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אני שמח ונרגש להגיש לכם בזאת את כרך נה( )1של כתב העת "הפרקליט".
כתב העת "הפרקליט" הוא כתב העת המשפטי הוותיק בישראל ,שראה אור
לראשונה בשנת  ,1943בהוצאת הוועד המרכזי של הסתדרות עורכי הדין היהודים
בארץ־ ישראל ,ובהמשך בהוצאת לשכת עורכי הדין.
כרכיו הראשונים של כתב העת מספרים את סיפור עיצובה של מערכת
המשפט בארץ בתקופה שקדמה להקמת המדינה וכן בשנותיה הראשונות של
המדינה  .הגיליון האחרון של כתב העת ראה אור בשנת  ,2016עת החליטו
קברניטי הלשכה דאז על הפסקת פעילותו.
בשנת  ,2019ולאחר בחירתי כראש לשכת עורכי ה דין ,החלטתי להחזיר עטרה
ליושנה ולהביא ל חידוש פעילותו של כתב העת ,לו מסורת ארוכת שנים בכל
הקשור לעיצוב השיח המשפטי בישראל ולפיתוח "שוק דעות" עשיר ותוסס.
כזה ,שמקדם את המשפט באמצעות ההון האנושי הפועל במקצוע עריכת הדין,
לרבות אנשי ונשות האקדמיה בפקולטות ובבתי הספר למשפטים ,שחלקם אף
כותבים בגיליון זה.
הכרך החדש כולל תשעה מאמרים מר תקים ,ובהם מאמר בנושא
"הקונסטיטוציו נליזציה של המשפט המקובל הישראלי" ,מבית מדרשו של כבוד
נשיא בית ה משפט העליון לשעבר ,השופט בדימוס פרופ' אהרן ברק יבדל"א.
אני שמח מאוד על הזכות ה גדולה שנפלה בחלקי להביא לחידוש כתב העת.
ואשמח אף יותר כאשר נשיב את כתב העת לבמה מרכזית של השיח המשפטי
האקדמי והמעשי עבור כל העוסקים במלאכת המשפט ,שרואים ב"הפרקליט"
במה ראויה להבעת דעה ,וכן להצגה ולפר סום של מחקרים ומאמרים משפטיים,
מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט.
חידוש כתב העת דווקא בתקופת מגפת הקורונ ה ,מעיד כאלף עדים על
החשיבות שמייחסת הלשכה לתחום המחקר ,הכתיבה ה משפטית ופיתוח הדין,
כאשר חרף הקשיים אין בכו ונתנו להזניח תחומים אלה.
בה תאם ,המשכנו בקדנציה הנוכחית בתנופת הפרסום בנושא ,שנוסף על
ה החלטה על חידוש פרסומו של כתב העת "הפרקליט" ,כללה גם את דבר
פרסומ ם של כתבי עת נוספים ובהם" :עורך הדין" " ,אתיקה מקצועית"" ,עט
ועבודה"" ,הפוסק" ועוד.
אני מבקש לנצל הזדמנות חגיגית זו ,לקרוא לעורכות ועורכי הדין מהמגזר
הפרטי והציבורי להגיש לבחינת מערכת כתב העת מאמרים מקוריים פרי עטם
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לפרסום בכתב העת .דעתכם צריכה להישמע לא רק בבתי המשפט ,היא צריכה
לבוא בחשבון מלכתחילה ,ואין דרך טוב יותר מ אשר פרסומה באחד מכתבי העת
היוצאים לאור על ידי הלשכה .יש לכם מה לומר ויש לכם מה לתרום.
כתב העת הנוכחי  ,ממשיך את שיתוף הפעולה הייחודי בין לשכת עורכי הדין
והפקולטה למשפטים במכללה למינהל ,שיתוף פעולה שהתחיל כבר בשנת .2005
לאור זאת ,אני רוצה להודות לכמה גורמים שבלע דיהם ,כתב העת היה נותר
בשיממונו ,מנכ" ל הלשכה ,מר אורי אלפרסי ,יו" ר מערכת כתב העת ונשיא
המכללה ל מינהל ,פרופ' יורם רבין ,עורכיו ד"ר עו"ד יניב ואקי ועו" ד אלון רודס,
וכן חבר המועצה הארצית עו" ד ערן גולן ועורך כתבי העת של הלשכה עו"ד מנחם
שטאובר.
כולי תקווה שכתב העת המחודש ישמור מצד אחד על ייחודו ההיסטורי ככתב
עת אקדמי־מעשי־מקצועי  ,שעיקר פעילות ו בניתוח מקו רי ,ישים ומעמיק של
המשפט הפוזיטיבי ,ומצד שני יעסוק גם בסוגיות המשליכות על עבודתם
השוטפת של עורך ועורכת הדין.
חג פורים שמח וקריאה מהנה ומפרה.
שלכם,
עו"ד אבי חימי,
ראש לשכת עורכי הדין
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