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  דבר העורכת

  גוטמ��לימור זר

 האדמה – מעי� פאזל שכל חלק בו חיוני ונדרש ;בה אנו חיי� מורכבת מחלקי� רבי�שהסביבה 

בעלי החיי� , הצמחייה, האוויר שאנו נושמי�, בו אנו שוחי�שחו� הי� ,  דורכי�עליה אנוש

כל חלק בפאזל הזה , כל חלק בפאזל הזה הוא עשיר ומורכב. החולקי� אתנו את הסביבה ועוד

 ג� נושא ,כמו כל תחו� בחיינו. ד על חיינו פעמי� רבות מבלי שנהיה מודעי� לכ�ומשפיע מא

הסדרי� משפטיי� שוני� מעצבי� את הסביבה . מצעות המשפטהסביבה מוסדר ומטופל בא

 או באופ� ;פקודת היערות, חוק שמירת הסביבה החופית, חוק אוויר נקי,  למשל– באופ� ישיר

�מדובר בשורה ארוכה של הסדרי� חוקיי� מורכבי� . חוק העונשי� ועוד, מיסוי – עקי

  .נושא הסביבהמשיקולי� שאי� לה� דבר ע� , פעמי� רבות, המושפעי�

מודעות זו . בשני� האחרונות נכרת עלייה במודעות סביבתית בקרב החברה בישראל

ה� , הובילה לצמיחה משמעותית בחשיבות� של שיקולי� סביבתיי� בתחומי המשפט השוני�

על החובק עולמות תוכ� רבי� 
היא תחו�, כמו המשפט, הסביבה. בחקיקה וה� בפסיקה

חלקו הראשו� .  מזמ� סוגיות מאתגרות וחשובות בינה לבי� המשפטהמפגש, עקב כ�. ומגווני�

המאמרי� השוני� בחלק זה מציגי� ". משפט וסביבה"ליו� זה מציג סימפוזיו� בנושא ישל ג

 היבטי� של התייחסות המשפט ככלל והדי� בישראל בפרט לסוגיות שונות בתחו� כמה

ה הוא עשיר ומגוו� ומצרי� עוד מנושאי המאמרי� נית� להבי� עד כמה תחו� ז. הסביבה

  . מחקרי� רבי� בעתיד

. שניי� מתו� ששת המאמרי� בחלק הסימפוזיו� מבוססי� על מחקר אמפירי ראשו� מסוגו

בכ� המש� למדיניות כתב העת המבקש לעודד מחקרי� אמפיריי� הואיל ויש בה� אני רואה 

  .שי� לחקורמבקשלהציג מידע מדויק ומהימ� השופ� אור ייחודי על התופעה 

 חלק שה�גזית עוסק בעצי� עירוניי� 
 יפעת הולצמ�' המאמר הפותח של הגיליו� מאת פרופ

המאמר מציג ניתוח סדור של הממשק בי� משפט לעצי�  .בה אנו חיי�שחשוב בסביבה 

לב ההסדר הקיי� הוא מהל� חקיקה ב� שני שלבי� שבוצע בשני� . עירוניי� בדי� בישראל

מכוחו נוצר מער� הגנה על עצי� שפועל בשלב התכנו� של תכנית בנייה  ואשר 2012
 ו2008

המחקר האמפירי המוצג במאמר . חדשה ובשלב הרישוי של הענקת רישיו� כריתה או העתקה

–2010בח� את ממדי כריתת העצי� העירוניי� בהיתר מפקידי היערות האזוריי� בי� השני� 

גידול בכמות הכריתות על � ההגנה החוקית ותוצאות המחקר מצביעות על קושי ביישו. 2014

לפיה העצי� שלנוכח תופעה זו ממשיכה הכותבת לבסס את טענתה . של עצי� עירוניי�

 וכי נדרשי� צעדי� ,חשובי� מכדי להשאיר את גורל� למנגנו� הבירוקרטי של רישיונות

 לצור� הגנת שלובי� של לקיחת אחריות על ידי השלטו� המקומי והעלאת מודעות אצל הציבור

  .עצי� עירוניי�
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נות יפלציסיר רונ� הראובני המגיעי� משתי ד"ר עדי אייל וד"מאת ד, המאמר השני בגיליו�

