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  דבר העורכי�

  , יקרי�י� וקוראתוקורא

  .משפטי� כר� מט של כתב העת את פניכ�ל להציג מתכבדי� אנו

 של המשפט ות בשוק הרעיונת במה מרכזימשפטי� העת כתב משמש, שנוסד אזמ

 על גבי במה זו �מציגי ארצנושב �משפטניה טובי  השני� האחרונות50 לאור� .הישראלי

 כתב העת דגל . ובמגוו� מתודולוגיות מחקריותטמשפ תחומי שללאת פירות עט� ב

 לקוראיו את הגישכדי ל,  ובדקדקנות בלתי מתפשרתביקורתיותוהתאפיי� מאז ומתמיד ב

  .  המוגמר האיכותי ביותרתוצרה
, אשר חולש כמעט על כל תחו� בחיי הפרט והחברה, המשפט של עול� חשיבותו

 שיאפשר לעצב הסדרי� ,ומגוו�  מעמיק שבשיח משפטיהחשיבות את ומדגישה בעינינ

 מתחדדת בעת א� זה מסוג של שיח חשיבותו, לדעתנו . מושכל ומיטביבאופ� משפטיי�

 במשפט סוערי� במיוחד על אודות הנורמות שראוי להנהיג בדיוני� שמתאפיינת, הנוכחית

, שמקשות על גבי פלטפורמות תקשורתיות תנהל אלו ממדיוני� ניכרכשחלק , הישראלי

  .על מורכבויותיה,  את התמונה המלאהלפרוס, מטבע�

 את המאמרי� קוראינו פניל להציג כדי  כר� מטמערכת  עמלה, למסורת כתב העתכיאה

 מאמרי,  ואכ�. לעול� המשפט התרומה המרביתאת שישיאו,  ביותר והחדשניי�המבוססי�

תו� , ורי אות� באור מקומאירי� הכר� עוסקי� במנעד רחב של סוגיות משפטיות חשובות
 נבקש.  והפגנת רמה אקדמית גבוהה במיוחדות מחקריוגישות שיטות וו� שימוש במגכדי

בהזדמנות זו להודות למחברות ולמחברי המאמרי� על שבחרו לתרו� לשיח המשפטי 

 העבודה המשותפת על ג� כמו ,משפטי�בישראל ולפרס� את פרי עט� בכתב העת 

  . לפרסו�והפורייה שהייתה כרוכה בהכנת המאמרי�

עובר כתב העת תהליכי� ,  ס� הכר� החמישי� במספר וחגיגות היובל שבפתחעל

 ולשכלל את לייעל תפקידנובהמש� לעבודת קודמינו בתפקיד ביקשנו במסגרת . חשובי�

 בתחו�ו  להתפתחויות בעול� המשפטלהתאימו כדי, היבטי� בכמהפעילות כתב העת 

 מאמרי כתב ובו,  שלנוהחדש האינטרנט אתר לאוויר לאחרונה עלה זו במסגרת .מדיה�הניו

 דגש הוש�כמו כ� . לפרסו� ולדיו�לצד פלטפורמות חדשות , לכול נגישי�, העת לדורותיו
  .  הולכת וגוברתאכ� והיא,  החברתיותברשתות העת כתב פעילות ביסוס עלמיוחד 

 המערכת דתעבו את לשפר ולהתמידהשתדלנו ,  התקופהברוח העת כתב פיתוח על נוס�

,  הכשרת חברי המערכתהלי� של ו ושכלולו כ� שמנו דגש על פיתוחבתו� .פנימה

מאמ� מיוחד ,  כ�כמו. עבודת� תקופת אור� לכל ומגוונות מעשירות בפעילויות שהשתתפו

  .  ומתקצרתהולכת אכ� שמחתנו לאשר,  הזמני� לפרסו� מאמרי�מסגרת קיצור בהושקע

 בלעדית המערכת מתבצעת עבודת ולפיה –כתב העת  מתנהל שבה הייחודית המתכונת

 מקנה לדור העתיד של המשפטני� את הזכות לקחת חלק פעיל בשיח – סטודנטי� ידיב

לעורכי המשנה ,  ולחברי המערכתחברותננצל במה זו כדי להודות ל. המשפטי בישראל

מוטלת  לאור הכרה באחריות ה–שפעלו בחריצות וביסודיות , אתר
משפטי� עלולעורכת 
 כ�עבודת;  כדי להכשיר כר� זה לפרסו�–כמו ג� מתו� סקרנות ואהבת ידע , על כתפיה�
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 נאחל בהצלחה לעורכות , כ�כמו. המאומצת והטובה ניבטת מבי� שורותיו של כר� זה

  . ועושות חיל– את המערכת החדשה מובילותאשר כבר בימי� אלו , המצוינות של כר� נ
בקשי� להודות על הזכות למלא את תפקיד עורכי כתב אנו מ, ובנימה אישית, לסיו�

  . ומספקתמאתגרת , מדובר היה עבורנו בחוויה יוצאת דופ�. העת

ומאחלי� , כפי שאנו מצאנו,  כר� זה מענייני� ומועילי�מאמרי שתמצאו את מקווי� אנו

  .לכ� קריאה מהנה

  

  אלעד סלומינסקי  נדב ישראלי            

  �עורכי                      

  




