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תודות
ספר זה הוא תוצר של עבודה לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה שנכתבה במסגרת
המרכז ללימודי משפט מתקדמי בפקולטה למשפטי על ש בוכמ באוניברסיטת תל
אביב .ברצוני להודות לכל הגורמי שסייעו לי במהל עבודת הדוקטורט ,ובראש
למנחה עבודת הדוקטורט ,פרופ' קנת מ ,אשר בלעדיו מחקר זה וספר זה לא היו באי
לעול .
בפרט ברצוני להודות לכל אות מאות נאשמי  ,ועשרות סניגורי  ,תובעי
ושופטי  ,אשר הסכימו להקדיש לי מזמנ וממרצ  ,שיתפו פעולה ע מחקר השדה
ופתחו בפני צוהר לעולמ המרתק.
בנוס לכ ,ברצוני להודות לפרופ' חנו דג ,לד"ר אור גזל ,לד"ר הדר אביר ,
לד"ר לימור זרגוטמ ,לעו"ד ענבל רובינשטיי ,לד"ר חגית לרנאו ,לד"ר יואב ספיר,
לפרופ' ראסל פירס ,לד"ר תמר גדרו ,לד"ר דפנה הקר ,לד"ר ענת אור ,למר עמוס
ישראל ,לעו"ד משה סרוגובי' וכ לד"ר דיויד וינר ז"ל.
סייעו לי רבות בייעו בסוגיות הסטטיסטיות פרופ' קמיל פוקס וד"ר מירו גרוס ,ועל
כ תודתי נתונה לה .
תרומת של כל אלה למחקר לא תסולא בפז.
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