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  דבר העורכי�

  ,לקוראות ולקוראי� שלו� ואור

  
כפי , כר� זה. ÌÈËÙ˘Óשל כתב העת ' לכבוד הוא לנו להביא בפניכ� את כר� מ

כבשנתו . חות� ארבעי� שנות עמל ופרי בכתב העת, שמעידה האות המתנוססת בשמו

ג� היו� כתב העת מתמיד במאמציו לעמוד בחזית המחקר המשפטי באקדמיה , הראשונה

בבתי המשפט ,  בבית המחוקקי�–ציבורי באר� �לית ולהשפיע על הדיו� המשפטיהישרא

 חתירה למצוינות –הערכי� שעמדו בבסיס כתב העת מאז ייסודו . ובשיח הציבורי

הקפדה על חשיבה ביקורתית ולא תלויה ושמירה על עצמאות מערכת כתב העת , אקדמית

האקדמי שאליו נולד כתב העת העול� , ואול�.  ממשיכי� להנחות אותו ולהובילו–

ÌÈËÙ˘Óהשתנה במובני� רבי� .  

  
 ככתבי עת משפטיי� אחרי� בשפה העברית –נדרש כתב העת , פע�� יותר מאי, כיו�

כתיבה , אקדמית בשפה העברית�  להתמודד ע� התמעטות הכתיבה המשפטית–

� מצב זה הוא תוצאה של השינויי. המתמקדת במשפט הישראלי על גווניו הייחודיי�

שבתחומי� ובהקשרי� רבי� , החריפי� שחולל העיד� הגלובלי בעול� המחקר המשפטי

את המשפט של ע� יש ללמוד ש, הלא זו אכסיומה ידועה". פי טיבו� שלו הוא לוקאלי על

 אמר נשיא בית המשפט העליו� שמעו� 1,"באספקלריה של מערכת החיי� הלאומיי� שלו

והשלכותיה� על אופיו של המשפט הישראלי משמעות� של השינויי� האמורי� . אגרנט

מושכלת ומעמיקה ה� מצד , ועל מגמות ההתפתחות שלו דורשות התייחסות מודעת

 השינויי� הללו מציבי� אתגר ÌÈËÙ˘Óעבור כתב העת . האקדמיה וה� במישור הציבורי
הצור� בהתמודדות זו ניווט רבי� מ� הצעדי� . מוחשי הטעו� התמודדות מיידית

  .� שנקטנו בתקופת כהונתנו כעורכי�המערכתיי

  

 ונחזה להיות המשבר הכלכלי הקשה 2007שפר� בשנת , בכלכלה העולמיתהמשבר 

ִהקרה בפני כתב העת , ביותר שחווה העול� מאז שנות השלושי� של המאה העשרי�

ÌÈËÙ˘Ó בעיקר מפרספקטיבה – את ההזדמנות לשמש אכסניה למחקר ולבחינה 

' בעצתו של פרופ .חשוב ומעניי� במישור הגלובלי,  של נושא אקטואלי–ישראלית 

יועדה ,  שלוחה תודתנואשר לה�, אס� חמדני' יה ובתמיכתו של פרופ'אוריאל פרוקצ

במשבר , דר� פריזמות שונות, לעסוק' החוברת השנייה מתו� שלוש החוברות של כר� מ
בקות מאמרי� בתחומי משפט חו' שתי החוברות האחרות של כר� מ. בכלכלה העולמית
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  א"תשע מ משפטי�  
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המש� בדיני משפחה ובמשפט , החל בדיני חוזי� ובדיני חדלות פירעו�, רבי� ומגווני�

  .פרטי וכלה במשפט חוקתי ובתורת המשפט� בינלאומי

  
וכי , אנו תקווה כי כר� זה ירי� תרומה ממשית לשיח ולמחקר המשפטיי� בישראל

 ובד –מקוריי� ורלוונטיי� , ונות חדשניי�המאמרי� הכלולי� בו יציעו באופ� מבוסס רעי

כפי שהיטיב לנסח . בבד יעוררו שאלות חדשות שישמשו מנו� למחקר משפטי עתידי

הוא מעוניי� שיותירו ] ,במוב� זה[; כל מימוש מדעי מעלה שאלות חדשות", מקס ובר

  2".הוא משתוקק להתייש�, אותו מאחור

  

  רועי קונפינו   אלידור בליטנר            

                     עורכי�            
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