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דבר העורכי
מכללת שערי משפט חוגגת בימי אלו ח"י שני להיווסדה .המכללה ,השוכנת בלב
קמפוס ציורי במרכז הוד השרו ,הרחיבה בשני האחרונות את תחומי פעילותה ובנוס
ללימודי משפטי מתקיימי בה ג לימודי לתואר ראשו בחשבונאות ,ולתואר ראשו
במנהל ,ממשל ומשפט .בקרוב אמורי להיפתח במכללה מסלולי לימוד נוספי.
לצד ספרי ומאמרי שמפרסמי אנשי סגל המכללה ,תמידי כסדר ומוספי
כהלכת ,אנו ממשיכי בהוצאת כתב העת "שערי משפט" ,שהוא ואחיו הצעיר ,כתב העת
"משפחה במשפט" ,כבר תפסו מקו של כבוד בקרב הקהילה המשפטית ,ומצוטטי תדיר
ג בפסיקת בתי המשפט.
להבדיל מהמסורת שנהגה בעבר ,ולפיה כל כר התמקד בנושא אחד ,עברנו למתכונת
משולבת של פרסו חוברות שעוסקות בשלל נושאי ,מכל ענפי המשפט.
אנו מנצלי הזדמנות זו על מנת לקרוא לחוקרי וסטודנטי ,שופטי ומלומדי משפט,
ותיקי וצעירי ,לפרס את מחקריה בכתב העת שלנו .ברוח זו ,כר זה מכיל מאמרי
ממגוו תחומי ,פרי עט של חוקרי בכירי כמו ג של חוקרי המצויי בתחילת דרכ.
לפני זמ קצר הל לעולמו פרופסור מנח ֵאלו ,לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט
העליו הדק הראשו של מכללת "שערי משפט" ,שנמנה א ע מייסדיה .פרופסור ֵאלו
היה משפט דגול ,שופט רב מוניטי ,חוקר ומורה ,ומעל לכל אד בעל נשמה יתרה .בפתחו
של כר זה באה הערכה צנועה לאיש ופועלו ,מפרי עטו של ד"ר אביעד הכה ,שיש בה ג
הכרת תודה לתרומתו האדירה של מנח אלו למדינת ישראל ,לעול המשפט בכלל
ולמכללת שערי משפט בפרט.
פרופסור מיגל דויטש ,סוקר במאמרו את השלכות התיקו האחרו בחוק החוזי )חלק
כללי( ,תיקו שנועד להציב סייג לכללי פרשנות החוזה.
ד"ר עמוס הרמ מבהיר במאמרו את דר כריתת חוזה הביטוח ואופ הנפקת הפוליסה
ואת יחסי הגומלי שבי חוזה הביטוח ופוליסת הביטוח.
ד"ר לימור עציוני בוחנת את מדיניותה של ישראל במאבק בסחר בנשי דר פריזמות
פמיניסטיות שונות .היא בוחנת עד כמה המדיניות הקיימת מכוונת להבטיח את טובת
הקרב.
יניב רוזנאי ד בשאלה הא על פי המשפט הבי לאומי ,רשאית ישראל לתקו את איר
בהתקפה מונעת.
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ד"ר יובל רויטמ ד בפיקוח המשפטהפנימי של הרשות המבצעת ,ובוח כיצד נית
להבטיח שגופי הפיקוח המשפטיהפנימי לא ייכנעו ללח מהדרג הפוליטי והפקידותי
הבכיר ,בפרט בתקופות לחימה .דיו זה מתייחס ,בי היתר ,לספרו של ג'ק גולדסמית' Ï˘ÓÓ
.˘Â· Ï˘ÓÓ· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Â ËÙ˘Ó – ¯Â¯Ë‰
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