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דבר העור
אני שמח להגיש לעיונכ את הכר השלושה עשר של כתב העת עלי משפט .כר זה בוח
אופקית ואנכית מגוו מרתק של נושאי  :הוא כולל ניתוחי יסוד של תחומי או נושאי
הנמצאי בלב הדיו המשפטי ,לצד עיוני מעמיקי בהיבטי קונקרטיי מגווני .
שני המאמרי הראשוני של הכר נוגעי בתחומי הנמצאי בליבת השיח המשפטי,
ומבקשי לעצב מחדש את יסודותיה  .הראשו ,מאמרו של איל זמיר "צדק פרוצדורלי
וצדק מהותי בדיני חוזי  :עושק וכפייה כמקרי מבח" ,מנתח את המתח בי צדק מהותי
לבי צדק פרוצדורלי בדיני החוזי מפרספקטיבה היסטורית והשוואתית רחבה ,ומתו כ
בוח כיצד מתח זה בא לידי ביטוי בדיני הכפייה והעושק בישראל .מאמרה של אורית קמיר
"זכויות כבוד סגולי וזכויות כבוד מחיה :הצעה להמשגה של זכויות אד ועיגונ בחוק
היסוד" ,מבקש לעג בחוקיסוד :כבוד האד וחירותו את ההבחנה המושגית בי שני סוגי
של כבוד" :הכבוד הסגולי" ,שהוא ערכו של האנושי בכל אד באשר הוא אד  ,ו"כבוד
המחיה" ,שהוא ערכו של מקב התכונות הייחודי ,החדפעמי ,שכל פרט אנושי בחר לממש
ולפתח בעצמו לפי תכונותיו האישיות והזדהויותיו הקבוצתיות .המאמר מראה כיצד כל אחד
משני סוגי הכבוד הללו מנביע קבוצה ייחודית של זכויות ,כיצד ההגנה על זכויות אלו
משתנה בהתא לסוג וכיצד נובעי הדברי מחוקיסוד :כבוד האד וחירותו.
שני המאמרי הבאי עוסקי במענה המשפטי לאתגר הצומח שמציבה בפנינו
ההתפתחות הטכנולוגית ,ובעיקר :האתגרי המשפטיי הטמוני במרשתת )האינטרנט(.
אס הרדו במאמרו "אינוס מרחוק או רחוק מאינוס? על מחוקק אדיש ,על תביעה יצירתית
ועל דיני האונס ,מטרת וגבולותיה " מבקר – מבחינה לשונית ,מבחינה היסטורית
ומבחינה דוקטרינרית – את התזה התביעתית הגורסת כי יש להחיל את עברת האינוס כפי
שהיא מנוסחת כיו ג על תקשורת מינית מרחוק .יצחק כה ואמל ג'בארי במאמר
"חקיקה שיפוטית במישור הדיוני :תביעה נגד נתבע אנונימי ,בעקבות פרשת מור" ,בוחני
את המסגרת הדיונית שבאמצעותה יכול אד שנפגע מפרסו ברשת האינטרנט להגיש
תביעה כנגד נתבע אנונימי ,זאת על א המסקנות המהותיות שאליה הגיע בית המשפט
העליו בפרשת מור ,ובניגוד למסקנות הדיוניות של בית המשפט באותה הפרשה.
זוג המאמרי העוקב נוגע בשאלות של רפואה ,בריאות וחברה .מאמרו של עדי ניב
יגודה "עקרו ההדדיות במפגש הרפואי :בי חובת הגילוי )מטפל( לאחריות המטופל
ו'חובת היידוע'" בוח את גבולות האחריות של המטופל בתו המפגש הרפואי ,הצומחת
מתו הכרה בעקרו ההדדיות במפגש הרפואי .המאמר מבקש להתוות דר לנקודת האיזו
בי חובות המטפל לבי זכויות המטופל ,חלקו בהלי הרפואי ואחריותו ,וזאת מתו ההכרה
באינטרס המשות :טובת המטופל והצלחת הטיפול .מאמר של ישראל )איסי( דורו,
טובה בנדוינטרשטיי ומיכל אוליברוקורנפלד "הזנחה עצמית בקרב זקני  :ההתמודדות
החוקית" ,מבקש להשמיע את קולה של קבוצה מוחלשת בחברה הישראלית ,באמצעות
ניתוח השיח המשפטי בתחו ההזנחה העצמית של זקני  .שיח זה לוקה ,לטענת כותבי
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המאמר ,במספר חולשות וחסרונות ,ובראש עמדת מוצא המתאפיינת בהבניה שלילית של
הזקנה )גילנות( כמו ג קול הלאנשמע של הזקני בהלי המשפטי.
המאמר האחרו בכר זה ,מאמרו של אהרו קירשנבאו ז"ל "ענישה פלילית 'שלא מ
התורה' :מאמר תלמודי אשר עיצב שיטה משפטית" ,עוסק בניתוח פרשני של הבסיס
התלמודי לפעולתו של בית די רבני בתק של הוראת שעה ,א שלא לפי ההלכה .המאמר
מעיי במגוו רחב של עמדות ופירושי מהספרות הפרשנית הקלאסית ,ומתו כ פותח את
הדר בפני בחינת היחס שבי המשפט העברי ההרמנויטי הקלאסי לבי דרכי יישומו על ידי
בתי די יהודיי בתקופה שלאחר התלמוד .לדאבוננו ,פרופ' קירשנבאו הל לעולמו
במהל עריכת החוברת .בפרסו דבריו יתקיימו אפוא דברי חכמי " :אי עושי נפשות
לצדיקי  ,דבריה ה זכרונ" )תלמוד ירושלמי ,שקלי פ"ב ה"ז ,מז ע"א(.
בסיו הדברי  ,אני מבקש להודות למחברות ולמחברי  ,לחברות ולחברי המערכת,
לעורכת הלשו יהודית ידלי ולמפיקה ענת זקו ,על התרומה ,הזמ והמאמ ,שהביאו
ליצירתו ולהשלמתו של כר מרתק זה.
ברכת שנה טובה
וקריאה נעימה ומועילה,
ד"ר אבישלו וסטריי
המרכז האקדמי למשפט ולעסקי
תשרי תשע"ז – אוקטובר 2016
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