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  דבר העורכי�

כתב העת של המרכז , "שערי משפט"אנו מתכבדי� להגיש לכ� את הכר� השמיני של 
  . האקדמי שערי משפט בהוד השרו�

י� ישני המאמרי� הראשוני� נסמכי� על פסקי די� ישראל. בכר� זה שלושה מאמרי�
ות� פסקי לדו� בהשלכות הרחבות יותר של הסוגיות שהוכרעו באומבקשי� מהעת האחרונה 

יודיצה בעקבות  על עבירת הסוב: 'המשפט וש� בלבד משפט מתנהל בבית"'מאמר ב. די�
בוחני� דו� סוסונוב ודורו� מנשה את השימוש " קופר' מ נ" שידורי קשת בע409/13א "ע

 אשר אוסר על פרסומי� בקשר , לחוק בתי המשפט71יודיצה המעוג� בסעי�  בכלל הסוב
.  בבית משפט במטרה להשפיע על מהל� המשפט או על תוצאותיולהלי� פלילי תלוי ועומד

טועני� סוסונוב , בו התקיי� דימוי של הלי� משפטיש ,"עובדה"באמצעות הדיו� בתחקיר 
 לחוק בתי המשפט 71ביחס לסעי� " אפשרות סבירה"ומנשה כי אימו� מבח� הסתברותי של 

 בחשש מפני השפעה מדוברבו שלמצער במקו� , הוא מחויב המציאות) בנוסחו היו�(
  . אסורה על עדי� האמורי� להעיד במשפט

בי� פרסו� סמוי ש על הקשר –' אי� הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ� העי�'"מאמר ב
� מאירירחלי דנות אפרת " בקלטות ילדי� לרווח כלכלי� טירי�וקחנה ויינשטו מרקובי

יש להעניק למונח , לטענת�. י�נוכח פסיקה עדכנית בעני, בפרסו� סמוי המכוו� לקטיני�
תו� מת� דגש לא רק על אופ� , פרשנות רחבה משהוענקה לו בפסיקה" פרסומת סמויה"

  .  על אופ� השיווק הפרסומי וכוונתו ג�חשיפת המוצרי� אלא
עה ופרי עטה של נ" ?הילכו שניה� יחדיו, הסגרה וטרור", המאמר השלישי בכר� זה

ר טיות של כלי ההסגרה בהתמודדות מדינות ע� הטרובוח� את הרלוונ, זיו�בורנשטיי�
 עקרו� היאשהחרגתה , פוליטיתכה של עברה תהגדרהמאמר עוסק במתח שבי� . העולמי

על שיש למתח זה  ותהשלכב ו, ההגדרה המעורפלת של טרורלבי�, יסוד בעקרונות ההסגרה
סיר את חריג המאמר מציע לה. הסגרהבאמצעות מדינות להילח� בטרור של � ותיהנניסיו

העברה הפוליטית מעקרונות ההסגרה תו� שימוש בעקרונות חלופיי� על מנת להג� על 
 כתב בי� פעולה שיתו� בעקבות מתפרס� זה מאמר. אנשי� הראויי� להגנה מפני הסגרה

 – ההומניטרי לאומי� הבי� המשפט לקידו� עמותה – ה"עלמ לבי�" משפט שערי "העת
  ".�צעירי חוקרי�"  מפרויקט כחלק

ותיקי� , אנשי מעש ומחקר, אנו מנצלי� הזדמנות זו כדי לקרוא לחוקרי� ולסטודנטי�
, ברוח זו כר� זה מכיל מאמרי� ממגוו� תחומי�. לפרס� את מחקריה� בכתב העת, וצעירי�

  . פרי עט� של אנשי אקדמיה ופרקטיקה בתחו� הציבורי והפרטי
  

   .פט ואת חקרו בישראלאנו תקווה שהמאמרי� יוסיפו דעת ויקדמו את המש
  

  יעל רונ�,  עמוס הרמ�,אביעד הכה�




