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  יםדבר העורכ

  ,משפטים וקוראי כתב העת קוראות
.  נאכרך לפניכם את להביא נרגשים אנו,  כתב העתשל להיווסדו השישי העשור בפתח

 של ממש לעיצוב המשפט תרומה לתרוםאנו מאמינים בכל לבנו כי בכוחו של הכרך 
   .כתלמוד המביא לידי מעשה, הישראלי

 שיטותאשר כולל מאמרים מ, ן דפי הכרך והמקוריות עוברות כחוט השני ביהחדשנות
 המבקשים לבחון מאמרים למצוא ניתן מאמרי הכרך בין. מחקר ותחומי משפט מגוונים
,  ההסכמיתההורותמוסד ,  והסבירות בדין המנהליהריסון את, מושכלות יסוד בכריתת חוזים

 בין. ין ועוד בניה בדיני המקרקעזכויות,  מפני הפללה עצמיתחיסיון, לשון החוזה הבנקאי
 מאמרים הבוחנים תופעות היסטוריות לצד כאלו הבוחנים התפתחויות חדשות בכרך, היתר

 בכרך למצואניתן ,  כןכמו.  השימוש במטבעות הדיגיטלייםאסדרתכמו , בעולם המשפט
 אף מקיימים לקם חאשר,  אשר מבקשים להאיר את הפסיקה באור ביקורתי חדשמאמרים

  .נםשיח אקדמי ער בינם לבי
,  המשיכה פעילותה הענפה של המהדורה המקוונת של כתב העתהשנה,  זאתלצד
פורסמו במהדורה , ולצד רשימות קצרות ואקטואליות מאירות עיניים, אתר על משפטים

  . ל"יהושע ויסמן ז' ביניהן כאלה שנכתבו לזכרו של פרופ, רשימות מיוחדות
,  עוד מראשיתוהבולטותמטרותיו  גאים כי השנה המשיך כתב העת לקדם את אחת מאנו

 אחת מחוברות בכל,  למשלכך. פקולטה ותלמידות התלמידי על ידי הכתיבהוהיא עידוד 
במסגרתו ניתנת , ״ מערכת״הערת פרויקט מכחלק למצוא מאמר אשר פורסם תוכלוהכרך 

 להליך בכפוף וזאת, לחברות ולחברי המערכת הזדמנות לפרסם מאמר מקורי פרי עטם
 שם חיה ואברהם על מיוחד פרס,  הפעם הראשונהזו, הוענק כי השנה שמחנו. לאשיפוט מ

ואנו ,  פורסם בכתב העתאשר,  הפקולטהתלמידי עטם של פרי מצטייןגרטש עבור מאמר 
 גם עבור אלו הנמצאים בתחילת דרכם בעולם כבמה שמשמקווים כי כתב העת ימשיך ל

  . המשפט
.  מערכת נאי וחברחברות ובראשם,  מבקשים להודות מעומק הלב לשותפינו לעשייהאנו
,  לטלטלה גם באקדמיהוהביא כולו רקע משבר בריאות עולמי שפקד את העולם על, השנה

 מערכתישיבות ה, כך. נדרשה המערכת להתאים את עבודתה למתכונת חדשה ומאתגרת
המדויקת , ך שמירה על העשייה האיכותיתוהכל תו, מקוונתהסוערות הועברו לפלטפורמה 

  .והבלתי מתפשרת המאפיינת את המערכת
 ליהי , על אתרמשפטים הערכתנו ותודתנו העמוקה נתונה לעורכת מהדורת מלוא
 המשנה לעניינים טכניים בר גרופי ותהל ותולעורכ,  המשנה מתניה רוזיןעורךל, יעקובי
 הטובות העצות והליווי על הקודמים יםהכרכ ועורכי לעורכות גם להודות נבקש. לומפ

 כעת את המסיים,  רם ריבליןלד״ר מיוחד באופןנבקש להודות . שהשיאו לנו לאורך הדרך
; לאחר חמש שנים משמעותיות,  כתב העתמערכת לוהמייעץתפקידו כאיש הסגל המלווה 

ומחקר  מכון סאקר למחקרי חקיקה מנהלזמיר ול-פרופ׳ דפנה לוינסון,  הפקולטהלדיקנית
לסגל המקצועי והמנהלי ;  כתב העתבמערכתפרופ׳ אורי הרשטיין על התמיכה , השוואתי

  .  נבווצאתשל הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ולה



  א"פתש אנ משפטים  
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 בשרשרתיה י חולולהוסיף של מערכת כתב העת ה גאים לעמוד בראשאנו,  אישיתבנימה
כעומדים על כתפי , שנים השראה לאורך המעוררי וסטודנטים סטודנטיות של מפוארת
חלק מהותי ובלתי נפרד , בישראלהעומד בחזית המחקר המשפטי , לכתב העת. ענקים

 קדימה להצעידו וההזדמנות, הפקולטה ותלמידותמהחינוך המשפטי שרוכשים תלמידי 
  .  אינטלקטואלית מאתגרת ויוצאת דופןחוויהו, זכותהייתה 

ולכם ,  איכותי ופורץ דרךלמחקר להמובי לכתב העת להמשיך להוות אכסניה נאחל
  .קריאה נעימה ומחכימה, הקוראים והקוראות

  
  הרוש-יחיאל אורן  גל דפדי            
  יםעורכ                      

  




