דבר העורכים
בצוק העיתים ,קיבלו קברניטי הלשכה החלטה לסגור את כתב העת הפרקליט73 .
שנה לאחר שהחל לצאת לאור ,אנו מתכבדים ,בצער רב ,להגיש לקהל הקוראים את
הגיליון האחרון.
הפרקליט הוא כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל .כרכיו הראשונים
מספרים את הסיפור על אודות מערכת משפט במדינה שמעצבת אט ,אט את אופייה
המשפטי העצמאי .הפרקליט היווה במה לעורכי דין ,אנשי משפט ואנשי אקדמיה
להחליף דעות ולהביע את עמדתם ,בימים בהם היישוב היהודי היה תחת שלטון זר,
וקיומה של מערכת משפט ישראלית היה בגדר חלום רחוק.
במרוצת השנים המשיך הפרקליט לעמוד במרכזו של השיח המשפטי והאקדמי,
ובכירי אנשי המשפט המשיכו לראות בו את הזירה הראויה לפרסום מאמריהם.
הפרקליט דורג בראש רשימת כתבי העת המשפטיים המצוטטים והמשפיעים ביותר
על פסיקת בתי המשפט 1.
בשנת  2006הפקידה לשכת עורכי הדין את מלאכת העריכה של כתב העת בידי
בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס ,במסלול האקדמי של המכללה למינהל,
בראשות העורכים פרופ' יורם רבין וד"ר יניב ואקי .מערכת הפרקליט שהורכבה
מסטודנטים של בית הספר ,הייתה חממה של למידה ,גדילה והעמקה מקצועית,
התפתחות אישית שאין שניים לה באקדמיה .המערכת היוותה מקום בו סטודנטים
צעירים לקחו חלק בעשייה אקדמית מן המעלה הראשונה ,הביעו את דעתם על
מאמרים ולמדו את רזי העבודה הטכנית בכתיבת מאמרים.
עורכיו הראשיים של כתב העת ,עורכי המשנה וחברי המערכת ,בעבר ובהווה,
בתוצרה של עבודה מקצועית וקשה ,שהמשיכה להניב גיליונות איכותיים
ּ
גאים
ומעוררי מחשבה ,מדי שנה ,וכך גם בגיליון הכפול הזה.
היה לנו לכבוד ולעונג לקחת חלק בגיליונו האחרון של כתב העת המשפטי
הוותיק ביותר בישראל ,ואנחנו מתרגשים להציג את הגיליון האחרון.
עצובים להיפרד ממערכת כתב העת ,אך מלאי תקווה שבעתיד תמצא הדרך לחדש
ימיו כקדם אולי בתצורה שונה אך באותה הרוח ותוך שאיפה למצוינות.
דברים שכתב המחזאי ברטולט ברכט במחזה "הנפש הטובה מסצ'ואן" בשנת
 – 1943השנה שבה נוסד כתב העת הפרקליט – נראים לנו הולמים את תחושות
הרגע הזה:
1

רונן פרי "דירוג כתבי עת משפטיים עבריים – יסודות עיוניים ומחקר אמפירי ראשוני" דין
ודברים א ) 402 ,401התשס"ה(.
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הפרקליט נד תשע " ו

דבר העורכים

"קהל נכבד ,אל תכעסו מאוד,
ידענו :זהו סוף בלתי נאות.
חשבנו :אגדה! עולם זה ּו ב!
טיפלנו בה – ואיזה סוף עצוב!
גם אנחנו התאכזבנו לא פחות:
מסך סגור – והשאלות פתותות.
)(....
אולי בכל זאת יש מוצא נכבד:
והוא – שתשקלו אתם מיד
איך לעזור לו לאדם הטוב
שייגמר אצלו הכול בכי טוב.
חפשו אתם סוף טוב ומבורך –
מוכרח להיות ,מוכרח ,מוכרח ,מוכרח!"

פרופ' יורם רבין
עורך ראשי
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ד"ר יניב ואקי
עורך אחראי

רועי הררי

מיכל טהון

נירית יונתן

אלון רודס

עורך משנה

עורך משנה

עורך משנה

עורך משנה

