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 2020באוקטובר  12
 קול קורא להגשת מועמדות  

 של כתב העת "מעשי משפט"   'גכרך ילמערכת  

 מוזמנים/ות להגיש מועמדות! ומעלה' ב בשנהסטודנטים/יות 
 

המציב כדגל מרכזי את החיבור בין    אקדמיהוא כתב עת    יחברת  ןולתיקו  טלמשפ  ת ע  בכת  –  טמשפ  ימעש
מאמרים הנוגעים למאבקים  פרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה להמשפט לחברה ובין התיאוריה ל

כתב העת שם  .  אנשי מקצוע  על ידיהן על ידי אנשי אקדמיה והן  ים בישראל, ושנכתבים  משפטי -חברתיים
על   וענייניותדגש  א  תמציתיות  העת  בכתב  המאמרים  אורך  על  ולפיכך  עולה                      מילים.   8,000ינו 

מקצוע  נבקש להמשיך ולעסוק בהרחבה בשאלות יסוד על אופיו ותפקידו של  ,  של מעשי משפט  יג׳בכרך  
; על היחסים המורכבים שבין משפט  על יכולתו ומגבלותיו של המשפט להביא לשינוי חברתי  עריכת הדין;

כתיבה המציבה את העשייה בתחום המשפט    לחברה ועוד. בתוך כך, שם כתב העת דגש על בין תחומיות ועל
  מאמרי כתב העת בים.  והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רח

  בפסיקות משמעותיות של בית המשפט העליון.   וזכרוף א אמצוטטים רבות בספרות ובפסיקה הישראלית, ו
 ניתן לקרוא עוד אודות "מעשי משפט" ולעיין בכרכים הקודמים שיצאו לאור.   באתר כתב העת 

 
המלב בתחומים  ד  הכלליים  חלקשמאמרים  העת,  כתב  עוסק  ל  בהם  יוקדש  הקרוב  נושאיםמהכרך    ;שני 

ו" חיים"בעזכויות  משפט  הישראלי"ו  לי  המשפט  על  הקורונה  בחלק  ה".  השפעות  החיים  העוסק  בעלי 
מעמדם    לשינוי   לקידום מדיניות ציבוריתליצור שיח    ,בישראל  לפיתוחם של דיני בעלי החיים  בקש לתרוםי

בעלי ו  של  בישראל  חדש   להציעהחיים  יצ  ותגישות  בת  ןלפתרו   ירתייםוכלים  העוסק  חלק  ה  חום.הבעיות 
נגיף  ה שהתפרצות    אתגריםיבקש להציף את ה  ,הישראלית  המשפט והחברהקורונה על  בהשפעות משבר ה

ובהשפעות  מציבה השונים,  ענפיו  על  המשפט,  מע  הקורונה  ןד יע  לש  תופ יקעה ו  תורישי ה  בפני    ת רכ על 
 . המשפט

 
ו של הכרך עד  בכל שלבי   מעורביםה  סטודנטים בעלי יכולות אקדמיות גבוהותממורכבת  כתב העת    מערכת

לאור,   המאמרים לרבות  יציאתו  של  ביקורתית  העת  קריאה  לכתב  על  שנשלחים  בצוותים  דיונים  קיום   ;
  התנסות בכתיבה;עיוניים בעריכת מאמרים;    ; שיעוריםאודות המאמרים; עבודת עריכה מהותית וטכנית

  .עצמם מול כותבי המאמריםהתנסות בתקשורת ו
 

ש״ס (ללא    4והיא מזכה בנקודות לימוד בהיקף של    ,כשנה וחציהתחייבות של  החברות במערכת כרוכה ב
וזמי חופשת הקיץ,  בוהן    הלימודים במהלך    העבודה עתידה להתקיים הן  .ציון) דורשת מחויבות  נות  והיא 
 בהנחיית העורכים, והיא כוללת תכנית הכשרה ומפגשים נוספים. ,ית בצוותים. רוב העבודה נעשהגבוה

 
רבות   בסוגיות  מהותי  משפטי  עיסוק  של  משמעותית  חוויה  מספקת  משפט"  "מעשי  העת  בכתב  חברות 

בכלל הישראלית  החברה  של  היום  סדר  על  מזמינים    הנמצאות  אנו  בפרט.  הישראלי  המשפט  ושל 
ביחסי הגומלין בין משפט לבין שינוי    ו/או  נושאי הכרךכתיבה אקדמית, ב ב  מתעניינים/ותהסטודנטים/יות  

 חברתי, להגיש מועמדות לכתב העת! 
 

