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  דבר העורכי�

  , קוראי� יקרי�

  ". משפטי�"אנו מתכבדי� להציג לפניכ� את כר� מא של כתב העת 
  

 –כר� זה מאגד בחובו מאמרי� בנושאי� שוני� ומגווני� א� ג� בעלי מכנה משות� 

, שחרתנו על דגלנו מיו� הקמת כתב העת, ערכי� אלה. חדשנות ומקוריות, ביקורתיות

  . כיו� יותר מתמיד, וה� נמצאי� בראש מעיינינו, המשפטמשמשי� מנוע צמיחה לפיתוח 

  

ההופכת יותר ויותר , בעת האחרונה אנו עדי� לתמורות באקדמיה הישראלית

 העוסקי� –מציאות זו מציבה בפנינו . אוניברסלית ופחות מכוונת לשוק המקומי

כאשר העול� הופ� לחממה .  אתגרי� לא פשוטי�–במלאכת פיתוח המשפט בישראל 

מלומדי� רבי� פוני� לכתיבה באנגלית . התחרות על טובי הכותבי� נעשית קשה, חתא
. ומבקשי� למצוא אכסניות שונות לפרסו� כתביה� בארצות הברית ובמדינות אחרות

כאשר מצד , מנווט דרכו בי� תהליכי� ומגמות שונות" משפטי�"מיו� היווסדו כתב העת 

נאחז בקרנות המזבח של העשייה , חראחד מבקש לשמור על רלבנטיות ומ� הצד הא

  . המשמשת לו מסורת לתפארת זה שני� רבות, המשפטית הטהורה

  

 שאפיינה את עבודתנו בשנה האחרונה – התחדשות מול מסורתיות –דינמיקה זו 

הובילה אותנו לעשות לילות כימי� במחשבה על הדר� הראויה לצעוד בה במשעולי 

ומהלכי� אחרי� שנקטנו " משפטי�"רנטי של  כתב העת האינטפיתוחלצד . העשייה

השתדלנו לעמוד בר� הגבוה שהציבו לנו קודמינו תו� שמירה על , במישור ההתחדשות
תק� מחמיר של בחינת המאמרי� המוגשי� אלינו ומחויבות לפרסו� המאמרי� הטובי� 

 אשר ביקשו לתק� כל –לדורותיה� " משפטי�"מסירות� ודייקנות� של מערכות . ביותר

טיעו� וטיעו� ולהבהיר את ניסוחה של כל פסקה ופסקה מבלי שהיק� מאמציה� ייוודע 

ואנו מקווי� ,  היא המורשת החשובה ביותר של כתב העת–לאיש פרט למחבר המאמר 

 .שהצלחנו לשמרה ולהעבירה הלאה לדורות הבאי� אחרינו
  

על , שתת� בעשייה נפלאה זולה, כעורכי כתב העת, זכות גדולה נפלה בחלקנו

שמחנו להיווכח כי עוד בטר� . בפתחו של העשור החמישי להקמת כתב העת, אתגריה

ומאמר אחר , יציאת החוברת הראשונה לאור כבר זכה אחד ממאמרי הכר� בפרס יוקרתי
אנו מקווי� כי תמצאו את כל המאמרי� . זכה לציטוטי� רבי� בפסיקת בית המשפט

  . מענייני� ומועילי� כפי ציפיותינוהמקובצי� בכר� זה 

  



  א"תשע מא משפטי�  
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לעובדי , לחברי המערכת,  למחברי המאמרי�–תודתנו נתונה לכל העוסקי� במלאכה 

שעמלו עמנו יחד כדי שנוכל להוציא כר� זה , ולסגל האוניברסיטה" נבו הוצאה לאור"

  .לאור
  

  ,קריאה נעימה

  

  רפאל הרבסט    זאב גוטריי�            

   עורכי�                              

  




