
 !"זאת ועו"ד"על הספר 

עולם המשפט הישראלי.  הכתובה של  השפה    המשקף את" הוא הספר הראשון מסוגו  !זאת ועו"ד"

אדם  לכל  בהירה  פשוטה,  לשפה  לעבור  הישראלית  המשפטית  לקהילה  מציע  מתווה    הספר  ואף 

של    מקיף   מילוןהז'רגון",    מילון"בחלקו האחרון של הספר מובא    .עקרונות יסוד לכתיבה בהירה

 בישראל.  תהמשפטי עגה  ה

במהדורה חדשה זו עודכן  הספר לרב־מכר בקהילה המשפטית.  מאז צאת המהדורה הראשונה הפך  

. התקנות מבקשות להביא  2021לאור תקנות סדר הדין האזרחי שנכנסו לתוקף בינואר  גם  הספר  

כן הוסף  כמו    ספר מבקש לקדם.האחד הרעיונות שוזהו  ,  במסמכים המשפטיים  לקיצור הכתיבה

 לספר מפתח עניינים שיקל על המעיינים בו לאתר את מבוקשם.

ובהומור בשטף  כתוב  בדוגמאותו  הספר  מתחילים    .גדוש  לכותבים  אידאלי  מתנה  ספר  זהו 

 . המשפטית הכתיבהלשפר את ומנוסים, ולכל החפצים 

בה הספר  קיימו.  ונאה  דרשו  נאה  המחברים  המרובה.  את  המחזיק  מועט  שהוא  ספר  ,  רי"זהו 

 שוט, קצר ולעניין, כתוב בהומור, מזמין ועושה עושר במשפט".פ

 2.6.2016פרופ' אביעד הכהן בכנס להשקת הספר, 

התוצאה מעשירה ומרשימה ועדיין    ]...[  הוא ספר חלוצי על מדף ריק בשפה העברית  'זאת ועו"ד"'

 ." שומרת על פשטות ובהירות

 14.7.2016 הארץ פרופ' יובל אלבשן, מוסף ספרים,

ולעוסקים  " תקשורת  לחוקרי  הנפש,  לחוקרי  החברה,  לחוקרי  למחוקקינו,  מיועד  הספר  לדעתי, 

בה, לאנשי עסקים שניסוח חוזים, קיומם, הפרתם והמלחמה על אכיפתם, הם להם לחם חוק, למי  

זאת ועו"ד סיבך אותי בדילמה בין הדחף  ]...[    שחותם עם בנק על חוזה משכנתא, ובקיצור: לכולנו

 ת".  ל אותו לכל חברי והרצון לשמור אותו אצלי לקריאות חוזרוילהשא

 [ 5.10.2016 מראה  טית,יס, עורכת דין ופובליצדפנה שמורק־נתניהו

אהרוני דין,    ,מיכל  ועורכת  במשפטים  ראשון  תואר  ו  ארותבעלת  ישראל,  שניראשון  במחשבת 

  כתיבה קורסי ומרכזת מלמדתכיום  ו  , עת כתביבאקדמיים   ומאמרים פרוזה ספרי פרסמה

 .שונים אקדמיים במוסדות בפקולטות למשפטים

 

מלמד    ,םבמשפטי שני ותואר עברית בלשוןבמשפטים ו ראשון תואר בעל, עורך דין,  רן לוסטיגמן

וכן   שונים  אקדמיים  במוסדות  למשפטים  משפטיתמנחה  בפקולטות  ובכתיבה  בלשון    סדנאות 

   .שופטיםלו דין עורכיל,  מתמחיםל

 

ד"ר   הוא  הספר  רוזנטלעורך  ופרסים  רוביק  לעיתונות  סוקולוב  פרס  חתן  מוניטין,  רב  לשונאי   ,

 . טור לענייני לשון ומשפט בכתב העת "עורך הדין"בעבר בעל ו "הזירה הלשונית"בעל אתר  ,נוספים


