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  דבר העורכי�

  . משפטי� של כתב העת מז מתכבדי	 להציג לפניכ	 את כר� אנו
 רחב של נושאי	 ובוחני	 שאלות ו� עוסקי	 במגוזה בכר� המאמרי	,  המסורתכמיטב

 המתפרסמי	 במאמרי	 שישאנו מאמיני	 . משפטיות שונות מנקודת מבט מקורית ומאתגרת

 משפטני	 למודי ניסיו� ה�וכי , בישראל להרי	 תרומה חשובה לשיח המשפטי כדיבכר� זה 

  .   למצוא בה	 עניי� רביוכלו המשפט בעול	 דרכ	 בתחילת המצויי	וה� אלה 

 של להקמתה שני	 חמש מלֹאת בחרנו להקדיש לציו� ר� החוברת האחרונה של הכאת

 הבנהבחירתנו זו נבעה מה. יפו�המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב

אט לנכס צא� ברזל � הופכת אט, תחר� שנות פעילותה המעטות יחסי, ליתשהמחלקה הכלכ

 59' בתיקו� מס, 2010 הכלכלית הוקמה בשנת המחלקה. בשדה המשפט התאגידי בישראל

הזרז העיקרי להקמת המחלקה היה דוח . 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט 
אשר חיבר את אחד , זוהר גוש�' רופבראשות פ, הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל

הוועדה המליצה על כינונו של בית משפט מתמחה . מהמאמרי	 המתפרסמי	 בכר� זה

בתחו	 של דיני חברות וניירות ער� על מנת לייעל ולשכלל את התמודדותה של האכיפה 

 כ� מורכבת לש	. המנהלית והאזרחית ע	 סוגיות כלכליות ומימוניות מורכבות, הפלילית

בעלי רקע וניסיו� עשירי	 בתחומי עיסוקה , חלקה מהרכב קבוע של שופטי	 מקצועיי	המ

  .  של המחלקההייחודיי	

כאשר פסיקות , עה המחלקה הכלכלית רבות על המשפט המסחרי הקמתה השפילמ�

לאור הניסיו� . בישראל ומחוצה לה, שונות של שופטי המחלקה זכו לתהודה בעול	 המשפט

 2017 בשנת פורסמהיפו � המוצלח בפעילותה של המחלקה בבית המשפט המחוזי בתל אביב
 – המחוזי בחיפה בבית המשפט,  חוק ממשלתית להקמת מחלקה כלכלית נוספתהצעת

הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי ) (81' תיקו� מס( חוק בתי המשפט הצעת

בוועדת , 2018בחודש ינואר ,  החוק אושרה לאחרונההצעת. 2017–ח"התשע, )בחיפה

ודומה שתיהפ� במהרה למציאות ,  ושלישית בכנסתייהחוק ומשפט לקריאות שנ, החוקה

  . מוגמרת

 ת החוברת הנושאית להיענ�בורכה הקול הקורא שהפיצה המערכת עז, אפוא,  בכדילא

 יותר ההמאמרי	 שצלחו את המשוכה ומתפרסמי	 בחוברת רלוונטיי	 בימי	 אל. מרשימה

וחלק	 מציעי	 , חלק	 מספקי	 תובנות חדשות בנוגע למחלקה הכלכלית עצמה. מתמיד

 אלו יפלסו לה	 נתיב מרי	שמא תקווה אנו.  בתחומי פעילותהותתאוריות מקוריות הקשור
  .  התכליות שלשמ� הוקמה המחלקה הכלכליתלקידו	, ולו במעט, לתרו	

  על אתרמשפטי� עורכת נתונה לחברי מערכת כתב העת בכלל ולעורכי המשנה ותודתנו

 הפעולה שיתו� עללמחברי המאמרי	 על תרומת	 ו;  השיח האקדמי המפרהעלבפרט 

  .שו במלאכה על מנת להוציא כר� זה לאורולכל מי שע; בהוצאתו של כר� זה

  

  אלעד שפיגלמ�  ארי ב� דרור            

  	עורכי                      

  




