוסדות  התפקיד  אודות  אותנו  מלמדת  אלו,  נמוכים  מטריבונלים  אליהם  שהגיעו  למקרים  ביחס 

בהשבע ממלאים  אלו  שהן  לכאורה  הנישול  את  להסתיר  ונסיונן  מתיישבים  חברות  של  למקרקעין  הרעב  ת 

מבצעות; והשוואה זו מלמדת גם אודות התפקיד השולי שבחרו בית המשפט העליונים במדינות אלו למלא ביחס  

  לטריבונלים אלו.   

  



 ' משפט ציבורי בעידן של קיטוב פוליטי: 'ICON-S-ILהכנס השנתי של 
  , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים12.6.2022

22 
 

משרקיעו"ד   ו-קמר  חיפהפרופ'  אסעד  אוניברסיטת  קדר,  (סנדי)  א "  . אלכסנדר  מתנחלים,  של  -ויג'ילנטיות 

(בין   -ל  2000פורמליות משפטית ועיצוב המרחב בגדה המערבית: גיאוגרפיה משפטית של ייהוד אזור סוסיא 

  " ) כמקרה מבחן0142

המחקר עוסק בדרכים בהן מאפשר המשטר הישראלי למתנחלים להסיג גבול ולפלוש לאדמתם של פלסטינים  

של חובה משפטית המחייבת את השלטונות להגן על זכויות הפלסטינים  תושבי הגדה המערבית, למרות קיומה  

  במקרקעין אלו.  

שבגדה    Cבדרום הר חברון. בדומה לתאי שטח רבים בשטח  ) يطا شفاהמחקר עוסק באזור סוסיא (בשפא יטא  

מרחביים מגוונים; חלקם הליכים רשמיים שנוקטים  - המערבית, מתרחשים באזור סוסיא תהליכים משפטיים 

עשור  ה על  העולה  תקופה  לאורך  ויג'ילנטיים.  או  רשמיים  בלתי  תהליכים  וחלקם  הישראליים  שלטונות 

, בוחן המחקר כיצד פירשו ויישמו השלטונות הישראליים, לרבות בג"ץ, את הדין החל על  2000שראשיתה בשנת  

  בעיצוב פני המרחב.   רשמיים שנקטו מתנחלים, ואת התפקיד שפירוש ויישום זה שיחקו-תהליכי הנישול הבלתי

מקרקעי   על  להגנה  ביחס  הנוהג"  ו"המשפט  ספר"  עלי  "המשפט  בין  הנדונה  בתקופה  והתרחב  שהלך  הפער 

משפטי של מפעל ההתנחלויות, קרי, עיצובו מחדש  -פלסטינים מילא תפקיד מרכזי במסגרת הפרויקט הגיאוגרפי

ור מנגנוני הנישול אלא גם בתיאור התנגדות  וייהודו של המרחב בשטחים. עם זאת, המחקר מתמקד לא רק בתיא 

  ילידי המקום לתהליך זה; יחדיו נוצר תהליך משולב המעצב את המרחב.  

  

חיפהד"ר   באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה  סבן,  נסיגה  " ,  אילן  בדבר  הכרעות  התניית  המדרון:  המשך 

  '" רוב מיוחס'טריטוריאלית בקבלתן ב

נסיגה   בפני  משוכות  להגביה  הישראלי  בימין  חלקים  של  הצעות  בוחן  אני  לאחרונה  שהתפרסם  במאמר 

  טריטוריאלית באמצעות התנייתה בקבלתה ב"רוב מיוחס". רוב מיוחס הוא תכופות פרוקסי ל"רוב יהודי".  

-וד עניינים ואיאני בוחן שם חמישה טעמים המבקשים להצדיק יוזמות ל"רוב מיוחס": (א) הטיעון בדבר ניג 

ידי מי  -נאמנות של האזרחים הערבים; (ב) הטיעון כי הכרעה בעניינים של מלחמה ושלום צריכה להתקבל רק על

ידי "היהודים ובעלי בריתם המשרתים בצבא"; (ג) הטיעון שמדבר בשמן  - שיישא בתוצאות המלחמה, משמע, על

זכויות האדם   (המתנחלים) מפ  –של  על המיעוט  בהגנה  על    –ני הרוב הפוליטי  הצורך  ואשר מתיימר להישען 

על   להצביע  ההשוואתי המתיימר  (ד) הטיעון  ֶקֵּבק;  של  הפרובינציה  של  ועל המקרה  המשפט החוקתי הקנדי 

במשאלי מיוחס"  ל"רוב  דרישות  של  רבים"  המתמקד  -"מקרים  הטיעון  (ה)  מדינות;  של  במגוון  למיניהם  עם 

  הדופן. -בירושלים ותולה את דרישת הרוב המיוחד בחשיבותה יוצאת באופן קונקרטי בנסיגה או בפשרה אחרת

  

בפרזנטציה אתמקד בטיעון השלישי, ההשוואתי, הנשען לכאורה על קבק/קנדה. טיעון זה אינו מבחין כלל בין  

הגבלת יכולתם של מיעוטים לפרוש ממדינה דמוקרטית ולפגוע כך בשלמותה הטריטוריאלית (ובזכויותיהם של  

הנפגעים עקב כך) לבין השתחררות רצונית של מדינה מ"המצב הקולוניאלי" שאותו היא קיימה עד  אדם  -בני

לאותה הכרעה. כלומר, טיעון זה אינו מעניק כל משקל לזכויות הפלסטינים, נשלטיה של ישראל. שנית, טיעון  

- חים הערביםזה מתעלם מכך שיוזמות "הרוב המיוחס" בישראל מבקשות לדלל את משקל הצבעתם של האזר

  הפלסטינים באופן שיפגע עמוקות הן בשוויונם והן בחירותם.
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האם לא   –שולחן עגול: על מה אנחנו מדברים (ועל מה לא) במחקר ובהוראה של המשפט הציבורי בישראל 

  הגיעה העת לשינוי התפיסה הטריטוריאלית בלימוד המשפט הציבורי המתמקד בעיקרו בשטח הקו הירוק?

  ) 902כיתה ; 16:00-17:30(

יותר מזו שבכותרת; ליבון השאלה:   היא מעט רחבה  היש צורך בשינוי דגשים מהותי מטרת השולחן העגול 

    בתחומי המחקר וההוראה במשפט הציבורי הישראלי?

חלה   האחת  משפט.  מערכות  שתי  המפעילה  מדינה  של  היא  הישראלי  המשפט  בניתוח  המובילה  הפרדיגמה 

המדי האחת  בגבולות  הצבאית;  בשליטתה  הנתונים  אזרחיה  שאינם  הפלסטינים  על  חלה  והאחרת  פנימה  נה 

דמוקרטית והאחרת לא. הנחת יסוד משלימה, היא שישראל היא "מדינה יהודית ודמוקרטית" המפעילה מערכת  

  משפט נוספת בתחום שליטתה החורג מתחום ריבונותה, והתנהלות זו אינה מערערת את מהותה.  

היתר,   בין  לדון,  נרצה  הישראלי,  המשטר  יסודות  במקום מרכזי, את  לבחון,  הציבורי אמור  משום שהמשפט 

  בשאלות הבאות:  

   הדיון  וכיצד  האם לבין  ודמוקרטית"  "יהודית  כמדינה  ישראל  אודות  והוויכוח  הדיון  בין  לקשור  יש 

 אודות המשפט שהיא מפעילה בשטחים?

 ם ומפעל ההתנחלות שינו את המשטר הישראלי, והאם השתנה  האם השליטה ארוכת השנים בפלסטיני

 גם איפיונו במישור הדמוקרטי?  

 ?כיצד תשובות שונות לשאלות שלעיל צריכות להשפיע על תכני המחקר וההוראה של המשפט הציבורי 

   כיצד משפיעות (אם בכלל) השליטה הצבאית במיליוני פלסטינים וההתנחלויות על התרחשויות נוספות

והוויכוח  במשפ המשפט  מערכת  כלפי  הפוליטית  הנגד  תגובת  התעצמות  למשל,  בישראל?  הציבורי  ט 

  אודות אקטיביזם שיפוטי ומשילות.

