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  דבר העורכי�

  , יקרי�י�ת וקוראוקורא
 מאמרי הכר� עוסקי� .משפטי�פניכ� את כר� מו של כתב העת ל הציגאנו מתכבדי� ל

שאפנו שכר� זה ישמש . במגוו� רחב של נושאי� ומשתמשי� במתודולוגיות מחקר שונות

המבטאי� רעיונות מעוררי , תאורטיי� ופרקטיי� כאחד, אכסניה עבור מאמרי� חדשניי�

בראש ובראשונה תודתנו נתונה כמוב� למחברי המאמרי� . ניי� מתחומי המשפט השוני�ע

 –עורכי די� וסטודנטי� , )בעבר ובהווה(שופטי� ,  אנשי אקדמיה–המתפרסמי� בכר� זה 

השתדלנו לעשות כמיטב יכולתנו כדי להבטיח . על העבודה המשותפת המפרה והמלמדת

טי בישראל כשהשמירה על ערכי המצוינות שהכר� ישיא תרומה לשיח והמחקר המשפ

 .הוסיפה להנחותנו, המאפייני� את כתב העת מיו� היווסדו, והעצמאות הסטודנטיאלית
את אחת מחוברות הכר� החלטנו להקדיש לכבוד פרישתו של נשיא בית המשפט העליו� 

 .זהכר� על מערכת הבמהל� השנה שבה עמלו חברי שסיי� כהונתו , השופט אשר גרוניס

 חרט משפטי�אחת המטרות שכתב העת בחירתנו זו נבעה מהשאיפה להוסי� ולהגשי� את 

 שבי� דיאלוגהיא שימור וקידו� הו ,במרוצת השני� מאז הוק�,  על דגלובאופ� מסורתי

הקול הקורא שהפיצה המערכת עבור חוברת זו זכה להיענות . עול� האקדמיה לבית המשפט

 זכינו לחזות בדיאלוג ,שאר� יומיי� ,ו של הנשיא גרוניסלציו� פרישתו ולכבודבכנס . רחבה

,  בפני קהל נכבדרעיונותיה� המאמרי� הציגו את מחבריעת ,  לובש צורה לנגד עינינוהאמור

צגה בכנס ולפרסו� בחוברת המאמרי� שנבחרו לה. שופטי בית המשפט העליו�ובתוכו ג� 

בי� , בה� נודעה תרומה ייחודית לפועלו של הנשיא גרוניסש עסקו בנושאי� כתב העת

 סוגיות בסדרי הדי� ;ובה� דיני פשיטת רגל וחדלות פירעו�, כאיש אקדמיהכשופט ובי� 
. משפט חוקתיו ; היבטי� שוני� הקשורי� לייעול מערכת בתי המשפט;האזרחי והפלילי

 בית המשפט העליו�  אתשאפיינו ותשניתחו את המגמאחדי� מאמרי� כמו כ� הוצגו 

רותיו את �ֵ .  בעברהומגמות שאפיינוה  נשיא לעומת גרוניסה שבה שימש השופטבתקופ

אנו גאי� להביא ושל הלי� העבודה המשות� ע� מחברי המאמרי� המשובחי� של הכנס 

כפי שאנו ,  ואנו מקווי� שתמצאו בה� עניי� רב,בחוברת השלישית של כר� זה לעיונכ�

  .מצאנו בה�

 גדולה נפלה בחלקנו כעורכי כתב העת להשתת� בעשייה המאתגרת והנפלאה זכות

 סגל –תודתנו נתונה לכל העוסקי� במלאכה . המאפיינת את פועלו שני� ארוכות

 –" נבו הוצאה לאור"וכ� עובדי , העומדי� לצדו של כתב העת, "סאקר"האוניברסיטה ומכו� 
אנו מבקשי� להודות לחברי מערכת , ומעל לכול, לסיו�. השותפי� להוצאתו של כר� זה

ואנו , עבודתכ� ניבטת מבי� שורותיו של כר� זה. ו על מסע משות� ומוצלח במיוחד"מ

  . מקווי� שתביטו בו בחזרה בחיו� ובגאווה

  

  גוטוטר זאר  שיר ויסנברג            

  �עורכי                      

  




