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כתב העת מתמקד . „ÌÈ¯·„Â ÔÈשל כתב העת '  להביא אל הדפוס את כר� האני שמח

בכר� זה תוכלו . שאר תחומי המחקר וההגותלבזיקות המגוונות שבי� עול� המשפט 

משפט ב, ופסיכיאטריהמשפט ב, לעיי� בי� השאר במאמרי� העוסקי� במשפט וספרות
  .אחרי�בנושאי� וכלכלה ו

 
לסגני העור� ,  פרסו� הגיליו�קראתברצוני להודות לחברי המערכת על עמל� הרב ל

מנאל ' לגב; יסודיותבושת השליחות ועל המלאכה שנעשתה בהתמדה ועל תח

טלי פלד ' מ ולגב"חברת נבו הוצאה לאור בעל ;סגנית העור� היוצאת, וברא�'ג� תותרי

נכונות� לשת� פעולה ולקבל ביקורת בונה  ועל  לכותבי� על סבלנות� הרבה;בפרט

  .איו�י להעניק לנו רשהיה נכו�אהר� ברק ' ולפרופ

  

  אחל לקוראי� קריאה מהנה ופורייהאני מ
  

 חאלד גנאי�

  




