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להנגיש את מערכות הצדק לציבור רחב  במטרהמשרד המשפטים הוקם לפני יובל שנים בהסיוע המשפטי 

. בשנותיו כלכליים, מבניים וגיאוגרפיים שניצבו בפני אנשים רבים חסמים ובדרך זו להתגבר על של אנשים

 מדי שנה מעל ובשנים האחרונות נפתחיםהליכים בשנה,  3,000 -בכ הראשונות ייצג הסיוע המשפטי

, חובות, מעמד אישי, ביטוח לאומי, תיקים חדשים לסיוע משפטי בכל תחומי המשפט האזרחי 100,000

  .דיור ציבורי, עם התמחויות ייחודיות כמו כשרות משפטית וזקנה, אשפוז כפוי וייצוג קטינים

 

של  במלאכה חשובה זומאז הוקם הסיוע המשפטי, הצטרפו אליו במהלך השנים גורמים נוספים העוסקים 

: קליניקות הפועלות במסגרת בתי ספר למשפטים, מערך הסניגוריה הציבורית, "שכר ת המשפטהנגש

מצוה" של לשכת עורכי הדין, משרדי עורכי דין המספקים שירות משפטי פרו בונו, עמותות שונות וכיו"ב.  

בהנגשה של מערכות הצדק של ממש  חידושים טכנולוגיים צפויים לחולל בקרוב מהפכות –בכך לא די אך 

 לציבור הרחב.

 

 "הנגישות לצדק"" יוקדש לבחינה מחודשת וביקורתית של מעשי משפטכתב העת "הכרך הבא של 

אנו מזמינים או מכל זווית מבט אחרת.  , טכנולוגיתהיסטורית, כלכלית, סוציולוגית, משפטיתמבט מנקודת 

מחקר בנושא כותבות וכותבים מעולם המשפט ומכל דיסציפלינה אחרת לשלוח מאמרים שיתרמו ל

  ולגיבוש גישות חדשות וכלים יצירתיים בתחום. והסיוע המשפטי בפרטבכלל  נגישות לצדקה

 

אביב, המעמיד במרכז את -הוא כתב עת אקדמי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל עשי משפטמ

החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים 

 משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם-למאבקים חברתיים

עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של "השטח". כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך 

מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים  8,000המאמרים בכתב העת אינו עולה על 

 יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.
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