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חוקי – כתב עת לענייני חקיקה הוא כתב עת של הפקולטה למשפטי באוניברסיטה
העברית בירושלי ,המתמקד בהערות ובהצעות חקיקה .מטרתו של כתב העת להעשיר
ולקד את השיח האקדמי בנושאי חקיקה ,וכ לחזק את הקשר בי כתיבה אקדמית
תאורטית לבי יישומה בהקשר של ניסוח החקיקה .חוקי מוקדש לניתוח ולביקורת של
הצעות חקיקה ושל חקיקה קיימת ,להצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשי ולדיו בהליכי
החקיקה עצמ ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה .כתב העת יאפשר ג
פרסו של מאמרי במתכונת שונה מהמקובל בכתבי עת אחרי )למשל מאמרי קצרי
יותר( ,מבלי לפגוע בהקפדה על הדרישה לרמה אקדמית גבוהה ביותר.
כמו כ ,הערות קצרות וממוקדות בנושאי חקיקה וכ תגובות למאמרי שפורסמו
בחוקי ,אנו מפרסמי בחוקי בקצרה.
מאמרי לחוקי ולחוקי בקצרה יש לשלוח למערכת באמצעות דואר אלקטרוני.
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