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 דבר המערכת – ספר אוריאל

כרך חגיגי  – משפט ועסקיםהעת -של כתב את כרך כ פניכםלונרגשים להביא אנו גאים 
 חבר ועמית יקר. ,אוריאל פרוקצ'יה 'המוקדש לפרופ

, משקף, כך אנו דופן-יוצאתליצירה הארוג בחוטי דעת ורוח השלובים יחד  ,הכרך
 תחומי מנעדלהכיר את וה הזדמנות ומהו ,מקווים, את מקצת ממאפייניו של אוריאל

לדיסציפלינות שאינן מפליג . לאורך שנות הוראתו ובמסגרת מחקרו, אוריאל מומחיותו
 ואל עולמות תוכןאל תחומי דעת חיצוניים למשפט מוכרות לרבים מן המשפטנים, 

 2,כלכלי של המשפטהניתוח לגם  – 1תאגידיםהדיני  לענוסף  – ובכלל זההחבויים בו, 
חלוץ הוא בכל אחד מהם אוריאל  4ולכל אלה יחד. 3משפט ותרבות,ור שבין חיבל

מבטא לא שבכרך זה מפתח בו. אנו סבורים כי קובץ המאמרים -במשפט הישראלי ואיש
העומק המחקרי המאפיין אותו הן את אלא גם  ,רק את רוחב תחומי העניין של אוריאל

 שיח.-מורה והן כבןככחוקר ו
. מספר , ארכה שנים2014מרץ חודש שיתה בכנס שנערך בהעבודה על הכרך, שרא

שלוחה  ןלכולו ,משפט ועסקיםהעת -מערכות של כתבארבע  השתתפובעבודת העריכה 
כי , עורפרויס אבינדבלופרנבך -גסנרדפנה ל סטמרי, מכאן התודה. תודה מיוחדת למתן

 5.כרך זה נפלה ברובה בחלקםמלאכת עריכתו של ר שאתשע"ז,  שנתהעת ב-כתב
 – 'אסף חמדני ויוסף קלמנוביץאת מאמרם של כולל  אגידים הכרךבתחום דיני הת

מחדד את ה – להסדרי חוב באג"ח סחירות" למשטר חדש הצעה"הבראה ללא הקפאה: 
החוב מסכימים לשנות את תנאי -בו מחזיקי אגרותש ,ההבחנה בין הליך הסדר חוב

המשפט כדי -תערבותו של ביתבו נדרשת הש ,לבין הליך חדלות פירעון ,ההלוואה
 ץשתובטח הבראת החברה. המאמר בוחן את התפתחות המשטר המשפטי מאז פר

חוב כדי למנוע את ההטיה  יומציע משטר חדש להסדר ,המשבר הפיננסי העולמי
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 ב

פרמיית " – מורן אופירמאמרה של  החוב.-מחזיקי אגרות ם שלהמובנית הקיימת לרעת
הניתוח עם דיני התאגידים את משלב  – "going privateהשליטה בעסקות מיזוג מסוג 

מיזוג מסוג  ותהכלכלי של המשפט. המאמר דן בפרמיית השליטה המשולמת בעסק
going private  פכת מחברה ציבורית לחברה פרטיתנהבו חברה שהליך  –בחברה, 

ונבחנות  ,ולמעשה נמחקת מהמסחר בשוק. במאמר מוצגים שני כללים משפטיים חדשים
ניתוח  יעילות.-על עסקות מיזוג לאמיזוג יעילות ו ותשלכות של כל אחד מהם על עסקהה

הפער " – אלון קלמנטמאמרו של ל טיאת הרקע התיאוראף כלכלי של המשפט מהווה 
 המבקש – "בין שוויו הנחזה לשוויו הממומש של הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

הבא  ,לבין השווי הממומש( י השוקשוו)מדוע מתקיים פער בין השווי הנחזה  להסביר
מציע פתרונות המאמר  .לידי ביטוי בשווי הכלכלי של הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

גם  קרון המימוש של הזכות הכלכלית בהסדר הפשרה.לעבכפוף  לפער האמור, אפשריים
הנאה -כאשר דברים טובים ורעים באים יחדיו: ניכוי טובות" – אריאל פורתמאמרו של 

בהם הניזוק שנטוע בשדה המשפט והכלכלה. המאמר בוחן אם במקרים  –" פיצוייםמן ה
. המאמר להם זכאישהוא מן הפיצויים  הלנכותיש הנאה עקב הפגיעה בו -זוכה בטובת

נדרש לשם ניכוי כאמור לפיה ש, מן הפיצויים ההנאה-נוגע לניכוי טובתבמציע תיאוריה 
כי אם חברתית;  ,אה אינה פרטית בלבדההנ-טובת: האחד, שסף-יתקיימו שני תנאיש