יואב דותן,  '; פרופ'  עדאלהארגון 'חסן ג'בארין,; עו"ד  אביב-עפרה בלוך, אוניברסיטת תלד"ר    :בדיון  משתתפים

סנדי קדר, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ'  ח'ורי, -אריז' סבאע'בירושלים; ד"ר    העברית  האוניברסיטה

חיפה באוניברסיטת  למשפטים  פרופ'  הפקולטה  העברית  ;  האוניברסיטה  קרצמר,  ד"ר  דוד  אדם בירושלים; 

 שנער, אוניברסיטת רייכמן.

   

  ) 903כיתה  ; 16:00-17:30( דוקטורט-פרספקטיבות שונות על פוסטפאנל תלמידי ותלמידות מחקר: 

גזליתדיינו:   דיקן לשעבר, הפקולטה למשפטים, אונ-פרופ' אורן  רונית לויןיאייל,  שנור,  -ברסיטת חיפה; ד"ר 

  רובינס, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.   -אוניברסיטת רייכמן; ד"ר רתם רוזנברג
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  ) 904כיתה ; 16:00-17:30( שולחן עגול: בין נזקי השחיתות השלטונית לקלונה

על נזקי השחיתות השלטונית  ?  המושב מוצע על רקע פרסומו הקרוב של קובץ מאמרים בשם "מה רע בשחיתות

של   בעריכתן  בה",  המאבק  הראל ואתגרי  עדנה  הוסטובסקי -עו"ד  תמר  ד"ר  פילר- פישר,  ליטל  ועו"ד  ,  ברנדס 

  .ובהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה

עוזי ארד, ד"ר דורון נבות, הרב   'ומחים מן התחום, ובהם פרופמרי הקובץ הם פרי עטם של מגוון חוקרים וממא

- חייק. עו"ד לוינסון- חן, עו"ד נידאל אבו-יובל שרלו, ח"כ לשעבר מיקי רוזנטל, עו"ד אביה אלף, עו"ד נילי אבן

לינור דויטש לבין    סלע, עו"ד  שבין הדיון העיוני במושג השחיתות השלטונית  על הציר  נעים  ואח'. המאמרים 

ונזקיה על יסוד נסיונם ופעילותם המגוונת של הכותבים. נקודות המבט   המשגת המאבק בשחיתות שלטונית 

השונות מאירות את משמעות המאבק בשחיתות שלטונית על רקע תהליכים חברתיים, פוליטיים ומשפטיים  

האחרוןבדג העשור  פרשיות  לק   .ש  של  "ביבליוגרפיה"  וכן  העורכות  בחיבור  תיאורטי  מושגי  מבוא  נלווה  ובץ 

  .2010השחיתות השלטונית המרכזיות מאז שנת 

התמות המוצעות למושב מתמקדות במשמעות המאבק כנגד שחיתות שלטונית למשפט הציבורי, על רקע המתח  

  :נית לבין הפוליטיזיציה של המאבק בה שבין המשפטיזציה של מושג השחיתות השלטו

היקפו של הסטנדרט להתנהלות ציבורית תקינה וראויה והיחס שבין סטנדרט זה לבין היקף המושג   .1

השחיתות השלטונית; השפעות משפטיזציה של המאבק בשחיתות שלטונית על צמצום הסטנדרטים  

 .האתיים להתנהלות ציבורית תקינה

כהמשגה לחשיבות המאבק בשחיתות שלטונית, על רקע פוליטיזציה    המחשת נזקי השחיתות השלטונית  .2

בשחיתות   למאבק  הלגיטימציה  על  שלטונית  בשחיתות  המאבק  של  פוליטיזציה  מחירי  המושג;  של 

 .שלטונית ועל המשאבים והסמכויות הקיימים לצורך קידומו של המאבק

, מנכ"ל ומייסד, 'עורכי דין לקידום מינהל תקין'; עו"ד עדנה  משתתפי ומשתתפות המושב: עו"ד נידאל חייאק

ברנדס, הקריה האקדמית אונו; חבר הכנסת  -פישר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; ד"ר תמר הוסטובסקי -הראל

  (לשעבר) והעיתונאי מיקי רוזנטל.  

  

  ) 910כיתה ; 16:00-17:30(רגולציה והמדינה המינהלית 

 " הפליליזציה של הרגולציההאונברסיטה העברית בירושלים, " , אוראל אסוליןעו"ד 

קיים מתח מובנה בין ההצדקות לקיומה של רשלנות פלילית ובין ההצדקות לפעולת הרגולטור. עבירות הרשלנות  

הן חריג לרציונליים של העמדה לדין פלילי; ועל כן הטלת אחריות פלילית בגין רשלנות נעשית במשורה, ורק  

צורך להגן על ערכים ואינטרסים חברתיים חשובים. מן העבר השני, רגולטורים מקדמים ערכים    כאשר מתעורר

נטילת סיכון   וביה  כולל מיניה  ניהול סיכונים אשר  המהווה את היסוד הבסיסי    –ואינטרסים חברתיים תוך 

פלילית   ברשלנות  אחריות  ל  –בהטלת  עשוי  לרגולטור  פלילית  רשלנות  ייחוס  כי  נראה  בערכים  ולפיכך  פגוע 

חברתיים, ולא לקדם אותם; ולמעשה, ליצור תמריץ הפוך לרגולטור, תמריץ שיסכל את האפשרות למלא את  

 תפקידו נאמנה. 
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ובין מרכיב הסיכון בעבודת   המחקר יבאר מתח זה באמצעות השוואה בין מרכיב הסיכון בעבירות הרשלנות 

, תכליות העבירה והצדקותיה; ולאור מדיניות גיבוש  הרגולטור. דרך סקירת היסוד הנפשי של עבירות הרשלנות

אבקש לבסס את טענתי כי קיים כשל בשימוש ברשלנות פלילית ביחס לעבודת    –רגולציה ותורת ניהול הסיכונים  

  הרגולטורים בעת גיבוש מדיניות רגולציה.

  

עמ שריד,  ד"ר  עדן  וד"ר  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  צבי,  בן   "EssexUniversity of   ,Machineרי 

”Enchantment of the Administrative State-Learning and the Re  

Machine learning algorithms present substantial promise for administrative agencies, suggesting 
more effective and accurate decision-making in a verity of settings, from welfare payments 
decisions to ascertaining the risk from repeat offenders. However, the use of machine learning 
algorithms also raises difficulties, central among which stems from the fact that they are 
inscrutable, i.e., they generate predictions that are beyond the understanding of human cognition. 
This trait is in tension with the emphasis on reason-giving in administrative law in many Western 
jurisdictions.  

The Article explores this tension and advances two inter-related arguments. First, 
incorporating inscrutable machine learning predictions into the administrative process is not 
without a normative cost, specifically for individuals who are affected by decisions they do not 
understand. This is because providing adequate reasons for administrative decisions is an 
important facet of treating individuals as subjects with independent rational capacities, which 
inscrutable algorithms-based decisions may compromise.  

Second, as a long-term concern, inscrutability may slowly generate a systemic effect on the 
administrative state, by gradually receding the realm of the humanly explainable in public life, a 
phenomenon termed “re-enchantment" by Max Weber. However, this is a unique type of re-
enchantment: while this term usually means the renewed introduction of non-rational thinking into 
the language of natural science and the bureaucracy, in this case, decisions are made on the basis 
of algorithms that promise more, not less, rationality. And yet, these inscrutable algorithmic 
decisions would register to ordinary citizens as unexplained. The article discusses this new type of 
re-enchantment and its potential consequences.   

  

“ Manipulating Disclosure: Creative Compliance in the Israeli Food, אוניברסיטת חיפה,  ןד"ר שרון ידי

”Industry 
 

The recent Israeli food-labeling reform reveals consumer misinformation tactics deployed by food 

companies through various graphic manipulations that can be regarded as “creative compliance.” 

