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   דבר העורכים 
   דבר העורכים            

ם  י כ ר ו ע ה ר  ב     ד
 . " ט הפרקלי " ( של כתב העת  1אנו מתכבדים להגיש לקהל הקוראים את כרך נה) 

בתחושות  יותר  לפני   וזאת  נד,  גיליון  את  לפרסום  הבאנו  שנים,  מחמש 
ה מעורבות   דאז,  הלשכה  קברניטי  וצער.  סיפוק  של  של  בסופן  שנים    73חליטו 

ומשפיע,  כת ל   " הפרקליט " היה  שבהן   בולט  משפטי  עת  כתב  ב  של  סגירתו  על 
יימנו בדברים  . את דברינו אז ס " גיליון אחרון " כן הוכתר גיליון זה בתואר  העת, ול 

 : " ואן ' הנפש הטובה מסצ " ב המחזאי ברטולט ברכט במחזה  שכת 

 כעסו מאוד, ד, אל ת קהל נכב " 
 [ ... ] תי נאות  ידענו: זהו סוף בל 
   –ות: מסך סגור  התאכזבנו לא פח 

 והשאלות פתוחות. 
 [ ... ] 

 כל זאת יש מוצא נכבד: י ב אול 
 שתשקלו אתם מיד   –והוא  

 איך לעזור לו לאדם הטוב 
 בכי טוב.   הכל ו  שייגמר אצל 

   –חפשו אתם סוף טוב ומבורך  
 " ח! מוכרח להיות, מוכרח, מוכרח, מוכר 

 ! הכול ככלות  אשרינו שזכינו לסוף טוב ומבורך,  
פעילותו  ד אבי חימי על חידוש  " יט עו ראש הלשכה, החל   עם בחירתו לתפקיד 

העת   כתב  למעורבותם  " הפרקליט " של  הודות  התאפשר  ההחלטה  מימוש   .
של   עו " מנכ והירתמותם  הארצית,  המועצה  חבר  אלפרסי,  אורי  מר  הלשכה,  ד  " ל 

כתבי   ועורך  גולן  עו ערן  הלשכה,  של  שטאובר  " העת  מנחם  כולם  וא  תב   –ד  על 
 הברכה.  

שמחים  ב   אנו  שהלשכה  כך  שית על  את  לחדש  א חרה  הפעולה  השנים  וף  רוך 
ע ע  למשפטים  הפקולטה  המכללה  " ם  של  האקדמי  במסלול  שטריקס,  חיים  ש 

ב  ב למינהל,  שעמדו  כמי  ובנו,  העת,  כתב  של  העריכה  מלאכת  בראש  ביצוע  עבר 
ועד    2005ם משנת  ה זה התקיי נצח על המלאכה. שיתוף פעול מערכת כתב העת, ל 

 רבות.   שיימשך שנים , ואנו מאחלים  2016האחרון בשנת  לפרסום הכרך  
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לסטודנטים   מיוחדת  אשר  ולסטודנטיות  תודה  למשפטים,  מהפקולטה 
זמ  ממיטב  המאמר השקיעו  הכנת  של  המורכבת  למלאכה  ומרצם  לפרסום.  נם  ים 

עת   כתבי  של  במערכות  המערכת  כנהוג  חברי  בער   משתתפים אקדמיים,  יכה  הן 
גם    ה הטכנית. תודתנו נתונה עריכ הן ב ו ותית, הכוללת מתן הערות לכותבים  המה 

ב  על  שלו,  רביב  לדפוס,  למר  הכנתם  ועל  המאמרים  של  הלשונית  העריכה  יצוע 
 ועית, יסודית, קפדנית ויעילה.  בצורה מקצ 

ר מאמרים המחברים בין  חרט על דגלו להיות במה עבו   " הפרקליט " כתב העת  
עו יאוריה  הת עולם   המשפיעים לבין  בנושאים  עיסוק  תוך  המעשה,  על    לם 

המשפטנים  קהל  של  המאמרים  עבודתם  כי  סבורים  אנו  זה  .  בגיליון  המובאים 
 כתב העת בנוף הכתיבה המשפטית.   שים מטרה זו, ומבליטים את ייחודו של מ ממ 

של   רוחו  כי  תקווה  מלאי  ע   " הפרקליט " אנו  מהפרקטיקה,  ־ ורכי תעודד  דין 
אקד  ושו אנשי  ל מיה  השיח,  פטים,  את  שיעשירו  מאמרים  לפרסום  יעוררו  הגיש 

ע  חותם  יטביעו  חול דיון,  ויוסיפו  המשפט  עולם  הכתיבה  ל  למסורת  נוספות  יות 
 המפוארת של כתב העת.  

 

 ימה, קריאה נע 
 

 ד אלון רודס " עו  ר יניב ואקי " ד  יורם רבין   ' פרופ 

 עורך  עורך  ר המערכת " יו 

  
 

 