ההנאה. -ההסתברות להיווצרותה של טובתאת הפגיעה העוולתית מגדילה והאחר, ש
מציג את  – "ידי צדדים שלישיים-מימון התדיינויות על" – רונן אברהםמאמרו של 

וסוקר את המודל המצדיק את הסתמכות  לנושא המאמר,הסוגיות המשפטיות הנלוות 
גורמי כאינדיקציה לחוזק התביעה בעיני ל גובה הריבית בחוזי המימון המשפט ע-בית

ומקדם  ,הטענה שהסתמכות על הריבית כראיה פוגעת במשפט השוק. המאמר מפריך את
השפעות כלכליות חיוביות ונושאת ייעול ההליך המשפטי בלפיה היא מסייעת שגישה 

 נגזרות.
וכלכלת שוק: על רפורמות במשפט  תרבות, זכויות קניין" – אמנון להבי מאמרו של

תפיסות תרבותיות על רפורמות במשפט עוסק בהשפעתן של  – "הפרטי ושינוי תרבותי
המאמר מתייחס . להניע או לסכל רפורמות אלהתפיסות של  ביכולתןובפרט  ,הפרטי

 המהדהדות – והרפורמות שנערכו ברוסיה ,להשפעה האמורה בשיטות משפט שונות
חידת הֲהִניָעה " – גיא זיידמן במאמרו של 7מבחן.-כמקרה מובאות – 6לספרו של אוריאל

אנו  –" על השבועה במשפט –על שבועות, מתנות, פרסים וביוש: חלק ראשון  –
הניצב בלב  ובפרט למנגנון השבועה ,למנגנוני ההניעה מעמיקהנחשפים להתייחסות 

את מעמדה של הגומלין שהוא מקיים עם המשפט. המאמר בוחן -יחסילו מאמרה
התמורות של תוך סקירה ענפה של תפקידה ו ,השבועה בעולם המשפטי העכשווי

 ,תרבותי-תיאולוגי-היסטוריבהקשר נטוע שהתחוללו בה לאורך השנים. מאמר זה 
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 ג

 8עולם המשפט.בנוגע ל אוריאל ולהבנתו שלתחומית -בבואה לראייה הרבהמהווה 
ציבורי: משפט חוקתי לאור תיאוריה קודש וחול במרחב ה" – ליאור ברשקמרו של מא

ובוחן  ,לגבי תפיסת המרחב הציבורי טדנמתכתב עם כתיבתה של חנה אר –" של המרחב
משתקף בפרשות מרכזיות שכפי  ,לדתיים םאת הסכסוכים המתקיימים לגביו בין חילוני

ר שאתפיסה ליברלית  –לתפיסת המרחב הציבורי חלופה מציע  המחברבישראל. 
מעניקה לו ערך מובחן ועמיד יותר בפני מגוון ופוליטי -חב כקדםמתייחסת למר

אולם של אוריאל, המרכזיים בהכרח לתחומי המחקר  משיקהמאמר אינו התנהגויות. 
 לפן מרכזי בעשייתו הציבורית של אוריאל כפעיל בארגוני זכויות אדם. מקשר אותנו
את התשתית לתורת פורש  –" על תורת הסעדים החוקתיים" – אהרן ברקמאמרו של 

מגדיר את הזכות לסעד חוקתי )המוקנה בגין פגיעה בזכות הוא  .החוקתייםהסעדים 
בהן מותר שאת הנסיבות  ארומב ,חוקתית( כזכות חוקתית בפני עצמה, עומד על טעמיה

נוגע במעטפת העשייה מאמר זה, בדומה למאמרו של ליאור ברשק, גם לפגוע בה. 
במחקר  חשיבות שהוא מקנה להגנה על זכויותמשקף את הו ,הציבורית של אוריאל

 .ובמעשה
בהיבטים של משפט ו ים מסחריים וכלכלייםבתחומ העוסקים לצד מאמרים משפטיים

של כרך  השניהמסות, המובאות בחלקו גם ארבע מסות. כולל הכרך  ציבורי וזכויות אדם,
חלק  יםרוח, המהוומעולם המשפט אל מחוזות של יצירה ו מעטחגיגי זה, מתרחקות 

מנות ובא העוסקות במקרא, בתיאטרון, –מסות אלה מרכזי מעולמו של אוריאל. 
 המשפט והרוח.של צומת בנמצאות  – ובתרבות בכלל

חושף  –" על הפואטיקה של דיני המלחמה בספר דברים" – אסנת ברתורמאמרה של 
תוך שימוש  ,אילבין הסיפור המקרהמשפט )במובנו המקראי( הגומלין בין -את יחסי

