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אנו שמחים להגיש לכם את כרך נב) (2של כתב העת הפרקליט .כרך זה יוצא לאור
בשנה שבה מערכת כתב העת מציינת  70אביבים להיווסדה .השקת הגיליון הראשון
של הפרקליט בימי טרום המדינה ,בשנת  ,1943עוררה התרגשות רבה הן בשל
חלוציותו והן בשל עיתוי יציאתו לאור – ימי השואה ,הגבורה והמרד אשר היו
מנוגדים לכל מה שסימלו משפט וצדק .ההתרגשות וחרדת הקודש עולים מדברי
ההקדמה היפים אשר פתחו את הגיליון הראשון:
"לא בלי רטט מלוה הועד המרכזי של הסתדרות עורכי -הדין היהודים
בארץ ישראל את בכור בטאונו בדרכו לקהל המשפטי העברי בארץ,
עשרים שנות חכיון ותפלה לילד הזה יצדיקו בלי ספק דרישה לרמה
גבוה לכמות ואיכות ומאידך גיסא מכריחים אותנו קשיי המלחמה
המחסור בנייר וטרדות הזמן להסתפק בחוברת הצנועה המוגשת בזה
לקהל קוראינו.
חוברת זו יוצאת לעולם בזמן הרס וחורבן .בעת צרה ומצוקה ליעקב
שכמוה לא היתה בזמן שעצם מושג החוק והמשפט חופש האדם וערך
חייו נרמסים ונדרסים ברשעה ובאכזריות השמים לאל את כל הישגי
דורות התרבות בשדה המשפט והחברה .רק התקוה שהנצחון יביא
אתו גם התפתחות עצומה בערכים המשפטיים המדיניים והחברתיים
של האנושות כולה וגם של עמנו וארצנו מחזקת את ידינו להתחיל
בפעולה בזמן הזה".
מילים אלה ,כך צוין במקור ,נכתבו על ידי יושב ראש הסתדרות עורכי הדין 1עו"ד
מרדכי עליאש ז"ל 2.עברו  70שנה .חזונו של עו"ד עליאש קרם עור וגידים .בישראל
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בשנת  1961חוקק חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-והשם "הסתדרות עורכי הדין"
הוחלף ב"לשכת עורכי הדין".
עליאש ,יליד אוקראינה  ,1892רכש את השכלתו המשפטית בברלין ובבריטניה ועלה לארץ
ישראל בראשית שנות העשרים של המאה שעברה ,דר בירושלים והיה מעורב בחיי הפוליטיקה
הציונית .בין השאר שימש חבר פעיל במשלחת היהודית לוועדת הכותל ,עזר בהקמת בית
הכנסת "ישורון" בירושלים ,ייצג את ירושלים במוסדות היישוב ,באו"ם ובמגעים מדיניים
נוספים והיה הציר הראשון של מדינת ישראל בבריטניה .היה ממייסדי שכונת גבעת מרדכי ,
שנקראה על שמו ונוסף על כך קרויים על שמו המושב כפר מרדכי ורחובות בירושלים ובבאר-
שבע.
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קמה מערכת משפט לתפארת ,הבנויה על עצמאות שיפוטית ,על ערכי הדמוקרטיה
ועל ערכים של הגנה על זכויות האדם .בינתיים החליפה ישראל אתגרים ישנים
בחדשים .לצד אתגרי הביטחון ,ישראל מתמודדת כיום עם אתגרים מגוונים כגון
הצורך להגן על זכויות האדם הליברליות ,הכלכליות והחברתיות של קבוצות
מוחלשות ,לרבות ההגנה על הזכות הבסיסית לקיום בכבוד; המלחמה בכבלי
הבירוקרטיה; המלחמה בפשיעה מקצועית; ריבוי התדיינויות והצפת בתי המשפט וכן
אתגרים הקשורים למודרניזציה ולגלובליזציה .בכל אלה יש למערכת המשפט תפקיד
מרכזי אשר אינו מאפשר לה לשקוט על שמריה .בכל אותן שנים ליוה כתב העת את
מערכת המשפט וההדים לבעיות שעמן התמודדה עולים מבין דפיו.
יפה הדרך שעבר ביטאוננו במהלך  70שנות קיומו .רבים וטובים נתנו יד לעריכתו
של כתב העת .לאחרונה שודרג אתר האינטרנט שלו ,ובוצעה עבודת מערכת מקיפה
ויסודית לאזכור העורכים וחברי המערכת של כתב העת לדורותיהם ,תוך חלוקה
לשנים ולגיליונות .עיון ברשימת האישים מעלה שכתב העת נבנה ועוצב לאורך
השנים על ידי שורה ארוכה ומכובדת של שופטי בית המשפט העליון ,שופטי בתי
משפט מחוזיים ,פרופסורים למשפטים ומשפטנים רבים וטובים .הרגשתנו היא שאנו
ניצבים על כתפי ענקים ,ומכאן גם אחריותנו לשמור על איכותו של כתב העת.
כרך זה של כתב העת הפרקליט כולל שמונה מאמרים .בדומה לקודמיו ,זהו כרך
מגוון וניתן למצוא בו מאמרים משלל תחומי המשפט ובהם :דיני עונשין ,דיני נזיקין,
דיני תאגידים ואתיקה .בשל הצורך לשמור על האיכות והמקצועיות המאמרים
נבחרים לפרסום על סמך שיפוט של קוראים חיצוניים המומחים בתחומם ,ובהמשך
נערכים על ידי חברי המערכת כדי להביאם לרמה גבוהה ככל האפשר.
בגיליון זה אנו מבקשים להשיק מדור חדש ,אשר יישא את השם "מאמר מערכת".
מדור זה ,שהוא מוסד מקובל בכתבי עת חשובים בחו"ל ,יוקדש כמקובל במדורים
מסוג זה לסוגיות משפטיות מגוונות ,פעמים בוערות ,פעמים חדשניות ופעמים דווקא
זנוחות .בשל המהפכה בנושא הענישה המתרגשת ובאה עלינו 3,החלטנו להקדיש את
מאמרי המערכת הקרובים לסוגיות משדה הענישה .מאמר המערכת הראשון יעסוק
בעקרונות הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה לאור תיקון מס'  113האמור.
קריאה נעימה.
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