Creative compliance tactics typically exploit legal loopholes or gray areas in a manner that is 

perhaps not a violation of the law per se but can neither be regarded as full compliance with the 
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law. While food companies meet the regulatory requirements in the technical sense, the way they 

comply goes against the spirit of the reform. Most prominently, some food companies redesigned 

their food packaging in a way that made it difficult to recognize the new regulatory labels. The 

packaging color of food products has been changed to red, making it more difficult to spot the new 

regulatory red markings. In addition, round design elements, such as red strawberries, cherry 

tomatoes, and other red elements have been added or moved by food companies to be placed near 

the regulatory red markings and decrease their prominence. The Israeli case-study demonstrates 

that while disclosure rules in the food industry are generally regarded as soft regulation, in that 

they do not dictate output quality, quantity, or prices but merely regulate the provision of 

information, they still do not guarantee industry compliance and may suffer from similar creative 

compliance ailments as classic command-and-control regulation. Adding to the theory of 

administrative law and regulation, and to disclosure rules theory and policy, the research suggests 

a stick-and-carrot combined approach, using two soft law tools that rely on corporate reputation: 

the naming and shaming of companies by regulators, and the regulatory initiation and publication 

of voluntary corporate social responsibility covenants. 

 

בנבניסטי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, "תקנות שעת חירום: הצעה   דפני  פוקס,  לוריא, ד"ר עמיר  גיא  ד"ר 
  לרפורמה חוקתית" 

ב אנו עוסקים  זה  על סמכויות החירום של הממשלה במצב  יס- מגבלות הקבועות בחוקבמחקר  וד: הממשלה 

העשורים   בשני  הממשלה.  ידי  על  חירום  שעת  תקנות  התקנת  על  הכנסת  מפקחת  שבו  האופן  ובפרט  חירום, 

האחרונים הלך ודעך השימוש הממשלתי בתקנות שעת חירום, בפרט מאז שבית המשפט העליון, בפסקי דין  

ין תקנות שעת חירום, אלא כאשר לא ניתן לפנות לחקיקה ראשית של  , קבע כי אין להתק1999-ו   1990מהשנים  

הכנסת. בקרב משפטנים אף הוצגה עמדה כי הלכת בית המשפט העליון לעניין זה הפכה את תקנות שעת החירום  

. זאת משום שבחודשים  2020לאמצעי כמעט תיאורטי. עמדה זו הופרכה עם פרוץ מגפת הקורונה בראשית שנת 

היקף באמצעי חירום  -, עשתה הממשלה שימוש רב2020ההתמודדות עם מגפת הקורונה בשנת    הראשונים של

  זה, הגדול ביותר מאז קום המדינה.  

על רקע זה, אנו מציעים שינוי בדרכי הפיקוח הפרלמנטרי על התקנת תקנות שעת חירום, וזאת בעקבות מקרה  

הש בין  משווים  אנו  בו  אשר  זה,  במחקר  מציגים  שאנו  כדי  הבוחן  חירום  שעת  בתקנות  הממשלה  של  ימוש 

להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה בחודשים הראשונים להתפרצותה לבין השימוש שלה בתקנות לפי "חוק  

הקורונה" שנחקק מספר חודשים לאחר התפרצות המגפה, ואשר הגדיר מחדש את סמכויות הממשלה להתקין  

ין תקנות שעת חירום ובמקום זה ההתמודדות עם מגפת  תקנות לפיו. לאחר חקיקתו הפסיקה הממשלה להתק 

הקורונה נעשתה משפטית באמצעות תקנות מכוח חוק הקורונה. השוואה בין שני הנתיבים האלה (תקנות שעת  

חירום ותקנות לפי חוק הקורונה) מאפשרת לראות את התרומה החיונית של הבקרה הפרלמנטרית על התקנת  
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, לקבלת החלטות מושכלת, ללגיטימציה ציבורית ולאפקטיביות של התקנות.  תקנות שעת חירום לשלטון החוק

אנחנו עורכים את מחקר מקרה הבוחן הזה מתוך מבט רחב על השימוש במצבי חירום ועל הדין הרצוי בהקשר  

ובפרט   כללי,  באופן  אחרות  מדינות  של  לפרקטיקה  השוואה  תוך  והן  העדכנית  המחקר  בספרות  הן  זה, 

יסוד: הממשלה,  -מגפת הקורונה. בסופו של המחקר אנו מציעים הצעה מפורטת לתיקון חוקבהתמודדות עם  

  שנועדה להדק בעתיד את הפיקוח של הכנסת על התקנת תקנות שעת חירום. 

  

 ד"ר יהונתן שימן וד"ר אודליה מינס, הקרייה האקדמית אונו, תפריט רגולטורי לאחריות תאגידים לסביבה 

ביבה היא אחת הסוגיות המדוברות ביותר בתקופה האחרונה. פוליטיקאים, רשויות  שאלת אחריות תאגידים לס 

יש   שבו  האופן  שאלת  מגוונות.  בדרכים  לכך  ומתייחסים  עוסקים  כולם  אשראי,  דירוגי  חברות  רגולטוריות, 

להסדיר אחריות זו עומדת בלב מחקרנו. במאמרנו נטען כי התמונה המורכבת לעניין השפעת אחריות התאגיד  

לסביבה על השגת מטרותיו הכלכליות מחייבת בתורה אסדרה מורכבת, הרגישה לצרכי הסביבה וצרכי התאגיד  

הייחודיות   והבעיות  עליו  החלים  המשפטיים  ההסדרים  הכלכלי,  לפיתוח  חשיבותו  התאגיד,  תכלית  יחד.  גם 

הרגולטורי הקיים, ונציג   המאפיינות אותו, מצריכים גישה רגולטורית ייחודית. במאמר נסקור את ארגז הכלים

מדיניות המאפשרת לבחור כלי אסדרה מתוך תפריט רגולטורי באופן המעניק גמישות למאסדר, לתאגיד ולשוק.  

את התאגיד ויאפשר בחירה בין הסדר קשיח    םהתפריט הרגולטורי יבוסס על ההסדרים הייחודיים המאפייני

מהותיים:   היבטים  בשני  לרגולציה  קיימים  ממודלים  נבדל  זה  תפריט  יותר.  ומקל  גמיש  הסדר  לבין  ומחייב 

להתמודד עם הבעיות המאפיינות את   "מינוף" של ההסדרים המשפטיים שנועדו  האחד, משום שהוא מבטא 

הרגולטורי המוצע במאמרנו מבקש לייצר רגולציה המתמרצת    התאגיד לשם הגשמת מטרות ציבוריות. התפריט

את מכלול השחקנים במגרש התאגידי, בהינתן תמריציהם הכלכליים, ולאור דיני התאגידים, לאחריות תאגידית  

החיוביים   התמריצים  את  לשבש  שלא  מנת  על  מנחה,  כתפישה  לכתחילה  גמיש  שהוא  בכך  השני,  לסביבה. 

ומ  החופשי,  בשוק  לא  הקיימים  מאסדרה  כתוצאה  הנזק האפשרי  ובפוטנציאל  במורכבות הסוגיה  תוך הכרה 

יתרונות.   לדיני התאגידים מגלם מספר  מגוון הכלים הרגולטורים  יעיל בממשק שבין  ,  ראשיתיעילה. שימוש 

, שימור המצב המשפטי הקיים בכל  שניתהגשמת מטרות ציבוריות בכלל והתמודדות עם משבר האקלים בפרט.  

