
7  

  דבר העורכי�

להי� נות� ל� לשבטי� � א' שופטי� ושוטרי� תת� ל� בכל שערי� אשר ה"
  .)18דברי� טז " (ושפטו את הע� משפט צדק

 המקו� בי�ששערי העיר ה� מקו� המפגש ? בו התקיי� המשפט, מהו אותו שער מיתולוגי

  . בשעת שלו� ה� נפתחי�. ננעלי� השערי�, בשעת איו�. המוג� לבי� תרבויות אחרות

.  של תוצרת זו– השערי� –וש� נקבעי� המחירי� , בשערי העיר מובאות הסחורות

�ה, השער הוא מקו� ההתכנסותagora ,השער . מנהיגי השבט המקומי, ש� יושבי� הזקני�

שא ומת�  כרכישת חלק הקבר של שרה והמ–� פומביי� הוא המקו� בו נערכי� מעמדי

כל  "–מל� שכ� משדל את בני עמו ). 18 בראשית כג" (בכל באי שער עירו ",שקד� לה

כל " גאולתה של רות נעשית לעיני. כנסו לברית ע� ישראל ובניוי שי–" יוצאי שער עירו
  ).11 רות ד" (הע� אשר בשער והזקני�

משו� .  חילוקי הדעותי�מתגלע ומטבע הדברי� ש�, מתקיי� המסחרבשערי המשפט 

זהו המעשה לא ייפלא אפוא ש. הביטוי המובהק ביותר של שלטו� הוא שפיטה בשער, כ�

ויק� המל� : "השלטוני הראשו� של דוד כאשר שב אל מלכותו לאחר כשלו� מרד אבשלו�

  ).9יט , ואל בשמ" (וישב בשער

במקו� בו . עשיית המשפט המהותיתת להתקיי� חייבש� מקו� ניהול המשפט ב

דרישה שלא , )15, ש�" (ַהציגו בשער משפט"נדרש ש� ) 12עמוס ה " (אביוני� בשער הטו"

המל� שלמה מצווה ). 10, ש�" (ָ�נאו בשער מוכיח"בני הע� שכ� , תמיד התקבלה באהדה

:  מצווהוהנביא). 4איוב ה (כפי שנהגו בני האויל , )22משלי כב " (אל תדכא עני בשער"
  ). 16זכריה ח " (אמת ומשפט שלו� שפטו בשעריכ�"

ועבור החברה הישראלית , הוא ג� מרחב ערכי ומחקרי עבורנו, שערי המשפט, מקו� זה

אמת ושלו� לבי� ,  בממשק שבי� ערכי הנצח של צדק–זו נמצאת בטלטלה מתמדת . כולה

ראש . ל ממשק זהשערי משפט נועדו לחדד את הממד הערכי ש. רכי ומשברי השעהוצ

הקוב! שבפניכ� פותח בסוגיות .  הפרוצדורה המשפטית–וראשונה למשפט הוא התהלי� 

 אזרחיתת מוצא מנקוד. עריכת הסכמי�ו ראיות חסויות ,ייצוג,  של התיישנות–פרוצדורליות 

מש� הוא עובר לדו� . ו� בסוגיות של הגנת הצרכ� ועוולת הרשלנותיהוא ממשי� לד, זו

ט הפלילי בעיצוב הממשק שבי� תרבות דמוקרטית מכבדת לזו הפוגעת בגו� המשפ בתפקיד

משפטיות המבקשות לפתור את חידת תורת הענישה �ולסוגיות ערכיות ומטה, האישה
� כר� זה חות� בסקירה ביוגרפית. במשפט העברי ושאלת קביעת המוות בהלכה היהודית

  .משפטית של שלושה משופטיה הדגולי� של מדינת ישראל
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שתרמו ממרצ� , שערי משפטסטודנטי� חברי מערכת ודתנו לכותבי� השוני� ולת

 –הוצאה לאור נבו הודות למערכת שוב ולאנחנו מבקשי� ל. ר� שבפניכ�לכסיונ� העשיר יונ
  .  המסורה והאיכותית�על עבודת – או�� דפנה בר' עורכת הלשונית גבהענת זקו� ו' גב

לבוא  – ותיקי� וחדשי� –ני� והחוקרי� אנו ג� שבי� ומזמיני� את ציבור המשפט

שערי מדע " המשפט של המרכז האקדמי יולפרס� את מחקריה� בשער" שערי משפט"ב

   ."משפטו
  

   עמוס הרמ�,אביעד הכה�, מיכאל בריס




