
כתב העת “מעשי משפט” הוא כתב עת 
משפטי אקדמי אשר עוסק ביחסי הגומלין 
בין המשפט לבין שינוי ותיקון חברתי ונועד 
לקרב בין האקדמיה לפרקטיקה, ולאפשר 

הפריה הדדית בין השתיים. הכותבים 
בכל כרך הם אנשי אקדמיה, עורכי דין 

ופעילים חברתיים. 

מחיר הכרך: 100 ₪ | הנחות לסטודנטים ולסגל אוניברסיטאי

לרכישת הכרך מעשי משפט יד בשירות עצמי )באמצעות דפדפן “כרום”( לחצו כאןכאן
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כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

י  ש ע מ
משפט

כתב העת מתפרסם בעזרת תרומתו של 
משרד עורכי הדין שבלת ושות'

מעשי משפט – כרך יד
עורך ראשי: עמרי ידלין

עורכים: אלמוג ססי, מרב שוורץ
בהקשרים  המשפט  את  המציבים  מאמרים  של  מרתק  מגוון  מציע  משפט  מעשי  העת  כתב 
בהם  בתחומים  הכלליים  המאמרים  מלבד  רחבים.  ותרבותיים  חברתיים  היסטוריים,  פוליטיים, 
סטטוס  לרצף".  מבינאריות   — המשפטי  "הסטטוס  לנושא:  מוקדש  יד  כרך  העת,  כתב  עוסק 
משפטי הוא קטגוריה שעצם ההשתייכות אליה מחילה על הפרט זכויות, חובות סמכויות ומגבלות 
לתהליכים  דומה  תהליך  עבר  לבינארי,  נחשב  בעבר  אשר  המשפטי,  הסטטוס  מושג  מסוימות. 
על  "סטטוס  של  במציאות  כיום  מכירה  המשפטית  המערכת  מכך  וכתוצאה  אחרים,  חברתיים 
הרצף". מאמרי כרך יד מנתחים את המעבר מבינאריות משפטית לספקטרום בנושאים שונים כמו 

עבודה, משפחה, אזרחות ועוד. 

תוכן עניינים
מבוא: בין שחור לבן למגוון אלמוג ססי ומרב שוורץ 

הסטטוס המשפטי
הורות בסיכון כפול: איומים מחוץ ומבית על ההורות הלהט"בית צבי טריגר 

מהפכת זמני ההורות השווים בצילו של כשל שיפוטי בצריכת ידע  דפנה הקר 
אמפירי

בין ארעיות להשתקעות: ייחודו של סטטוס התושב הארעי במדינת  נועה דאימונד 
ישראל

עריכת דין מודעת עוני: עורכי דין חברתיים, עורכי דין פרטיים,  יעל כהן-רימר 
והסיוע המשפטי בישראל

הסדרי העסקה גמישה ככלי לקידום איזון בין עבודה למשפחה  אורלי ארליך 
בשוק העבודה הישראלי — מנוקשות משפטית להגמשה זוחלת

הצעה לסדר: פרסום שמות בהחלטות שיפוטיות בהליך הפלילי  דנה יפה 
במרחב הסייבר

חלק כללי
אפרת פודם, אסף דרעי 

אם לא תמחק יבוא שוטר: דמותו של השוטר בחברה בראי מגמת  ושיר טולדנו 
תביעות הדיבה מצד שוטרים

השופט הקהילתי שמואל מלמד 

מבט חדש על שיעור ההתערבות של בתי המשפט לעניינים  בת-חן שלזינגר 
מינהליים בהחלטות הרשות: בניית מודל וניתוח דאטה ממאגר 

מידע משפטי

הצדק צריך להיראות — פומביות הדיון והפיילוט לשידורים חיים  אהרן גרבר 
מבית המשפט העליון

עידית צימרמן, יובל טוכמן 
שלילת פיצויי פיטורים במשפט הישראלי — קריאה לשינוי הדין ועומר רוזנווקס 

עורכי הכרך
פרופ׳ עמרי ידלין מנהל מערך הקליניקות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב 

אלמוג ססי סטודנט לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל אביב 
מרב שוורץ סטודנטית לתואר ראשון במשפטים ובכלכלה באוניברסיטת תל אביב

 הפקולטה למשפטים 
ע״ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב
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