, גיוון בארסנל  שלישית  תכלית החברה והימנעות משינויים שעשויים להוביל להחצנות שליליות אגביות.הנוגע ל

הרגולטורי, בהינתן ההיזון החוזר בינו לבין דיני התאגידים, מאפשר לבחור כלים שונים לצרכים שונים. תרומת  

ר האקלים. דיני התאגידים,  המאמר היא בהצבת דיני התאגידים כמפת דרכים רגולטורית להתמודדות עם משב

שלעיתים נתפשים כאתגר להגשמת מטרות ציבוריות, עשויים דווקא לשרת את הרגולטור בבואו להגשימן. דיני  

התאגידים שעוצבו על מנת לצמצם את השפעותיהם של ניגודי העניינים השונים הקיימים בתאגידים, יכולים,  

  רמות מעלה.  מבלי לשנות את עורם להגשים גם מטרות ציבוריות
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  ) 902; כיתה 17:45-18:45(צנזורה 

? המאבק  'מוסרית ומרוסנת אנו אומה תרבותית,"'ברסיטת רייכמן, י, מכללת שנקר ואונ עודד היילברונרפרופ'   

  " בתרבות צעירים בישראל של שנות השישים

הפופולרית ואשר הצריכו  במהלך שנות השישים התרחשו בישראל הצעירה מספר אירועים הקשורים לתרבות 

התערבות של בתי משפט, וועדות שונות לענייני צנעת הפרט    )Parents Cultureלדעת "תרבות ההורים" (

בטענה של שמירה על ערכי הציונות והגנה על תרבות נעורים. בעזרת אכיפת החוק הפלילי בנושא קריאת  

המאבק בתרבות הנוער הקלוקלת. שלושת   ספרות תועבה וצנזורה מטעם באמצעות רשויות המדינה, התרחש

  המקרים עליהם אעמוד הנם 

עורר 'שיר השכונה' מאת חיים חפר בביצוע להקת 'התרנגולים' סערה ציבורית,    בשנות השישים       .1

ונאסר לשידור לתקופה מסוימת. השיר עסק בהווי בני נוער שנמנו עם שכבות בעלי האמצעים ('בני  

. סערה זו  )היא לובשת כבר את זה' / ('מלפנים היא מתפתחת לימים ומינייםטובים') וכלל רמזים א

ולפניקה המוסריים שעוררה התנהגותם של בני הנוער בישראל הצעירה, בדומה     הייתה ביטוי לשיח

  למדינות רבות במערב באותן שנים. 

הנוער וחשש מפני  נאסרה כניסתם של הביטלס בישראל בשם שמירה על ערכי   1964בשנת        .2

מהומות. הדיון סביב ההחלטה התרחש בכנסת, בוועדות של משרד החינוך ומעל דפי העיתונות.  

הפעלת צנזורה על הבאת אמנים לישראל מסיבות מוסריות ושמירה על בטחון הציבור היוותה את  

  הכלי החוקי לאיסור הכניסה של הביטלס 

בארץ שוק ספרי ארוטיקה ופורנו ("ספרי תועבה").   במחצית הראשונה של שנות השישים פרח       .3

בין יתר הכלים שנקטה המדינה לאסור את הפצת ספרות זו היתה הקמת 'הוועדה למלחמה בהפצת  

. דיוני הוועדה והפרקטיקות שפיתחה כדי לבחון את רמת  1967-1964ספרות תועבה' שפעלה בשנים 

ט והמשטרה שמשו את רשויות החוק  המוסר של אותם ספרים וההמלצות שהגישה לבתי המשפ

  במאבקם לצנזר שוק ספרים זה

  

 "צנזורה ולגיטימציה בעידן פרסום ההמונים ענת רוזנברג, אוניברסיטת רייכמן, "ד"ר 

ומעודדת   גם מאפשרת  ובהכרח  ופעולה, אולם למעשה היא תמיד  ביטוי  צנזורה כתופעה המצננת  לבחון  נהוג 

מצונזר כנורמטיבי, ועשויה לעשות כך ביחס לתחומי ביטוי  -אותם, בין היתר משום שהיא מבססת את הבלתי

מראש. בהרצאה זו אטען    ופעולה שנויים במחלוקת. לפיכך, במבט הסטורי, שאלת ההשפעה של צנזורה לא ידועה 

איפשרו   למעשה  הראשונה,  העולם  מלחמת  לפני  בבריטניה  פרסומות  להגביל  שכוונו  מגוונים  צנזורה  שאתרי 

ועודדו את מערכת פרסום ההמונים המודרנית שהתעצבה באותה התקופה. הצנזורה של פרסומות היתה מבוזרת  

מגוונים   ופרטיים  ציבוריים  גורמים  בידי  עם  מדינת  –ונוהלה  קרוב  דיאלוג  תוך  ומקצועיים,  יים, תעשייתיים 

ארגוני חברה אזרחית דתיים. במוקד הצנזורה היו פרסומות להימורים, וכאלו שהוגדרו כתועבה, בשני המקרים  

על רקע התמסחרות מהירה שהפכה הימורים ותועבה לשווקים צרכניים גדולים. התאוריות הצנזוריאליות של  

ש מפני כשלון שלטון התבונה ואובדן הרצון החופשי בשוק, והחלפתם באונטולוגיות  הימורים ותועבה ביטאו חש 

  – ). הפוטנציאל של התאוריות ביחס לפרסומות היה רחב  enchantmentרציונליות, שניתן לתאר כהיקסמות (-א

לת  הן יכולות היו לחול על חלק ניכר מהפרסום. ואולם, הפרקטיקות ההסטוריות של צנזורה צמצמו את תחו

התאוריות ובפועל הוציאו מגדרן את החלק הארי של הפרסום. כך, פעולות הצנזורה היוו הכחשה נורמטיבית  
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של חשיבות ההיקסמות לתיפקודו של פרסום ההמונים. מאחר שההיקסמות נתפסה כאיום, הכחשתה סייעה  

  ביצירת לגיטימציה לפרסום ועידודו. 

   

ורה ויצירת הישראלי החדש: המועצה לביקורת סרטים ומחזות,  צנז "ד"ר אדם שנער, אוניברסיטת רייכמן,  

1991-1948"    

ומחזות   סרטים  על  הביקורת  הוא  בישראל  הביטוי  חופש  של  המשפטית  בהיסטוריה  הידועים  הפרקים  אחד 

שלטון   של  ארכאי  כשריד  אליה  מתייחסים  לצנזורה  ביחס  שנלמדים  הדין  פסקי  המדינה.  מקום  שהונהגה 

ערכים ליברלים, ובמידה רבה תפיסתנו את המועצה מבוססת על אותם פסקי דין קאנונים  מנדטורי המנותק מ 

שבסופם חופש הביטוי גבר על שיקולי הצנזורה. ואולם, הדיונים בספרות המשפטית, המתמקדים, באופן טבעי,  

דה השני  בקביעות של בית המשפט העליון עוסקים רק בפן אחד של המשוואה. הם מחמיצים הזדמנות לעסוק בצ

הוא המועצה עצמה. בניגוד לתפיסה המקובלת של המועצה, כגוף שאינו קשוב לזכות לחופש ביטוי וכשריד    –

בית המשפט העליון, אבקש   מנדטורי שאין לו מקום במדינה הליברלית, תפיסה שמשתקפת בפסקי הדין של 

עצמה את  בו המועצה תפסה  האופן  על  של המועצה, המבוסס  תפיסה אחרת  צנזוריאלי  להציג  כגוף  רק  לא   .

ופטרנליסטי, אלא כגוף בעל תפיסות מורכבות הרבה יותר לגבי תפקידו ולגבי חופש הביטוי. בפרט, אבקש לטעון  

כי התפיסה על אודות בית המשפט הליברלי שחסם את המועצה לטובת חופש ביטוי לכל, היא תפיסה מאוחרת.  

ביטא עמדה אמביוולנטית יותר לגבי חופש הביטוי, ואף    בעשורים הראשונים של המדינה בית המשפט העליון

תמך במהלכים הצנזוריאליים של המועצה. כך, לטענתי, משום שהמועצה הבינה את עצמה לא כגוף פטרנליסטי,  

אלא כגוף ייצוגי ודמוקרטי. זאת ועוד. הצנזורה נתפסה כחשובה לא רק כי היה צורך להגן על הציבור הישראלי,  

הצנזור כי  בית,  אלא  לכל  חדרה  טרם  הטלוויזיה  בו  בעידן  החדשה.  המדינה  בבניית  קריטי  תפקיד  מילאה  ה 

, הצנזורה שלטה כמעט ללא עוררין על הסרטים והמחזות אותם יראו  1966ולמעשה לא הגיעה לאף בית עד לשנת  

צנזורה,  אזרחי ישראל, שכן כל סרט או מחזה הצריך את אישורה. לטענתי, לצד תפקידיה המסורתיים של ה

המועצה נרתמה גם לפרויקט ציוני אידיאולוגי שמטרתו לבנות את היהודי הישראלי החדש, עליו חלה החובה  

מהערבים   עצמו  לבדל  ועליו  בצפון אפריקה,  או  אירופה  במזרח  אם אלה  בין  ההיסטוריים,  להתנתק מכבליו 

נרתם אף הוא לאותו פרויקט,  שסביבו ובתוך המדינה החדשה. לפחות בחלק מהמקרים, בית המשפט העליון  

בפסקי דין שכמעט נשתכחו ולא נלמדים כלל. לטענתי, לא ניתן להבין את ההגנה על חופש הביטוי רק באמצעות  

מספר מצומצם של פסקי דין חגיגיים על אודות חשיבותו. פסקי דין אלה אכן מייצגים היבט חשוב, אבל הם גם  

עצה פסלה סרטים ומחזות, שחלקם הגדול כלל לא הגיע לדיון  מכחישים או מכסים על מציאות אחרת בה המו

משפטי, ומה שכן הגיע לא בהכרח נפסל. חופש הביטוי כפי שאנו מכירים אותו כיום הוא אפוא יצירה מאוחרת  

יחסית בהתפתחות המשפטית הישראלית, והוא מנותק במידה רבה מהתפיסה ההיסטורית ומהמציאות העשירה  

אל, כפי שעולה מהחומר הארכיוני. מאמר זה מבקש אפוא לפתוח צוהר לאותה תקופה  של אסדרת ביטוי בישר

  ובתוך כך "לסבך" את ההבנות הקיימות לגבי המועצה, בית המשפט העליון, וחופש הביטוי. 
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  ) 903כיתה ; 17:45-18:45( תובנות על קבלת החלטות בהתדיינות, מול הרשויות ובבתי המשפט

ד"ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר אילן ואלון חספר, אוניברסיטת תל אביב, "בין הומוגניות והטרוגניות: 

  " 1948-2021מגמות בהתנהגות השיפוטית בהרכבים מורחבים בבית המשפט העליון, 

, כמו בית המשפט העליון הישראלי, מחייבת התמודדות עם מערך  התנהגות שיפוטית בבתי משפט קוליגיאליים

מורכב של שיקולים, תמריצים ואינטרסים. מעבר למחויבות המקצועית האישית לפסוק לפי הדין, שופטי בית  

המשפט הם א.נשים עם דימוי עצמי, העדפות אידיאולוגיות, הטיות תרבותיות, ונטיות סגנוניות. הם מתמודדים  

במשאבי השיפוט (חריפות במיוחד בבתי משפט ללא סינון תיקים), שאינן מאפשרות להם לכתוב  עם מגבלות  

פסקי דין עצמאיים בכל תיק בו הם דנים בהרכב. הם מתנהלים במערכת יחסים סגורה ונמשכת עם יתר שופטי  

ן ההתמודדות  בית המשפט, שלה היבטים חברתיים, היררכיים ואסטרטגיים, אשר מקבלים ביטוי בין היתר באופ 

ובאתגרי   חוץ  כלפי  המשפט  בית  של  במעמדו  עוסקים  גם  והם  הדין.  בפסיקת  מקצועיות  מחלוקות  עם 

מקצועי ואף הציבורי שלהם עצמם, היבטים שמקבלים אף הם  -הלגיטימציה שלו, כמו גם במעמדם הקהילתי 

 ביטוי באופן כתיבה פסקי הדין ומידת ההסכמה והמחלוקת המשוקפת בהם.  

ציג ממצאים ראשונים ממחקר חדש, המבקש לאתר ראיות לדינמיקות הללו במכלול פסקי הדין של  המאמר י

כלומר, בתיקים שבית המשפט עצמו    –בהרכבים מורחבים    2021-1948בית המשפט העליון שניתנו בין השנים  

הרכבים ביחס  סימן כחשובים ביותר בראייתו. במחקר נבדקו ההצבעות האינדיבידואליות של כל אחד משופטי ה 

פסקי דין (הסכמה, הסכמה לתוצאה, מחלוקת), וכן נמדדו אורכי חוות הדעת של כל    476-לדעות המובילות ב 

אחד מהשופטים, כפרוקסי למידת ההשקעה השיפוטית בחוות הדעת ולעוצמת ההסכמה או המחלוקת שחוות  

  הדעת מגלמת.  

- הם מספקים מידע חדש על תקופות של ריבוי  ממצאי המחקר שופכים אור על שורה של נושאים. בין היתר,

קוליות בפסיקת בית המשפט העליון, על שינויים במאפייני ההסכמה של שופטים  -קולות לעומת תקופות של חד

מפתח כסוכני הסכמה או מחלוקת, ועל  - ונשיאי  - לאורך התקופות ועל פני חתכים שונים, על מעמדם של שופטי

  ומת לב שיפוטית ייחודית בתקופות שונות.  סוגי השאלות המשפטיות שזכו לתש

  

שנור, אוניברסיטת רייכמן, ד"ר רננה קידר, האוניברסיטה העברית בירושלים, "עדויות של  -ד"ר רונית לוין

 חברי קבוצת מיעוט בפני הרשויות: ניתוח חישובי" 

הנמ  השפל  מנקודות  באחת  כיום  נמצאים  בנגב  הבדואי  המיעוט  עם  ישראל  מדינת  של  ביותר  יחסיה  וכות 

זה,   בהקשר  שנעשו  האחרונים  הממשלתיים  הניסיונות  כישלון  תוצאת  הנראה,  ככל  היא,  זאת  בהיסטוריה. 

ה שנות  של  2000-בראשית  הליבה  לסוגית  שנגעו  מקבילים  תהליכים  שני  המדינה  ערכה  התקופה  באותה   .

ת חקירה ציבורית ופומבית  מוכרים, אם כי באופנים שונים. התהליך הראשון היה בפני ועד-הישובים הבלתי

הבדואית בנגב.   בראשות השופט בדימוס גולדברג, אשר התבקשה להציע פתרונות לשאלת הסדרת ההתיישבות 

התהליך השני היה במסגרת הליכי אישור תכנית מתאר תכנונית למטרופולין באר שבע. במסגרת הליך זה קיימה  

חינת התנגדויות הציבור לתכנית. בשני המקרים הללו  החוקרת תלמה דוכן, מטעם המוסד התכנוני, הליך של ב 

  הופיעו נציגים רבים של החברה הבדואית בנגב בפני הגופים המבררים והשמיעו את קולם.
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באמצעות ניתוח חישובי של פרוטוקולי הדיונים, אשר מעולם לא נבחנו קודם לכן, מחקרנו בוחן שאלה עיקרית  

ים המבררים: מהם הנושאים אשר הציגו הדוברים הבדואים בדבריהם.  אחת בנוגע לעדויות שהושמעו בפני הגופ

אנחנו מנתחות באופן השוואתי את הנושאים המרכיבים את    topic modelingבעזרת אלגוריתם מידול נושאי  

לנו לבחון האם לפורום השונה ועדה  — הפרוטוקולים באופן שמאפשר  לבירור מעמד ההתיישבות למול  ועדה 

היתה השפעה על הנושאים אשר הוצגו על ידי העדים  —לקביעת הכללים התכנוניים החלים על המרחב תכנונית 

או   המשפטי  בהקשר  בשוני  בתוכנן  תלויות  אינן  הנשמעות  העדויות  כי  מניחות  אנו  בעדויותיהם.  הבדואים 

ה, בכל צורה  השלטוני שבמסגרתו הן מושמעות. כך או כך, העדים מבקשים בעיקרו של דבר לפרט בפני המדינ

שלא תהא לה, את תביעתם לצדק ולהכרה. אם כך יתברר, תפתח הדלת למסקנות נורמטיביות אודות תפקידו  

  של השימוע הציבורי של קולות המיעוט.   

