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  דבר העורכי�

  ,יקרי� וקוראי� קוראות

 ,כקודמיו ,מבטא אשר ÌÈËÙ˘Ó העת כתב של מג כר� את פניכ�ל להציג נרגשי� אנו
 את בעת ובה – מחשבתית פתיחותו ביקורתיות, אקדמית מצוינות – המערכת ערכי את

  .האקדמי והציבורי כאחד, י באר�המשפטתרו� לשיח ל העת כתבשאיפתו של 

 שני האחרונה בשנה יצירת כר� מגוו� ומאתגר יזמה המערכתעל נוס� על העבודה 

  .בדרכו אחד כל, הבאות בשני� חותמ� את כי יותירו מקווי� אנו אשר, חדשי� מיזמי�

 זה ומחיה מסורת בכר�כבר המופיע , המערכת חברי הערות הוא מדור  הראשו�המיז�

,  נבחרי�חברי מערכתפרי עט� של  קצרי� מאמרי� במדור יפורסמו. העת בכתב נשכחת

לבי� הפרקטיקה  שיח מפרה וחדשני בי� הקהילה האקדמיתב בה� הואמוש� ה שהדגש

: ייחודית זו מטרה כפולה להקמת במה . בסוגיות מרכזיות ועדכניותהמשפטית בישראל

פיתוח מצוינות של סטודנטי� בתחו� הכתיבה המשפטית ועידוד מעורבות אקדמית 
 לא היה מתאפשר זהכל . י� מחד וכתיבה בעברית מאיד�בקרב דור העתיד של המשפטנ

  .מסורה לה תודתנוו, ללא עזרתה של שלומית גרינפילד גילת

 וחלוקת המדינה אחריות"לנושא ) 3(מג חוברת של  ייעודההואהפרויקט השני 

 התעורר זה לנושא כר�ה תוחובראחת מ להקדיש הרעיו� העת כתב כעורכי ".משאבי�

 יהא לאוודאי , שאי אפשר מחשבה מתו�, 2011 בקי� החברתית חאההמ אירועיעת ב בנו

� לכאורה שה� בנושאי� עסקה המחאה .שבבסיסה למסרי� אדישי� להישאר ,נכו

, הרווחה שירותי של מספקת הבלתי רמת�, יסוד מוצרי של מחיריה� – יומיי���יו

  די הצור� כדיאינ� פועלות ורשויותיה שהמדינה תחושה: כללי ובאופ� ,הדיור נגישות

�שהוצפו נעו�  כי מקור הבעיות מלמד יותר מעמיק מבט אול�. תיקו� הדרוש את לתק
 והאופ� האזרחי כלפי המדינה אחריות גבולות שאלת ובראש� ,עקרוניות יותר בסוגיות

יש ו, בשיח האקדמי רבות נדונו כבר אלו נושאי�. החברה משאבי את לחלק ראוי שבו

 לה נחשפנוש יוצאת הדופ� שההתרחשות חשנו זאת ובכל. בעתיד ג�נו ילוו ה�להניח כי 

 יחדיו שיאוגדו המאמרי� כי מקווי� אנו. אלו לקידו� העיסוק בסוגיות הזדמנות יצרה

 חזקה גבית רוח יעניקו, 2013 יוני–בחודשי� מאי אור לראות עתידהה ,)3(מג בחוברת

 מבט נקודתמ ,הסוגיות מאות� חלק ולו� לדיו להעלות סייעויו והציבורי האקדמי לשיח

  .עדכניתו משפטית ישראלית

. קודמינו בו החלוש, הלי� התייעלותהת את להמשי� מאמ� המערכת עשתה בד בבד

פערי� בהליכי  ללא, "נקי שולח� "ניצב בפני העת כתב כיו� אנו שמחי� לומר כי
גוע ברמת  מבלי לפמאודהפרסו�  במסגרת תהלי� ההתייעלות קוצרו זמני .לאור ההוצאה

 הגשתו  לפרס� כל מאמר בתו� כשנה מיו� אפואכעת המערכת שואפתו ,העריכה הטכנית

  . לשיפוט



  ג"תשע מג משפטי�  

4  

 הוצאה נבו "לאנשי, המאמרי� למחברי – שותפינו לכל שלוחה תודתנו, לסיו�

 של הוצאתו את שאפשרה הרבה השקעת� על האוניברסיטה ולסגל סאקר למכו� ,"לאור

 הליווי על שלו�� ב� איל� ר"ולד מדינה ברק' לפרופ ורהמס מיוחדת תודה. לאור זה כר�
 בניש אבישי ר"לד, הראל אלו�' לפרופ וכ� ,פנינו אשר בכל המתמיד והסיוע הצמוד

 אנו מודי� –מעל לכול  .הנושאית החוברת בהגיית עזרת� הרבה על כה� מרגית ר"ולד

 �  .העת כתב מאחורי המניע הכוח ה� ה�ש המערכת לחבריכמוב

  

 Either write something worth reading or do something worth“: אמר בעברכבר נ

writing”1 – אנו משוכנעי� כי מאמרי הכר� מגשימי� את הרישה ומקווי� כי הצלחנו 

  .מ� האירועי� המגשימי� את הסיפה של הציווי, ולו מזערי, להיות חלק

  

  ,מהנה קריאה
  

            �  יעל קריב    אור אלקו

             עורכי�               

  

 
המדינאי האמריקאי רב הפעלי� ב� המאה , מי� פרנקלי�'בנגהמימרה  מיוחסת ל 1

  .עשרה�השמונה