המאמר מציג לראשונה .  עוסק במאבק המשפטי בקרינה הסלולרית– יקהז המשפט ופי– שונות

עוסקי� בקרינה סלולרית ממגוו� הערכאות מחקר אמפירי שאס� וניתח את מכלול פסקי הדי� ה

ניתוח הממצאי� העיקריי� שהעלה המחקר ). 2014–1997(שדנו בנושא במש� למעלה מעשור 

מאפשר למפות את האופ� שבו נעשה שימוש בהליכי� משפטיי� כדי לתקו� את הצבת� של 

 .טנות קיימותכמו ג� הליכי� שנועדו להתנגד להמש� פעילות� של אנ, אנטנות במרחב הציבורי

בדגש ,  בטענות עקיפות המועלות נגד האנטנותי�מיפוי זה מראה שההליכי� המשפטיי� עוסק

שה� המקור , וכמעט ללא דיו� ברמות הקרינה עצמ�, על פרוצדורות של הליכי תכנו� ובנייה

התמונה המצטיירת היא של העדפת דיו� פרוצדורלי על פני . לחשש הבריאותי המובע בציבור

  . הגנה מפני קרינה–  וכישלונ� של הדיוני� הפרוצדורליי� בהשגת התוצאה המהותיתמהות

 והפע� מעישו� מוצרי ,אליו חשו� הציבורשהמאמר השלישי עוסק א� הוא בנזק בריאותי 

ר תמיר שאנ� וגיא אזולאי בוחני� א� ראוי לרתו� את מערכת "ד. טבק בכלל וסיגריות בפרט

ועד כמה יעיל מיסוי זה בצמצו� השימוש במוצרי טבק , בקהמס לצמצו� השימוש במוצרי ט

את לצור� כ� ה� בוחני� תחילה . ובהטלת עלויות על המזהמי� שיסייעו בהפנמת נזקיה�

שאימ� המחוקק בניסיונותיו ) פרט להטלת מס על מוצרי הטבק(הכלי� המשפטיי� העיקריי� 

רה מקיפה של ההסדר המש� המאמר הוא בסקי. להביא לצמצו� השימוש במוצרי טבק

המשפטי הקיי� בישראל ובשלוש מדינות מתפתחות ומפותחות במערכות המס שלה� בכל 

מוצדק ומשיג 
מסקנת הכותבי� היא שמיסוי מוצרי טבק אינו בלתי. הנוגע לצריכת מוצרי טבק

בשל ההשלכות החלוקתיות השליליות שבמס מסבירי� , ע� זאת. חלק מהמטרות שלשמ� אומ�

יש לייעד את ההכנסות מהמסי� או לכל הפחות אחוז מתוכ� למאבק בשימוש הכותבי� ש

  .במוצרי הטבק

ר אס� הרדו� "ד. המאמר הרביעי עוסק בהגנה על בעלי החיי� החולקי� אתנו את הסביבה

,  החקיקה בישראל מגנה על בעלי החיי� בישראל מפני התאכזרות והתעללותאמנ�מצביע כי 

, ל" וזאת כאשר אות� מעשי� נעשי� בחו,י החיי� מחו� לישראל היא אינה מגנה על בעלאול�

המאמר מראה . עבור צרכני� ישראלי�ותוצרי הסבל מיובאי� לישראל , בשיטתיות ובהמשכיות

לגבי הצידוק הראשו� הפורמלי המבוסס על . בחנה זו אינה תקפי�הכי שני הצידוקי� הקיימי� ל

וא תוצרי ההתעללות בבעלי חיי� לישראל היא לפיה יבשדיני העונשי� מציע המאמר פרשנות 

לגבי הצידוק השני הנורמטיבי מוסבר מדוע מה שאסור לעשות לבעלי  .עברה פלילית נגזרת

אסור לממ� בשיטתיות בשטח מדינת ישראל ג� כשהמעשה נעשה , חיי� בשטח מדינת ישראל

  .הרחק מגבולותינו

ת לסביבה הגלומה במינימליות ר איתי אליאב ע� הבעייתיו"במאמר החמישי מתמודד ד

וע� הקושי שתאוריה זו , השלטונית שבה הפילוסופיה הליברטריאנית של רוברט נוזיק מצדדת

המאמר ד� במפגש בי� הליברטריאניז� של . מציבה בפני פיתוח הרגולציה והחקיקה הסביבתית

ח הרגולציה  אפשרות וא� הכרח בפיתוי�נוזיק לסוגיות סביבתיות בנות זמננו ומראה שנוצר

עקרונות הליברטריאניז� תומכי� , המאמר א� מוכיח שמבחינה תאורטית. הסביבתית

א� כי בתחומי� , בהתערבות ממשלתית ובפיתוח חקיקה ורגולציה בתחו� איכות הסביבה

  .אחרי� ה� שוללי� זאת
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עוסק באחד ממשאבי " משפט וסביבה"המאמר השישי החות� את חלק הסימפוזיו� של 

