
 דבר העורצים

 חוברת זו, הסוגרת את כרך ה־30 לכתב העת, מחברת לא רק בץ עשורי כרכים, ולא רק,

 מבחינת עיתוי יציאתה, בין שנת 1999 ושנת 2000. החוברת מחברת אף בין שתי

 מערכות.

 למרות שהחוברת אינה חוברת נושאית, הרי שהמאמרים המופיעים בה, מלבד הרצאתה

 של פרקליטת המדינה, הגב׳ עדנה ארבל, מתאפיינים כולם בגוון כלכלי. יש בכך כדי

 להדגיש את חשיבותו הגוברת של הזרם של משפט וכלכלה בחשיבה האקדמית

 הישראלית. בכך, צועדת ישראל בעקבות שיטות משפט אחרות, המעניקות מקום כבוד

 לחשיבה כלכלית.

 במאמר על חוק מכר דירות, מנתח זמיר מגוון של שיקולים המצויים בבסיסו של

 החוק, ומראה, כיצד לא ניתן לבודד אף שיקול כשיקול היחיד או הדומיננטי. השיקולים

 השונים מולידים הוראות שונות, אשר חלקן נשען על שיקול בודד, חלקן נובע ממספר

 שיקולים המוליכים בכיוון אחד, וחלקן מנסה ליישב סתירות בין מספר שיקולים.

 החוברת כוללת גם מאמר המנסה להצביע על הרציונל הכלכלי הקיים בבסיס עקרון

 תום הלב, החשוב כל־כך בדיני החתים של היום. מאמר נוסף מנתח את השלכותיהם

 הכלכליות של סוגי מכרזים שונים, ומציע את המכרז המביא, לדעת המחבר, לתוצאה

 אופטימלית.

 במאמר של גושן, מתואר שוק ההון, על השחקנים השונים בו, ונערך דיון לגבי השוני

 בין תרמית ומניפולציה, והצורך באיסור פלילי המתייחס לשתיהן.

 מאמר אחר מתייחס לשאלת הנורמות האנטי תכנוניות, ומבקר את גישת הפסיקה,

 המאמצת תפיסה קונספטואלית. במקום זאת, מציע גליקםברג גישה פונקציונלית, אשר

 תמנע חלק גדול מהעיוותים מבחינת צדק חברתי ויעילות, הנובעים מגישת הפסיקה.

 כאמור, יוצאת מהכלל, מבחינת הגוון הכלכלי, היא הרצאתה של פרקליטת המדינה,

 הדנה באכיפת החוק על אישי ציבור - נושא חשוב המצוי על הפרק בעצם ימים אלו.

 מערכת משפטים תפתח את שנת ה־2000 בשתי חוברות הכוללות נושאים שונים

 ומגוונים. בנוסף, יום העיון לזכרו של פרופ׳ יורן שנערך ב־30.6.1999 על ידי כתב העת

 משפטים והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ואשר הוקדש לחוק
 החברות החדש, על היבטיו השונים, ימצא ביטוי במאמרים נושאיים שיתפרסמו, במהלך

 השנה הקרובה, במסגרת כתב העת.

 אנו מקווים, שמאמרים אלו יסייעו לקהילה המשפטית, הנערכת להסתגלות לחוק

 החדש, לפחות במקצת ההסתגלות.

 גיא הלפטק דורית רובינשטיין

 עורכים
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