
 

 

 
 הפקולטה למשפטים

 
 
 

  
 

 קורא קול
  

 בנושא מחקר לסדנת הצעות להגשת
 ריבוי גוונים של אכיפה מדינתית

 
 בסדנת להשתתפות הצעות להגיש פרקליטים ופרקליטות, חוקרים, לחוקרות קוראים אנו

פעולה -היא פרי של שיתוף הסדנה". ריבוי גוונים של אכיפה מדינתית" בנושא ומחקר לימוד

 .פרקליטות המדינהלאילן -הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ברבין 

המדינה עושה שימוש באמצעי . הכוח הכופה של המדינה נסמך על מנגנוני אכיפה שונים

בעוד שהתדמית של . האכיפה העומדים לרשותה בהקשרים הנוגעים לענפי המשפט השונים

נדמה כי בשנים , ן וטכני בעיקרומיוש ,אכיפה מדינתית היא לעיתים של מנגנון אחיד ובינארי

האחרונות ניתן לזהות מנעד רחב של מנגנוני אכיפה שאותם המדינה מפעילה באופן גמיש 

בנוסף לאכיפה המדינתית התפתחו בשנים האחרונות מופעים שונים של . בנסיבות משתנות

 (.  חברתית-למשל סטנדרטים של אחריות תאגידית)אכיפה פרטית 

לדון בשיקולים , קור את ביטוייה השונים של האכיפה המדינתיתמטרת הסדנה היא לח

בעידן , הכרוכים בבחירת מנגנוני האכיפה ובהפעלתם ולזהות את האתגרים הגלומים בהם

הסדנה תבחן את המשמעות . שבו לרשות המדינה עומד ארגז כלים עשיר להכוונת התנהגות

הדעת של הגורמים השונים של הרחבת מנעד האכיפה למערכת היחסים ולמבנה שיקול 

 . במערכת האכיפה

 : דוגמאות לנושאים שעשויים להיכלל תחת התמה של הסדנה הם

מנגנוני האכיפה השונים הקיימים במשפט הפלילי, החל מהסדרי הטיעון, דרך  -

המשפט הקהילתיים -מהליך פלילי, סגירת תיק בהסדר מותנה, בתי תוכניות הטייה

 הליכי צדק מאחה המתקיימים בחסות המדינה.תהמשלבים טיפול בצל החוק ועד 

ההשפעות האקספרסיביות של הענישה לרבות בהקשר של ביוש ופגיעה במוניטין;  -

ם מנגנוני אכיפה אזרחית הכוללות תביעות יזומות מטעם המדינה בגין נזקי

 שנגרמים כתוצאה מפעילות מפרה. 

אתגור הגבולות הטריטוריאליים של המדינה בהקשרים של אכיפה, כמו בהקשר של  -

 אכיפה יצירתית בתחום הסייבר. 



 

 

אמצעי אכיפה מנהליים לסוגיהם )כדוגמת עיצומים כספיים בתחום הסביבתי  -

של עבירות ובתחום ההגבלים העסקיים, הסדרי כופר בדיני המס ובתחומים נוספים 

רגולטוריות, מנגנונים המבוססים על דיווח עצמי(; המתח בין אכיפה מנהלית 

 לאכיפה פלילית. 

השימוש בשומרי סף כסוכני אכיפה של המדינה )בתחום הסייבר למשל, בדמות  -

הטלת אחריות פלילית על ספקיות האינטרנט, או בדמות הטלת אחריות מצד 

בנקאים כמו גם הטלת חובות דיווח על צדדים המדינה על רואי חשבון, יועצי מס ו

 שלישיים(.

שימוש באזהרות כצעד לפני אכיפה, כולל יצירת מרשם של מוזהרים; ושיתוף  -

הפעולה עם גורמי אכיפה פרטיים )למשל, מכון התקנים, דרוגים פרטיים, 'אמון 

 הציבור' ועוד(. 

ל מנגנונים אלה המתח שבין אכיפה ציבורית לפרטית, השאלה האם נכון לסמוך ע -

 בעידן של משאבי אכיפה מצומצמים.

 

ותכליתה להוביל  לפרקליטיםו הסדנה היא סדנת כתיבה המיועדת לחוקרים באקדמיה

במסגרת הסדנה יקוים שיח . לפרסום מאמר של כל אחד מהמשתתפים והמשתתפות

 מחקר כלי ובאמצעות מגוונות מבט מנקודות וזאת ,בשאלות שעולות מנושא הסדנה

 של אישיים פרויקטים של וכתיבה מחקר ליווי תוך, משותף למידה הליך ויתקיים, ווניםמג

 . אחד ממשתתפיה כל

מחקרים משותפים שמבוססים על פיתוח של מאגרי , בין היתר, במסגרת הסדנה נעודד

ניתוחם באמצעות מתודולוגיות אמפיריות מגוונות והצגת , מידע ייחודיים בתחום האכיפה

 .ניתן להגיש הצעות משותפות. תוצרי המחקר

מגישי ההצעות מתבקשים לשלוח תיאור של רעיון או פרויקט החוסים תחת נושא 

על ההצעה לכלול . מילים 500 -היקף ההצעה הוא כ. שאותו ירצו לפתח במסגרתה, הסדנה

מתודולוגיה מוצעת לביצוע המחקר וביבליוגרפיה , שאלת המחקר, תיאור של הנושא

 . חיים-ה יש לצרף קורותלהצע. ראשונית
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 . ר חיים ויסמונסקי מפרקליטות המדינה"ד, ביחד עם אילן-בר באוניברסיטת


