דבר העורכים
אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את הגליון הראשון של כתב העת אוקימתא היוצא תחת
המערכת האקדמית החדשה של כתב העת .כעורכי כתב העת ,אנחנו מכוונים להוביל
ליצירת שינוי משמעותי בתחום חקר ספרות חז"ל בכמה אפיקים מרכזיים:
גישה חופשית :תודות לחזונו של העורך המייסד ,פרופסור שמא פרידמן ,ולנדיבותו של
המוציא לאור ,ראובן קנול ,כתב העת אוקימתא ממשיך להיות נגיש לכול בחינם .כל
אחד ואחת יכולים ללמוד ולעסוק בדברי המחקר אשר מפורסמים בכתב העת ,ובכך
איננו מוסיפים על העול הכלכלי הכבד המושת על כתפי הספריות בדמי המנוי.
ומ ְבנֵ ה של הערכת המאמרים.
שיפור הליך השיפוט :אנחנו מחויבים להליך יעיל ַ
המעריכים והמעריכות מתחייבים להגשת חוות הדעת בזמן קצוב ומהיר ,ומערכת כתב
העת מוודאת שמחברי ומחברות המאמרים זוכים לחוות דעת מכבדות ורלוונטיות.
אנחנו מקפידים שחוות הדעת יתמודדו עם הרעיונות והטיעונים שבמאמר בצורה
קונסטרוקטיבית ,ומתוך כמיהה לקידום המחקר בתחום.
הגדרה מחודשת ומרחיבה של תחום ספרות חז"ל :גיוון מתודולוגי הוא המפתח לפריחתו
של תחום חקר ספרות חז"ל .לאור זאת ,אנחנו מפרסמים מאמרים ממגוון של
פרספקטיבות ושל מתודות מחקריות :פילולוגיות והיסטוריות ,שימוש בתאוריות
ספרותיות ,אנתרופולוגיות או פריזמות אינטלקטואליות שטרם נוסו במחקר הטקסטים
הללו ,בין שמדובר במחקר הטקסטים הרבניים עצמם ובין שמדובר במחקר מסורות
שונות מן התרבויות בשלהי העת העתיקה .בבחירת המעריכות והמעריכים של
המאמרים הקפדנו לשלב מעריכים ומחברים מרחבי השדות המתודולוגיים ,כך שחוקרים
וחוקרות עם גישות שונות יוכלו ללמוד ולהעשיר האחד את השנייה.
התמודדות עם הטיה מגדרית :חקר ספרות חז"ל הוא תחום אשר סובל מהטיה מגדרית
ברורה .אנחנו מכוונים מאמצים רבים להתמודד עם הטיה זו על ידי פניה יזומה
לחוקרים וחוקרות ,כמו גם לתהליך שיפוט שקוף והוגן ,אשר בו מחברי ומחברות
המאמרים והמעריכים והמעריכות ,נבחרים מתוך מודעות מגדרית .אנחנו פתוחים
לשיחה ורעיונות כיצד לשפר תהליך זה אף יותר.
לסיום ,אנחנו מבקשים להודות למר קנול על העמדת האתר ועל תחזוקו; לחברי וחברות
המערכת האקדמית על מסירותם ועל מחויבותם ,במיוחד בתהליך של הערכת
המאמרים; ולמר אברהם יוסקוביץ ,מזכיר המערכת ,על הניהול של התהליך משלב
הגשת המאמרים ועד להוצאה לאור בתבונה וביעילות.
העורכים