ק מציגה את ד ציפי איסר איצי"עו.  החופי� והמרחב הימי– בי� שיש לישראלהטבע החשו

המאמר מראה כי .  השימושי� והסיכוני� הסביבתיי� בה� ואת אסדרת� במשפט הישראלישלל

, מופעלת בידי רגולטורי� שוני�, רית מתאפיינת בתפיסה סקטוריאליתוהמציאות הרגולט

 וכשליה השוני� ,ו נכשלת הרגולציה לאור� השני�מסיבה ז .ונעדרת מנגנו� תיאו� ביניה�

 על בסיס העיקרו� של הניהול המשולב המאמר מציע לעבור למדיניות. מפורטי� ג� ה� במאמר

וזוכה לתמיכה רחבה במחקר , לאומיי�
 � עיקרו� דומיננטי במסמכי� ביואשה, של המרחב הימי

  . האקדמי ובמסמכי מדיניות

מציג את חוק דניאל סינקלר ' מאמרו של פרופ, הראשו�. �הגיליו� כולל עוד שני מאמרי

 כתולדה של פשרה מעניינת בי� המשפט העברי 2005–ו"תשסה,  הנוטה למותהחולה

השונה , המאמר מוכיח שבהסדר המשפטי הייחודי הקיי� בחוק זה. דמוקרטיה ליברליתל

 האוטונומיה הדמוקרטיה התפשרה על ידי קבלת תורת .ינקיאמר
מההסדר במשפט האנגלו

 וההלכה התפשרה על ידי קבלת דעת המיעוט שלו בתור הפסק ,פיינשטיי�' החלשה של הר

 בתשובותיו הנמצא זו לפשרה ההלכתי הבסיס להבהרתעיקר המאמר מוקדש . המכריע בסוגיה

 זו הלכה של וליישומה". החלשה האוטונומיה תורת "במאמר המכונה פיינשטיי� משה' הר של

  .למות הנוטה חולהב פולטיל הנוגע בכל

 עוסק בסכסוכי� בי� עוסק לצרכ� , מאת עיד� יהודה,החות� את הגיליו�, המאמר השני

המאמר מצביע על כשלי החקיקה הקיימת שאינה משיגה . האכיפה השוררת בה�
בעיית תתבו

הצרכני� אינ� פוני� להליכי� המשפטיי� , כפי שעולה מנתוני� אמפיריי�, כלל את מטרתה כי

ההליכי� החלופיי� המרכזיי� ליישוב סכסוכי� ומסיק  המאמר ממשי� ובוח� את .יימי�הק

ועל כ� שילוב ההליכי� ישיג פתרו� מיטבי של , שלא כל הלי� נות� פתרו� מלא לבעיות שהוצגו

 יהיה להפעיל את ההלי� החלופי שיובילו למצב שבו נית�מעלה כמה הצעות המאמר . הבעיות

וא� לעודד את השימוש בו בלא התערבות , ה מאוזנת לעוסק ולצרכ� בצורליישוב סכסוכי�

  .כופה

לפניכ� גיליו� עשיר ומגוו� הכולל סימפוזיו� ייחודי ושני מאמרי� נוספי� העוסקי� 

  .בנושאי� שעליה� טר� נכתב

***  

תודה מיוחדת לעור� המשנה . אני מבקשת להודות לכל העושי� במלאכת הכנת גיליו� זה

תודה לשני עורכי המשנה הנוכחיי� ; רעבי שעבד על חלקו הארי של גיליו� זההפורש אלעד ש

שעה מסירות ויכולת 
 יניב הרשקובי� ור� קינ� המפגיני� שעה–שתרמו ג� ה� לגיליו� זה 

לעורכת הלשונית ; לחברי המערכת המצויני� שהשקיעו בכל מאמר; גבוהה בעבודת המערכת

  .ות המשובחי� ולשופטי� האנונימיי�ובמיוחד לכותבי� ולכותב; אמירה כה�
  

  


