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עת  כתב  הוא  ותרבות  חברה  משפט, 
המוקדש לבחינת הקשר בין המשפט לבין 
תחומי דעת אחרים, וביניהם מדע המדינה, 
סוציולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, כלכלה, 
ספרות, אמנות, דת, מדע וטכנולוגיה ועוד, 
תוך הפעלת שיטות מחקר מגוונות ומתן ביטוי 
למגמות המחקר הבין־תחומיות העכשוויות.

הממשק בין עולם המשפט לבין עולם הכלכלה משפיע על החיים של כל אחד ואחת 
מאיתנו. בנקודת המגע בין שני התחומים מצויות סוגיות מרכזיות כמו היקף הרגולציה 
המדינתית הרצוי, היקף ההפרטה הראוי של סוגים שונים של שירותים ומשאבים 
ציבוריים, אופי הטיפול באי־שוויון כלכלי, תפקידיה של מדינת הרווחה, וכן שאלות של 
מיסוי ומדיניות מוניטרית או של טיפול במשברי חוב רחבי היקף. בעשורים האחרונים 
התפתחה במחקר האקדמי בחוגים לכלכלה גישה מוסדית שמכירה בחשיבותו של 
המשפט לדיון בסוגיות הללו. המשפט משמש בסיס לקיומו של השוק, יוצר זכויות 
קניין, מאפשר התקשרויות חוזיות ואכיפתן, ומבטיח תפקוד של שוק תחרותי. גם 
האקדמיה המשפטית עוסקת מזה זמן בממשק שבין משפט וכלכלה, בין היתר בשל 
הפריחה של התחום המנתח כללים משפטיים בעזרת תאוריות כלכליות )ניתוח 
כלכלי של המשפט(. הכרך הנוכחי יעסוק בממשק שבין התחומים מנקודת מבט של 
הבסיס המוסדי של תפקוד השוק. למרות החשיבות העצומה של נושא זה, הכתיבה 
ההיסטורית והעכשווית עליו ביחס לישראל היא מועטה, ומועטה אף יותר הכתיבה 
בעברית על הנושא. כדי לקדם כתיבה על ישראל ובעברית, כרך זה כולל שורה של 
מחקרים שעוסקים בניתוח מוסדי של משפט וכלכלה בישראל הן מנקודת מבט 
היסטורית )מהתקופה העות׳מאנית ועד היום( והן מזוויות בינתחומיות עכשוויות, וזאת 
על ידי שורה של כותבים מובילים אשר מגיעים לדיון מתחומי ידע אקדמיים שונים: 

משפטים, כלכלה, היסטוריה ומדע המדינה. 

ד״ר דרור גולדברג, בעל תואר שלישי בכלכלה ותואר ראשון במשפטים, עובד כמרצה 
בכיר במחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, חוקר היסטוריה משפטית 

של כסף, ומשמש מזה עשור כמזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית.

פרופ׳ רון חריס, מופקד הקתדרה ע״ש קלמן לובובסקי למשפט והיסטוריה בפקולטה 
למשפטים ע״ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב, וחוקר את הממשקים בין היסטוריה 

כלכלית והיסטוריה משפטית.

כתב העת מתפרסם בעזרת תרומתו של משרד עורכי הדין ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות׳ עם המבורגר עברון

עורכים: רון חריס ודרור גולדברג
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