  

  "אכיפה בררנית ועמימות סעדית" , Harvard Universityעו"ד גיא רובינשטיין, 

גזע   בסיס  על  בררנית  באכיפה  על  –מאבק  אם  על(selective enforcement)   המשטרה  ידי-בין  אם  ידי  - ובין 

הבין(selective prosecution) התביעה   הפערים  צמצום  לשם  הפלילי  -הכרחי  המשפט  במערכת  גזעיים 

המשפט    -המשפט העליון האמריקאי כמעט שלא לקח חלק במאבק זה. באופן חריג, בית-האמריקאית. אולם בית 

שנים, במכוון ובמפורש, מלקבוע האם נאשמים ונאשמות בדין הפלילי המוכיחים כי  העליון נמנע לאורך עשרות 

כן   ואם  דוקטורט בבית  .מהו  –נפלו קורבן לאכיפה בררנית זכאים לסעד כלשהו,  - מאמר שחיברתי במסגרת 

בה להתפרסם  ושעתיד  הרווארד  אוניברסיטת  של  למשפטים  את   Wisconsin Review Law ספר  מנתח 

המשפט העליון, המכונה במאמר "עמימות סעדית". הניתוח  -ציאליות של מדיניות זו של ביתההשפעות הפוטנ

בתי  של  התמריץ  את  להגביר  עלולה  הסעדית  העמימות  שמדיניות  של  -מראה  בטענות  הדנים  פליליים  משפט 

משפט  -אכיפה בררנית להימנע מלהכריע בשאלת הסעד הראוי בעצמם. כתוצאה מכך, גוברת הסבירות שבתי

באיי נגוע  שלפניהם  שהתיק  החשש  בהם  מנקר  אם  אף  לגופן,  כאלו  טענות  העמימות  -דחו  מדיניות  חוקיות. 

הסעדית עלולה גם לעודד גורמי תביעה ומשטרה להתנהג באופן גזעני, וכן להניא נאשמים ונאשמות מלהעלות  

ועוד, למדיניות העמימות הסעדית בדין  -טענות של אכיפה בררנית בבית הפלילי עלולות להיות  המשפט. זאת 

משטרה   מגורמי  האזרחי  בדין  פיצויים  לתבוע  בררנית  אכיפה  קורבנות  של  יכולתם  על  גם  שליליות  השלכות 

זכויותיהם ביטול כתב .שהפרו את  כגון  לחזק את  -אימוץ של סעד משמעותי,  צפוי  אישום או פסילת ראיות, 

  .ההרתעה של גורמי תביעה ומשטרה מביצוע אכיפה בררנית

  

  ) 904כיתה ; 17:45-18:45(  ועץ המשפטי לממשלה וייצוג המדינה בבתי המשפטהי

  פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר אילן, "היועץ המשפטי לממשלה: בין עמדה משפטית לייצוג" 

נמנה עם הרשות   וככזה הוא  מבחינה ארגונית היועץ המשפטי לממשלה הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים, 

עובדים   אלפי  הכולל  המבצעת,  הרשות  של  המשפטי  השירות  בראש  מקצועית  מבחינה  עומד  הוא  המבצעת. 

מקצו לו  הכפוף  הממשלה,  משרדי  בכל  הגדול,  והמערך  התפקיד,  ואולם  היררכי.  באופן  הפך  והמאורגן  עית, 

חוקתי, שעל דרך ההפלגה אף מוצגת לעיתים כ"איש  - בישראל לרשות עצמאית לא פוליטית, בעלת ממד מעין
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 ,החזק ביותר במדינה". זאת אף שחלק ניכר מההיבטים העקרוניים הנוגעים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה

מינ  גם לדרכי  ותקנות, כמו  חוקים  של  ולהעברתו מתפקידו, אינם  המחזיק בסמכויות מכוח שורה ארוכה  ויו 

שנויים   המבצעת,  לרשות  ביחס  במיוחד  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של  ומעמדו  תפקידו  מקיף.  בחוק  קבועים 

המדינה הקמת  מיום  השנויים .במחלוקת  מהנושאים  בשניים  דן  לתפקיד  -המאמר  הנוגעים  ביותר  במחלוקת 

ז ביניהם  יש  הנושא האחד הוא מידת הכפיפות של  היועץ המשפטי לממשלה, שלפי התפיסה המקובלת  יקה. 

הדעת המשפטיות של היועץ המשפטי לממשלה ושל המערך שבראשו הוא עומד. הנושא  -הרשות המבצעת לחוות

המשפט, לרבות  - השני הוא היקף הבלעדיות של היועץ המשפטי לממשלה והמערך הכפוף לו בייצוג המדינה בבתי

בית  בפני  הנכו  -כוחו לטעון  לעמדה  נושאיהמשפט  על  אינה מקובלת  זו  גם אם  בעיניו,  המכהנים  - נה  המשרה 

טענתי היא שהפרספקטיבה שבה יש לראות את שני   .ברשויות המוסמכות ברשות המבצעת, לרבות נבחרי ציבור

הנושאים האלה היא של הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בשאלות משפטיות הנוגעות לפירוש הדין  

תלות   ללא  זאת  שביתהקיים.  מחלוקת  קיימת  ואחר  זה  בעניין  אם  בה.  -בשאלה  להכריע  נדרש  המשפט 

חוות  כי  אינה  הראויה  התפיסה  זו,  הרשות  -מפרספקטיבה  את  מחייבות  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  הדעת 

המבצעת, אלא כי היועץ המשפטי לממשלה הוא הרשות המוסמכת ברשות המבצעת לפירוש הדין ולייצוג הרשות  

משפטיים של הרשות המבצעת, כדוגמת האנשים   -אור זאת אני מציע לאפשר לאורגנים הלאהמשפט. ל-בבתי

המשפט, בדרך כלל כעותרים, לחלוק על עמדתה המשפטית של  - המכהנים בתפקידי שרים, מעמד אישי בבית

 .ידי היועץ המשפטי לממשלה-הרשות כפי שנקבעה על

  

חזקה מנותקת מהמציאות המינהלית    –חזקת התקינות המינהלית  ד"ר איל פלג, המכללה האקדמית ספיר, "

  " !?הממשית

מאמר זה מבקש לתרום פרק חדש לשיח המתפתח בנושא של "משפט מינהלי הקשרי", תוך התמקדות בחזקת  

תחומי עדין לא העמיק בו. בקליפת  - התקינות המינהלית, כעיקרון של משפט מינהלי כללי, אשר המחקר ההקשרי

אגוז, המאמר מבקש לחשוף חוסר עקביות השורר במשפט המינהלי בין תפיסות עומק המצויות בבסיסו של דין  

עקביות זה יוצג  -זה, ובין חזקת התקינות, אשר חלה בהליכים שיפוטיים, שרשויות המינהל הן צד להם. חוסר

תחומי יוצג כנתיב ראוי  -י, וקידום פיתוחו של משפט מינהלי הקשריכתוצר של המשפט המינהלי כדין כללי מיד

בחלק הראשון של מאמר אחזור לשתי תפיסות עומק דומיננטיות,   .לפתרון )ולפחות צמצום( חוסר עקביות זה

תפיסת היריבות, שבמרכזה חשש, שהכוח המוקנה לרשויות המינהל   ,המצויות בבסיס המשפט המינהלי. האחת

כתפיסה  ינוצל לרעה ל זו תקושר לתפיסת האור האדום,  ובזכויות שלו. תפיסה  בפרט המטופל ברשות  פגיעה 

בחלק השני תוצג חזקת התקינות   .מרכזית בשיח העוסק תפקידה של הביקורת השיפוטית על רשויות המינהל

