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 דבר העורכים

 כתב-העת ״משפט וממשל״ יוקדש בעיקר למשפט העוסק בממשל, כלומר ־ למשפט

 הציבורי, הכולל לעניין זה את דיני החוקה ואת דיני המינהל הציבורי. דיני המינהל

 הציבורי מקיפים את הדינים הכלליים, כגון סדרי המינהל הציבורי, הביקורת השיפוטית

 על המינהל הציבורי וכיוצא בהם, ואת הדינים המיוחדים, כגון הדינים העוסקים במינהל

 מקומי, ביטוח לאומי, צבא, תכנון ובנייה, איכות הסביבה ותעבורה. לכל הנושאים האלה

 היבט נוסף על ההיבט המשפטי ־ היבט של מדע המדינה, של מינהל ציבורי, או של תחום

 אחר.

 אף שעיקר עניינו יהיה במשפט, לא יגביל עצמו ״משפט וממשלי׳ לנושאים משפטיים

 דווקא, אלא יכלול מפעם לפעם גם מאמרים ומידע הגולשים מן המשפט הציבורי אל

 תחומים קרובים.

 כתב-העת מכוון אמנם בראש וראשונה למשפטן המתעניין במשפט הציבורי, אך יש בו

 כדי לעניין גם קוראים שאינם משפטנים, אשר עיסוקם בתחומים שונים של הממשל

 והמינהל הציבורי. זהו ציבור גדול שלא היה לו עד כה כתביעת שיעסוק במיוחד בבעיות

 ובצרכים המיוחדים לו. ״משפט וממשל״, שייצא לאור פעמיים בשנה על־ידי הפקולטה

 למשפטים של אוניברסיטת חיפה, מתכוון למלא חסר זה.

 כתב־העת יהיה פתוח להשתתפות אנשי הלכה ואנשי מעשה מתחומי המשפט, הממשל

 והמינהל הציבורי. המערכת, שתחליט על המאמרים שיפורסמו ותערוך אותם לפרסום,

 תכלול מן השנה הבאה גם תלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים.

 קוראים ומוסדות מוזמנים להעיר הערות למערכת, לשלוח חומר לפרסום במדור המידע,

 וכמובן, לחתום כמנויים על כתב־העת.

5 



 דברי ברכה
 מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון

 המשפס הציבורי הוא תחום חי ותוסס. הוא מתפתח בקצב מהיר והשלכותיו על כל

 תחומי המשפט האחרים היא משמעותית.

 בשנה החולפת התקדמה המדינה בחקיקת חוקי־היסוד והרחבת היריעה בכל הנוגע

 לפיקוח השיפוטי על החקיקה.

 הוחק חוק בתי-הדין המינהליים, והשיפוט המינהלי קיבל בכך מסגרת יציבה ומוגדרת,

 תוך חיזוק אי־תלותו.

 יש בכך כדי ליצור שדות עיון ומחקר חדשים לשם בחינת התפתחותו של המשפט

 הציבורי.

 המשפט הציבורי הוא המנשאה עליה מועמסים סדרי השלטון ומכשלותיו ודרכי המינהל

 ומהמורותיו. בשל השפעתם המכרעת של סדרי השלטון ושל סדרי המינהל על כל תחומי

 חיינו, ממילא מובן כי כל אי-יציבות או מעצור בהסדרי המשפט וכל אי־בהירות פרשנית

 הם בעלי השפעה רחבה מעבר לתחום המוגדר של הסוגיה הנדונה.

 מן הידוע הוא כי הדיון בנושא כלשהו מתחומי המשפט הציבורי איננו מחוסן מפני

 חדירתן של השפעות פוליטיות. קשה לעתים קרובות לנתק את ההתייחסות העניינית

 לנושא זה או אחד של התחום המשפטי האמור מן האמונות והדעות המדיניות של העוסקים

,(A Grammar of Politics) בדבר. לפני אמרתו הידועה של פרופסור הרולד לסקי 

 המשפט החוקתי איננו מובן אלא כביטויה של שיטה כלכלית, אשר לה הוא נועד לשמש

 חומת מגן.

 דומה כי התיזה האמורה מציגה תופעות בנות-איתור בהשפעות החובקות את נושאי

 המשפט הציבורי כולו, ובכך יש מידה של הפרזה. אין לך אמנם תפיסה בעניין שיטת

 הממשל והמשפט הרצויה שאינה מושתתת במידה זו או אחרת על השקפת עולם מדינית,

 ויש יסוד להניח כי אף המושג ״סדרי מינהל תקינים״ מעוצב בצורה שונה בדמיונו של בעל

 השקפת עולם טוטליטרית, מחד גיסא, לעומת מי שדוגל בחירות האדם, מאידך גיסא.

 אולם, המפתח הוא בביטוי ״במידה זו או אחרת״; בעיני כל הדוגלים בחברה דמוקרטית

 וחופשית יש תשתית משותפת רחבת היקף, עליה ניתן להוסיף ולבנות קומותיו של בניין

 המשפט הציבורי לרבדיו ולענפיו, ללא ערבוב־יתר של השקפות פוליטיות פרטיקולריות.

 הרצוי והאפשרי מן הנכון שיהיה אף המצוי אצל כל המבקשים לפתח תחום זה במישור

 האקדמי,

 אני מאחל לעורכים ולפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה כי פעלם החלוצי בפרסום

 כתב־העת החדש בתחום המשפט הציבורי יישא פרי מאלף ומעניין ויסייע בפיתוח

 משפטנו.

 ד
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