
י העודפים  דג

 חוברת זו מביאה מבחר של מאמרים בנושאים מגוונים וחשובים.

 החוברת מציגה מחלוקת אקדמית סביב דוקטרינת הנזק הראייתי, אשר הוצגה

 במאמרים קודמים פרי עטם של פורת ושטיין. במאמר ביקורת תוקף גלעד את

 הדוקטרינה, בהביעו, בין היתר, את דעתו כי היא מרחיבה יתר על המידה את האחריות

 בנזיקין. בתגובתם, מתמודדים שטיין ופורת עם טיעוניו, תוך הסתייעות בפסק דין קנדי

 חדש.

 בנוסף, כוללת החוברת שתי ביקורות, המתייחסות לספרים חשובים שיצאו לאחרונה.

 האחד, ספרה של ד״ר שירלי תר, ספר מקיף על חוק השומרים ופירושו. השני, ספרה של

 פנינה להב על חייו של השופט אגרנט.

 החוברת מציגה גם הערת פסיקה המבקרת את המגמה הפסיקתית אשר הגיעה לשיאה

 בפסק הדין שניתן באחרונה בעניין חברת החשמל. מגמה זו מצמצמת את ההגנה

 החשובה הקיימת בחוק התכנון והבניה מפני הפקעה חלקית המותירה בידי הבעלים

 יתרת חלקה שאין כל אפשרות סבירה לנצלה.

 לסיום, מציגה החוברת מאמר המעלה תזה, שלפיה יש להגביל פרסום שמות חשודים

 אשר טרם הוגש כתב אישום בעניינם. זאת, לאור הפגיעה הקשה בשמו הטוב של

 החשוד, ומספרם הגדול יחסית של החשודים הנחקרים ואף נעצרים, אך בסופו של דבר,

 אין כתב אישום מוגש בעניינם.

 בנוסף לניתוח השיקולים השונים הקיימים בנושא, מציע המאמר דרכים מספר לעגן

 את סמכותו של בית־המשפט לתת צו האוסר את פרסום שמו של החשוד.

 אנו מקווים, כי תמצאו עניין בחוברת.

 כמובן, גם כתב עת משפטי אינו פועל בחלל ריק, ואינו יכול להתעלם מהקורה

 בחברה.

 חוברת זו רואה אור על רקע עליית המודעות בישראל לבעיית העוני ולמצוקת חלקים

 נרחבים בחברה הישראלית. יש שיאמרו, שהמודעות החברתית בישראל התעוררה

 באיחור, ושעדיין איננו ערים לנושאים חברתיים במידה מספקת. על כל פנים, המודעות

 הגוברת היא התפתחות חיובית. מודעות היא לא פתרון, אך היא, כמובן, שלב הכרחי

 בדרך לפתרון.
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 דבר עורכים משפטים ל תש״ס

 אמצעי שלא יפתור את בעיית העוני, אך שיכול לסייע, אומץ על־ידי אתר אינטרנט

 בינלאומי. שמו של האתר הוא ^מ^!!!!*, ומעבר לנתונים על מצב העוני בעולם, האתר

 מאפשר לגולשים באינטרנט לתרום מנת מזק לעולם השלישי. זאת, בלא שיידרשו לשלם

 בפועל, אלא רק על ידי לחיצה על כפתור המופיע באתר, המעביר את הלוחץ למסך

 תורמים. חברות שונות מפרסמות את מוצריהן במסך התורמים, עם כל כניסה למסך

 התורמים, הן תורמות במשותף מנת מזון לנזקקים בעולם השלישי(בכמות המשתנה לפי

 מספר החברות התורמות). ניתן להיכנס לאתר רק פעם ביום.

 נראה, שאתר דומה, אשר מטרתו תרומת מזון - או מצרכים אחרים - לנזקקים

 בישראל, במידה ויימצאו החברות המתאימות, יוכל לשפר את המצוקה שתוארה לעיל.

 גיא הלפטק דורית רובינשטיין

 עורכים
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