באופן    כחזקה כללית, שלפיה בהליך שיפוטי, המתנהל כנגד רשות מינהלית, הנחה בסיסית היא שהרשות פעלה

פגם   שנפל  על הפרט המבקש לטעון,  מוטל  את החזקה  לסתור  הנטל  ולכן  חוקית,  שקיבלה  שההחלטה  תקין, 

במובהק נטען שהחזקה מהווה מחסום   .בהתנהלות הרשות כלפיו. כנגד חזקה זו הוטחה בספרות ביקורת כללית

רשות המ זכויותיהם בהליך השיפוטי מול  על  להגן  פרטים  על  זו  גבוה, המקשה מאד  שביקורת  ינהל. אסביר 

הקשרית מפרספקטיבה  מספקת  אינה  אבל  מאד,  בחינה   .תחומית-מוצדקת  החזקה  תיבחן  השלישי  בחלק 

תחומית" על רקע המאפיינים והצרכים של ארבעה תחומים מינהליים שונים: "הקשר הרווחה של  -"הקשרית

העסקית הרגולציה  "הקשר  מדיני";  למקלט  הבקשות  "הקשר  הציבוריותו" ;"העוני";  השותפויות  -הקשר 
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הקשרי ניתוח  מינהלית-פרטיות".  "תקינות  של  שחזקה  יילמד  זה  ניתוק   "תחומי  ואף  גדול  פער  מגלמת 

ואי  גם מבליט חוסר עקביות  ניתוק זה  התאמה  -מהמציאות הממשית השוררת בתחומים המינהליים שונים. 

תפיסות העומק של יריבות ואור אדום, שהינן    השוררים במשפט המינהלי עצמו בין חזקה כללית של תקינות ובין

התאמה זו היא תוצר  -בחלק הרביעי יוסבר שאי .תפיסות דומיננטיות המצויות בבסיס המשפט המינהלי כולו

שלבי, שיקדם התאמה רבה יותר בין תפיסות העומק   -תחומי דו -של משפט מינהלי כללי מידי, ויוצע מודל הקשרי 

ו מעל הכל אתגר ההתאמה של החזקה למינון סיכוני היריבות הממשי, המשתנה  הללו ובין חזקת התקינות. זה

בין תחומים מינהליים שונים. בשלב הראשון יוצע לקיים בדיקה תחומית עקרונית, שבה יוכרע האם כלל קיימת  

מסוים   מינהלי  בתחום  תקינות  חזקת  של  לקיומה  בתחומים  (הצדקה  החזקה  של  ה"תחולה"  עצם  שאלת  זו 

ם שונים(. בשלב השני, בהנחה שתימצא הצדקה לתחולה שכזו בתחום מינהלי קונקרטי, תוצג שאלת  מינהליי

זה  -ההיקף של החזקה, שתתכתב עם המאפיינים והצרכים הממשיים של אותו תחום מינהלי. מודל דו שלבי 

ביחס לארבעת התחומים שנסקרו בחלק השלישי  ואציג מחשבו .יומחש  ת  בחלק האחרון אסכם את המאמר 

  .  להמשך המחקר בתחום

  

  מבט השוואתי ודיון נורמטיבי"  –ד"ר שאולי שארף, המרכז האקדמי פרס, "היקף הפיקוח על התובע הכללי 

מתמקד    הדיון הציבורי והאקדמי בסוגיית הפרדת סמכות התביעה הפלילית מן הייעוץ המשפטי (להלן: הפיצול)

ובחולשות של הפיצול דרך מאפייני תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה ובמעמדו לאחר הפיצול.   בהצדקות 

נראה כי כמעט ולא הוקדשו משאבים לחקר השלכות הפיצול על תפקיד התובע הכללי ובעקבות כך על נחיצות  

י יהפוך לבעל התפקיד המנהלי  פיצול ייעשה, באופן פוטנציאלי, התובע הכללאם ה.  והיקף הפיקוח על תפקודו

חשש זה לא קיבל ביטוי בניסוח    החזק ביותר במדינה, בהיותו חולש על המערכת הפלילית במסגרת הפוליטית.

נשואות למעמד תפקיד   כל  "התובע הכללי". בעת שעיני  הצעות החוק הפרטיות המבקשות להקים את מוסד 

דיון על היקף סמכויותיו של התובע הכללי ונחיצות מנגנון  הנזנח כמעט לחלוטין  היועץ המשפטי בעקבות הפיצול,  

  פיקוח עליו. 

לבחון, מנקודות מבט מעשית ותיאורטית, את מאפייני הפיקוח והביקורת על מוסד    היא   של המחקר   ומטרת

נבחנו   במסגרתה  השוואתית,  במתודולוגיה  שימוש  נעשה  המעשית  הבחינה  מצד  הכללי.  ההסדרים  התובע 

מדינות דמוקרטיות בעלות מאפיינים משטריים שונים. מטבע  בשורה של  על מוסד התובע הכללי  לפיקוח  הנוגעים  

הדברים הסקירה ההשוואתית נגעה גם להיקף סמכויותיו של התובע הכללי וחלוקת עבודתו עם גורמי ממשל  

שלושה מודלים    נוספים החולשים על המערכת הפלילית. מן הסקירה עולה כי ניתן לסווג את מנגנוני הפיקוח לפי 

סיווג זה מסייע לאבחן את שני העקרונות    פיקוח חלקי. מודל ביניים בדמות  העדר פיקוח, פיקוח מוחלט ושונים:  

המרכזיים העומדים ביסוד עיצוב מודל הפיקוח במדינות השונות: עצמאות מקצועית ואחריותיות דמוקרטית.  

בתי שימוש  אעשה  לסקירה,  בהמשך  התיאורטית,  הבחינה  בין  מצד  העוסקת,  המדינית  המחשבה  מן  אוריה 

השאר, בשאלת הגדרת תפקיד נושאי המשרה במוסדות הפוליטיים, כדי להציע הסבר להבדלים בין המודלים  

השונים ולאופן האיזון בין עקרונות הללו. ההצעה מבוססת על תיאוריה מן המחשבה המדינית בדבר השקפות  

הקשתי על תפקיד נושא המשרה המנהלי והיקף הפיקוח עליו, והצעתי  גדורות ולא־גדורות של תומס סואל, ממנה  

כי השוני בין המודלים השונים נובע מהשקפה פוליטית שונה בדבר יעדיהם של מנגנוני השלטון ותפקידי נושאי  

  המשרה השלטונית, ובתוכם התובע הכללי. 
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היועץ המשפטי לממשלה לתובע  המחקר אינו מבקש להציע תמיכה או התנגדות בשאלת חלוקת התפקידים בין 

יהא הדיון במחקר לטובת נחיצות והיקף הפיקוח    –הכללי בישראל; ככל שהפיצול ידחה לזמן אחר או על הסף  

 על היועץ המשפטי במסגרת סמכויותיו במערכת הפלילית בישראל. 

  

  ) 910כיתה ; 17:45-18:45(שוויון -קניין, משברים כלכליים ואי 

 שוויון כלכלי והמשפט החוקתי" -אוניברסיטת תל אביב, "איפרופ' אייל גרוס,  

הייתה מבקשת לקנות בית בקציר, אך היו מונעים זאת ממנה לא על בסיס    קעדאןמה היה קורה לו משפחת  

היותה משפחה ערביה אלא על בסיס העובדה שאין לה די כסף לרכוש את הבית. האם גם אז הייתה מתקבלת  

פנקס הייתה טוענת כי מופלית על רקע כלכלי בכל הנוגע לפונדקאות  - שפחת ארדעתירתה? מה היה קורה לו מ

במשפט   שמוכרת  כלכלי,  בסיס  על  אפליה  של  בשאלה  יעסוק  זה  מאמר  מינית.  נטייה  רקע  על  ולא  בישראל, 

 הישראלי הרבה פחות מאשר אפליה על בסיס דת, לאום, מין, נטייה מינית וכו'. 

