דבר העורכים
העורכים
דבר דני עברי
מותו של עו"ד ד"ר דיויד וינר ז"ל ,ששלח יד בנפשו בינואר  ,2005הכה בתדהמה את
הקהילה המקצועית .ד"ר וינר היה גורם מוכר ומשפיע בסנגוריה הציבורית ,במשרד
המשפטים ,באקדמיה ובלשכת עורכי הדין .בראשית דרכו המקצועית ,היה תובע
בפרקליטות מחוז המרכז ,ולאחר מכן סנגור פלילי בסניגוריה הציבורית ואחד
ממקימיה ,חבר בוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין ומורה לאתיקה ולסדר-דין
פלילי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן .הוא קיים דיאלוג מתמיד עם
עורכי דין ,שופטים ,מחוקקים ואנשי אקדמיה מתחומי לימוד שונים בנושאים
שהעסיקו אותו ובמרכזם ההליך הראוי ,מניעת עוול במשפט והגנה על הפרט ,מתוך
השקפה רחבה ועמוקה על תפקידו של המשפט בחברה מתוקנת.
כשנה לאחר מותו ,במחצית הראשונה של שנת  ,2006החליטה לשכת עורכי הדין
להיענות ליוזמתו של עו"ד דרור ארד-אילון ,ולהוציא לאור ,במסגרת כתב העת
"הפרקליט" ,ספר לזכרו של עו"ד ד"ר דיויד וינר ז"ל .חשבנו ,שנכון יהיה לייחד את
הספר לשני תחומי המשפט שהיו קרובים לליבו של דיויד :משפט פלילי ואתיקה של
המשפט הפלילי .לקול הקורא שפורסם בעקבות כך הייתה היענות עצומה .הוגשו
מאמרים רבים ,הן על-ידי אנשי משפט שהכירו את דיויד באופן אישי ,הן על-ידי
כותבים שלא הכירוהו אישית אך ראו בספר במה חשובה וביקשו לתרום לה בדרכם.
אנו מודים לכל כותבי המאמרים.
הספר כולל עשרים ושניים מאמרים ורשימות ,הנחלקים לארבעה שערים :השער
הראשון של הספר הינו אישי ,וכולל רשימות אשר נכתבו לזכרו של דיויד ואשר
מציגות מקצת תולדות חייו והערכת דמותו וכן אודות החקירה המשטרתית שכה
פגעה בו .שער זה כולל גם את רשימת כל פרסומיו של דיויד בעברית ובאנגלית.
השער השני כולל מאמרים בנושא של אתיקה במשפט הפלילי ,נושא שכאמור ,היה
קרוב עד מאוד לליבו של דיויד .השער השלישי כולל מאמרים בנושא משפט פלילי
דיוני ,והוא נפתח ברשימה של דיויד "כל ישראל ערבים זה לזה – בין הסגרה
למחויבות יהודית" ,הפותחת צוהר לגישתו הייחודית לקשר בין יהדות לאזרחות .זוהי,
ככל הנראה ,רשימתו האחרונה ,והיא מבוססת על תמליל הרצאה שנתן ,ביום 20
נובמבר  ,2003במסגרת כנס הפתיחה לתוכנית לציוויליזציה יהודית באוניברסיטת
ג'ורג'טאון ,ארצות-הברית .תודתנו לפרופ' יוסי שיין ,מייסד התוכנית ומי שעמד אז
בראשה ,שהיה חברו הקרוב של דיויד ,ואשר העביר לידנו את הרשימה .הזכויות על
הרשימה שמורות לאוניברסיטת ג'ורג'טאון ,ותודתנו נתונה על הרשות לפרסמה
בעברית בספר זה .השער הרביעי והאחרון כולל מאמרים בנושא של משפט פלילי
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מהותי .אני מקווים כי הספר ינציח את זכרו של דיויד וינר ,ויתרום לתחומי המחקר
של האתיקה והמשפט הפלילי בישראל.
אנו מודים לכל חברי המערכת ,תלמידי בית-הספר למשפטים של המכללה
למנהל ,אשר סייעו רבות בעריכת המאמרים .תמונתו של דיויד וינר לקוחה מהסרט
"רצח לכל החיים" .תודתנו לבמאי יצחק רובין ולעורך ויקטור טורקיה על מתן הרשות
להשתמש בה .כן ,אנו מבקשים להודות לרביב שלו ,מאלף עד תו ,על עבודתו
המקצועית ועזרתו הרבה והאדיבה בעריכת הספר .תודה מיוחדת שלוחה לעורכת
המשנה ,מאיה רפפורט ,הנמרצת והחרוצה ,שנשאה בעול כבד .חלקה לא קטן משלנו.

עו"ד דרור ארד-אילון
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פרופ' יורם רבין

עו"ד יניב ואקי

