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בטבת התשע"ט ' אי  

 קול קורא להגשת מאמרים בנושא "העיר"

 

למחקרים העוסקים בנושא  מיוחד כרך יקדיש, אילן בר באוניברסיטת למשפטים הפקולטה של העת כתב -משפט"  מחקרי"

חידושים בתחום, רעיונות יצירתיים, ניתוחים ". אנו מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש מאמרים בנושא, עם דגש על העיר"

 תיאורטיים ואמפיריים לשם בחינת אפשרות פרסומם.

 

המהפכה התעשייתית בישרה את עליית קרנן של ערים כמסגרות המרחביות, החברתיות והמשפטיות המרכזיות בהן 

אוכלוסייה העירונית, וכיום מתגוררת אוכלוסיית העולם. בעשורים האחרונים חלה צמיחה חסרת תקדים בהיקפה של ה

למעלה ממחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת במרחב העירוני. נתון זה צפוי להאמיר במהלך העשורים הקרובים, ומחקרים 

, תתרכז למעלה משני שלישים מאוכלוסיית העולם במרחב עירוני. שינויים אלה מעוררים שאלות 2050צופים כי עד לשנת 

 תפקידיו השונים במרחב העירוני. על של המשפט אל העיר, כמו גם אודות יחסו על מגוונות 

 

הקיום המשותף של אוכלוסיות מגוונות, הדינאמיות של החיים העירוניים לצד השינוי המתמשך במעמדה של העיר, מזמנים 

יר עם השלטון אתגרים חברתיים, כלכליים ומשפטיים, בכל הקשור לניהול החיים במרחב העירוני, כמו גם ביחסיה של הע

כלפי העיר  –זכויות תושבי העיר  בדבר המרכזי. בין היתר עולות שאלות בדבר חובותיה של העיר כלפי תושביה ותושבותיה;

 בדבר וכן ;ובתכנון המרחב העירוני בפרט ,וכלפי שאר התושבים; בדבר השיקולים הראויים בעיצוב מדיניות עירונית בכלל

לצד הצורך בשימור נכסי תרבות וזהות עירוניים. שאלות נוספות מתעוררות לגבי  הליכי התחדשות עירוניתהצורך ב

ולגבי אחריותה של העיר לקביעת מדיניות בשאלות  ,התמודדותה של העיר עם אוכלוסיות בעלות מאפיינים וצרכים שונים

ת אוכלוסייה שונות ומעמדו של כמו אופיו של המרחב הציבורי, היפרדות ושילוב בין קבוצו)בעלות משמעות ציבורית ניכרת 

. ניהול המרחב העירוני מעלה שאלות ממשליות בדבר יחסיה של העיר עם ערים אחרות, כמו גם עם השלטון (הדיור הציבורי

בהיקף האוטונומיה העירונית בקבלת החלטות, בסמכותה של העיר לגבי ניתן לדון בסוגיות העוסקות המרכזי. כך לדוגמה, 

 ובשאלות הקשורות לרווחת תושבי העיר ולהבטחת קיומם בכבוד.   רגולציה סביבתית,

 

בשנים האחרונות, עם התגברות תהליכי הגלובליזציה והרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות במדינות המערב בכלל, 

והשינוי ובישראל בפרט, מתמודדת העיר עם אתגרים חדשים ומורכבים במיוחד. בין היתר עם אתגרי הגירה, שינוי אקלים 

במעמדן של ערים מסוימות שהפכו ל"ערים גלובליות". הליכי הפיכתן של ערים בישראל ל"ערים חכמות" מעוררים שורה 

ארוכה של שאלות מרתקות בדבר רציותם של חידושים טכנולוגיים בשיפור השירותים העירוניים, כמו גם בתחומי התרבות 

להיות לחידושים כאלו על האוכלוסייה העירונית, על  האוטונומיה  ותיוהחברה העירוניים, ושאלות בדבר ההשלכות שעשו

 של הפרט ועל זכותם של תושבי העיר לפרטיות. 

 

אם כן, שאלות מעשיות לצד שאלות ערכיות ובהן שאלות של שוויון וחלוקה, יחסי הפרט  העיר והמרחב העירוני מעוררים,

 והקהילה, אוטונומיה וזהות. 

 

למשפט ממשקים רבים עם העיר. דיני השלטון המקומי; דיני התכנון והבניה; דיני הקניין; דיני איכות הסביבה; זכויות 

אודות רגולציה של על וכן שאלות  שאלות הקשורות למשפט וטכנולוגיההאדם ובכללן הזכות לפרטיות, לחופש דת ולשוויון; 

עוסקים כולם בהיבטים שונים של תכנון וניהול המרחב העירוני ובהסדרת מערכת היחסים בין  –אחריות חברתית וסביבתית 

 העיר והשלטון המרכזי.  
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 המעוניינים להשתתף בכרך הנושא:

 

 .2019בינואר  13  שני עמודים( בעברית עד לתאריךעד המאמר )יגישו תיאור קצר של  .1

 .2019בינואר  27 החלטה ראשונית, על בסיס התקצירים, תימסר לכותבים עד לתאריך .2

 (. תחילת סמסטר א' התש"פ) 2019 אוקטוברב 27 - האת המאמרים לפרסום יש להגיש עד  .3

 

את המאמרים יש להגיש על פי כללי מערכת "מחקרי משפט" המופיעים באתר האינטרנט בכתובת 

http://law.biu.ac.il/he/node/527 ."פרסום המאמרים כפוף להליכי השיפוט האקדמי המקובלים ב"מחקרי משפט .

 .Law.Studies@mail.biu.ac.ilמייל: -פנות באילבירורים ופרטים נוספים ניתן ל

 

 בברכה,

 

 שלומאי, עורכת -פרופ' צילי דגן, מורה אחראית; ד"ר ליאור משאלי

 ד"ר שי שטרן, עורך אורח                                 
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