. בפסק דין זה עסק  1994שניתן בשנת    הופרט נ' יד ושםגיה הוא פסק דין  פסק הדין הכמעט נשכח שעסק בסו

בג"ץ בטענה של ניצול שואה שבני משפחתו נספו בשואה. הופרט טען שהעובדה שיד ושם אפשרו  הנצחה שמית  

אינדיבידואלית ב"אבן הנצחה" תמורת תשלום תמורה, יוצרת אפליה. בג"ץ דחה את העתירה, אך תוך שהוא  

) חסרי אמצעים אינם  1רישת תשלום יכולה להוות הפליה, אך זאת רק אם מתקיימים שני תנאים: (קובע שד

) ) טובת ההנאה או השירות בעבורם נדרש התשלום חיוניים או  2מסוגלים או מסוגלים בקושי רב לעמוד בו; 

א מדובר באפליה  חשובים עד כדי כי אין הצדקה להתלות את קבלתם ביכולת התשלום. במקרה זה, פסק בג"ץ, ל

  על בסיס זה. 

פתחה את הדלת לטענה נגד אפליה בכך ששירותים חברתיים שניתנים תמורת תשלום    הופרטפוטנציאלית הלכת  

(דחיית עתירה נגד  ויקי ישראלי    -מפלים בין עשיר ועני. אך פוטנציאל זה לא מומש ובפסיקה בנושא בריאות  

ול שהיה יכול לאפשר לאישה לא לאבד את שמיעתה ) וחינוך  ₪ על ניתוח שתל שבל  70000תשלום השתתפות של  

נשארה אם   הופרט(אישור תשלומי הורים במערכת החינוך הציבורית) דחה בג"ץ את העתירות.  הלכת    ג'קלין  –

כן בעיקר אותה מתה בנושאים קריטיים של שירותי רווחה. הכללים בדבר התניה של שירות בתשלום עלו על  

. לעתים עסק בג"ץ בגביית תשלום עבור  אדם טבע ודיןסדר היום בנושאים כמו נגישות לפארקים עירוניים בבג"ץ  

בו נפסק כי דרישת תשלום גבוה עבור    הרובמטה  שירותי משטרה כאשר פסק הדין המוביל בנושא הוא פסק דין  

שירותי אבטחה ממפגינים מהווה פגיעה בחופש הביטוי, שכן לא ניתן לשים תג מחיר על חופש הביטוי. אך הדגש  

  בפסק דין זה הוא חופש הביטוי ולא הזכות לשוויון ועל כן השלכותיו בתחום השוויון לא קיימות למעשה.  

ע זו ומצביע  בזכות לשוויוןהמאמר מבקר גישה  שוויון כלכלי כפגיעה  ש"חשודה" לא    ל הצורך להתייחס לאי 

 פחות מאשר אבחנות שנחשבות מבוססות "זהות".  
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אורן, המכללה האקדמית ספיר, תגובות מוסדות שיפוטיים למשברים כלכליים: המצוי  -ד"ר אורלי קולבינגר

 והרצוי  

האם ראוי שמוסדות שיפוטיים יתחשבו במשברים כלכליים בעת קבלת החלטות שיפוטיות? משברים כלכליים  

השווקים, הינם חלק בלתי נפרד מהכלכלה העולמית, בין אם מדובר במשבר הנובע ממגפה עולמית המשתקת את  

,או במחזורי עסקים שגרתיים. ישנם כלכלנים    2008דוגמת משבר הקורונה, במשבר פיננסי דוגמת המשבר של  

הסבורים שהתערבות שלטונית לייצוב הכלכלה היא רצויה. לדידם, בטווח הארוך יש יתרון למדיניות פיסקלית  

ת המיסים ומדיניות ההוצאות. עם  מייצבת המורכבת מפעולות הרשויות המחוקקת והמבצעת בתחום מדיניו

דהיינו לעלות   –זאת, לאור התחליפיות המובנית בין הדיוק של המייצבים הפיסקליים המסורתיים למורכבותם

שלהם והיישום  בקשיים–העיצוב  כרוכה  להתייחסות   .הפעלתם  זכה  שטרם  בנושא  מתמקד  המאמר  משכך, 

מון בהחלטות שיפוטיות בתיקי מיסים. פוטנציאל זה  מספקת: ניתוח כלכלי של פוטנציאל הייצוב הפיסקלי הט 

ליישום   ניתנת  שההחלטה  ומכך  יותר,  מדויקת  ולכן  דעת  בשיקול  השיפוטית מתקבלת  שההחלטה  מכך  נובע 

במהירות ולכן פשוטה )זולה( יותר. בניגוד לכלי ייצוב פיסקליים אחרים, הרי שבעניינן של החלטות שיפוטיות  

האחד על חשבון האחר. מעבר לכך, הפוטנציאל הוא גם בר מימוש אם סכומי המס  שני המאפיינים אינם באים  

שבמחלוקת, המחולקים מחדש בין הנישומות לרשויות המס במסגרת ההליך, בצירוף ההשפעה של הפסיקה על  

ההחלטות המתקבלות על ידי רשות המיסים "בצל המשפט", הם משמעותיים מספיק כדי להניע את הביקוש  

בכ ייצוביתהמצרפי  תוצאה  להשגת  הנדרש  של   .יוון  עלות־תועלת  לניתוח  נורמטיבית  מסגרת  מציע  המאמר 

הפוטנציאל הפיסקלי של הרשות השופטת. מסגרת זו כוללת שלושה שלבים מצטברים: ראשית, האם מוסדות  

שר זה  שיפוטיים יכולים לשמש כמייצבים פיסקליים בעת קבלות החלטות שיפוטיות, בפרט בתיקי מיסים? בהק

מושפעות   שיפוטיות  החלטות  כי  עולה  שמהם  הברית  וארצות  מישראל  אמפיריים  לממצאים  גם  אתייחס 

מתנודות כלכליות. שנית, האם ראוי שישמשו כמייצבים פיסקליים? ושלישית, כיצד יש לעצב את מנגנון הייצוב  

עת גיבוש מתחם חבות המס  הפיסקלי השיפוטי? מנגנון מוצע אחד יתבסס על הבניית שיקול הדעת השיפוטי ב

של הנישומים. השני יקבע כלל ברירת מחדל קיינסיאני, שלפיו יש ליישם מדיניות מרחיבה ולהעדיף את הנישומה  

 .בעת תקופות מיתון, ומדיניות מצמצמת הנותנת עדיפות לרשות המיסים בעת תקופות הרחבה

  

 וסדרי הכוחות הישנים" ד"ר רועי שפירא, אוניברסיטת רייכמן, "הקניין החדש 
  

לק גדול מרווחתו ועצמאותו של הפרט בימינו נובע מזכאותו לטובות הנאה שונות שמקורן ברשויות השלטון,  ח

בית המשפט העליון הביע נכונות עקרונית להכיר בטובות הנאה שלטוניות   .כגון רישיונות, זיכיונות וקצבאות

"קניין חדש" יהיה ראוי להגנה חוקתית: רשויות השלטון לא  אלו כקניינו של הפרט, כשהמשמעות היא שאותו  

ה"קניין   ההגבלה.  פסקת  בתנאי  לעמוד  מחויבות  תהיינה  אלא  כרצונן  ההענקות  את  ולשלול  לשנות  תוכלנה 

הדוקטרינה    "החדש שבפועל,  אלא  שלטונית.  שרירותיות  מפני  הפרט  על  להגן  כמוסד המיועד  כן,  אם  נהגה, 

ותו למוסד הנוטה להגן על קבוצות לחץ מאורגנות ולהרתיע רגולטורים מפני פגיעה  המתפתחת בישראל הפכה א 

בפריווילגיות של קבוצות לחץ אלו. מאמר זה מנתח את התפתחותו ואת רציותו של מוסד הקניין החדש בישראל,  

ת  ומציע דרכים לכייל מחדש את הדוקטרינה כך שתמלא את מטרותיה המקוריות ולא תהפוך לחסם לרפורמו

 .רגולטוריות אשר נועדו לקדם את האינטרס הציבורי

  


