דבר העורכים
העורכים
דבר דני עברי
עיתוי פרסומו של גיליון זה ,בשלהי העשור ,מהווה צומת זמנים המאפשר להביט
לאחור על העשורים שהיו ולצפות פני עתיד.
משנת  1943מלווה "הפרקליט" את עולם המשפט ומאפשר שיג ושיח בין אנשי
מעש ,דעת ורוח .בשנת  ,1961שמונה-עשרה שנים לאחר תחילת פרסומו ,ועם
חקיקתו של חוק לשכת עורכי הדין שהוביל לכינונה של הלשכה ,פורסם "הפרקליט"
לראשונה בחסות לשכת עורכי הדין .מאז ועד היום מוציאה לשכת עורכי הדין את
כתב העת ומפיצה אותו חינם לכל דורש.
במהלך כל שנות קיומו ביקש כתב העת ,באמצעות עורכיו ,לקחת חלק פעיל
בשיח המשפטי הישראלי ,ולשמש במה אקדמית ראויה למחקר אקדמי של המשפט
הנוהג .במאמר אשר חקר את שכיחות ההסתמכות על כתבי עת משפטיים ישראליים,
נמצא כי בדירוג המבוסס על פי מניין האזכורים של כתבי העת בפסיקת כל בתי
המשפט ,תופס "הפרקליט" את המקום הראשון 1.מחקר זה מעיד על הגשמת ייעודו
של כתב העת :כתב עת העוסק בניתוח מקורי ויסודי של המשפט הפוזיטיבי ,המבקש
להשפיע על עולם המעשה .המחקר הוכיח כי "הפרקליט" הוא בעל השפעה חשובה
על השיח המשפטי בישראל.
בעשור הקודם הוצעד כתב העת לעידן האינטרנט .לשם כך הוקם אתר בית לכתב
העת ,המאפשר נגישות למאמרים המתפרסמים בו לקהל קוראים מגוון ובלתי
מוגבל 2.
בשנה הבאה תחגוג לשכת עורכי הדין  50שנה להיווסדה .במסגרת חגיגות היובל
להקמתה הוחלט לערוך ספר מיוחד לרגל המאורע – ספר היובל ללשכת עורכי הדין –
אשר יתאר את פעילותה של הלשכה לאורך שנות קיומה ואת תרומתה לחבריה
ולציבור בכללותו מאז ועד היום .אנו מקווים כי הספר יראה אור בתחילת שנת .2011
במהלך העשור האחרון הוחלפה מערכת כתב העת ,לאחר שהוחלט ,כמקובל
בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם ,כי המערכת תהיה מורכבת מסטודנטים מצטיינים.
המלאכה הוטלה על תלמידי בית הספר למשפטים של המסלול האקדמי ,המכללה
למינהל .אנחנו מודים לחברי המערכת על המסירות בעבודתם ועל כך שהביאו את
כתב העת למקום שבו הוא ניצב כיום.
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לסיום ,אנחנו מבקשים להודות באופן אישי לעורכת המשנה מאיה רפפורט ,אשר
השתתפה בהוצאתם לאור של שני הגיליונות האחרונים וביניהם ספר דיויד וינר.
מאיה יוצאת לדרך חדשה ואנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך דרכה.
יורם רבין ויניב ואקי
עורכי כתב העת