 ,"משפט וספרות"מאסכולת שואב השראה . המאמר פואטי-בניתוח ספרותי ייחודי
בספקו ניתוח נרטיבי של החוק ובהציגו את  ,של החוק המקראי פואטיקהבבהציעו עיון 

התייחסות נוספת  .העושר האומנותי המאפיין את ילקוט דיני המלחמה של ספר דברים
כיצד  –בין צלם אלוהים לצלם בהיכל " – דוד הד ניתן למצוא במאמרו שללמקרא 

ידי ניתוח פרשת -האל ודרכיו עלשל ייצוג ההעוסק בשאלת  –" אפשר לייצג את האל?
ייצוג ראוי לייצוג הגבול בין קו את מאמר משרטט ההמופיעה בספר שמות.  "שאתכי "

את ההבדל המסמן גם  – ברבדים התחושתיים, האומנותיים והנורמטיביים –ראוי -בלתי
 בין עולם המשפט לעולם התיאטרון מובא הממשק בין עבודת האל לעבודת האלילים.

מתייחס לדמותו של הוא בה ש –" פי חנוך לוין-המשפט על" – יורם שחר של תובמס
מאת חנוך לוין.  "חזיון כלימה"מבעד למחזה משתקף הוא כפי שהמשפט הישראלי 

 ן שלשכיחות –ת בשני מדדים מרכזיים דמותו של המשפט בתרבוהמחבר מאפיין את 
 )ספרות, תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה(התרבות השונים במיצגי משפט -דרמות בית

האם " – אלון הראלמאמרו של הכרך נחתם ב בדרמה.משתקף בה המשפט שוהצורה 
על  הבוחן את ספרו של אוריאל – ")ומה( האומנות יכולה ללמד אותנו על המשפט?

______________ 
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 ולל לעומק ההנחה העומדתצהמחבר  9זכויות רכוש וכלכלת שוק.תרבות רוסית, 
 –)ובמשתמע אנושיות לפיה חברות שתורת המשפט והתרבות,  ה שלבבסיס לשיטתו

מחזיקות מאפיינים קבועים, כמעין "אופי" נתון ואחוד. שיטות משפט הנטועות בהן( 
בות )להבדיל , באשר לשיטתו נסיהומבקש לערער ו,אודות הנחה ז-עלמהרהר  המחבר
 מעצבות שיטה נתונה.הן שמאופי( 

כמו  – הצליחובלומדו אותה, מנות ואתחומי הדעת שלו, באהבתו ל במניפת ,אוריאל
 מנות שבמשפט.ומנות ואת האולהאיר את המשפט שבא –פניכם להמסות המובאות כאן 

 ,מהמשפטהיא צריכה להיות חלק  ;פט ואורחת בואולם התרבות אינה רק נספחת למש
מרתה נוסבאום, אותנו . כפי שמלמדת , וכך היא אצל אוריאלובעיקר חלק מן האדם

 .אלא גם משפטנים חדים יותר ,אדם טובים יותר-לא רק בני נואותעושה  מנותוהא

"אזרחים אינם יכולים להתייחס אל העולם המורכב שסביבם באמצעות ידע 
ה קשר הדוק לשתי עובדתי ולוגיקה בלבד. יכולתו השלישית של האזרח, הקשור

הראשונות, היא מה שאנחנו יכולים לכנות דמיון נרטיבי. כוונתי ליכולת לחשוב 
כיצד זה להיות במקומו של אדם שונה מאתנו, להיות קוראים נבונים של סיפורו 

ם העשויים להיות לאדם יהמשאלות והמאווישל אדם זה ולהבין את הרגשות, 
 ב מרכזי במיטב הרעיונות המודרניים שליכזה. טיפוח אהדה )סימפטיה( הוא מרכ

חינוך דמוקרטי, במדינות מערביות ולא מערביות כאחת. חלק ניכר מטיפוח זה 
צריך להתרחש במשפחה, אך בית הספר, ואף המכללה והאוניברסיטה, ממלאים 
גם הם תפקיד חשוב. כדי למלאו היטב עליהם לתת מקום מרכזי בתכנית 

יות ולטפח חינוך מסוג השתתפותי המפעיל ומעדן הלימודים למדעי הרוח ולאמנו
 10את המסוגלות לראות את העולם מבעד לעיני הזולת."

מגשים את כל  ,חבר בקהילה אזרחיתכחוקר וכמורה, כאוריאל, במאפייניו כאדם, 
 אלה.
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)שירן בק מתרגם,  90–89 מדוע הדמוקרטיה זקוקה למדעי הרוח –לא למטרות רווח מרתה נוסבאום  10

2017.) 