(הנמצאת בהמשך המסדרון הצמוד    44  רמספלתיבה    יםמודפס  יםעותקשני  ב  המועמדות לכתב העת תוגש 
בשעה    2020בנובמבר    2-ה  ליום שני,  עד  gmail.com3mmishpat1@  לכתובת הדוא"לוכן  לחדר אב הבית),  

 ותכלול: , 12:00
 של מסמך זה); השני פרטי המטלה מפורטים בחלק(  על מאמר הקצר חוות דעת 
 פרטי התקשרות ובפרט כתובת דוא"ל ,שיכללו תמונה סרוקה( קורות חיים ;( 
 ממערכת המידע האישי לתלמיד(עדכני  גיליון ציונים( . 

 
קובץ  בליון הציונים יש לצרף  יז בלבד, את קורות החיים וגת.קובץ נפרד בציון  ב רף  חוות הדעת יש לצאת  

המועמד/ת.תוך  מאוחד   שם  משפט.   ציון  מעשי  העת  לכתב  מוגשת  שהמועמדות  בולט  במקום  לציין    יש 
, דיון מעמיק על  מועמדים/ות שיימצאו מתאימים/ות ביותר יזומנו לראיון עם העורכים, שיכלול, בין היתרה

קישור  ישלח  . ניתן להגיש מועמדות למספר כתבי עת במקביל. בתום כל הראיונות  המאמר ועל נייר העמדה
 לדירוג סדר העדיפויות בין כתבי העת, אך נדגיש כי הבחירה הסופית נעשית בהתאם לצרכי המערכת. 

   .ו מראשבשעות שייקבע,  רנובמבב 25-ל 16-ה התאריכים ביןראיונות יתקיימו ה

 בברכה,
 ראשי ך, עורעמרי ידליןפרופ'  

 ' ג כרך י , עורכיאלון מלאבר ונופר קדוש
 נירית פוטרמן, רכזת המערכת
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 מיונים למערכת מעשי משפט –ת כתיבה מטל
 

 מועמד/ת יקר/ה,  
 

לצד המסמכים הנוספים שצוינו  ,  שלב המיון הראשון למערכת מעשי משפט כולל מטלת כתיבה. את המטלה
(הנמצאת בהמשך המסדרון הצמוד    44לתיבה מספר    יםמודפס  בשני עותקיםלהגיש הן  יש    ,בקול הקורא

הבית),   אב  הדואולחדר  לכתובת  שני,,  gmail.com3mmishpat1@  "להן  ליום    2020  בנובמבר  2-ה  עד 
על    .12:00בשעה   דיון  יתקיים  בו  אישי,  לראיון  יוזמנו  מתאימים/ות  שיימצאו  מועמדים/ות  השני  בשלב 

   ).16.11-(ראיונות יתקיימו החל מה  שכתבוהמאמר ועל הביקורת 
 

 המטלה:  להלן פרטי
 

המאמר   את  לקרוא  בישראל״נבקשך  השעון  סביב  סיעודי  טיפול  אהבה:  של  הרגולציה  המצורף   ,״על 
 .PDFכקובץ 

 
לגביו.    נבקשך שלך  המרכזיות  הביקורות  את  יכלול  אשר  זה,  מאמר  על  קצר  דעת  חוות  מסמך  לכתוב 

ס"מ מכל כיוון).    2.5רה וחצי; שוליים  של שוברווח  ;  12גודל    David(בגופן    המסמך לא יעלה על עמוד אחד
 בכותרת עליונה.  על גבי המסמך  מספר תעודת זהות בלבד ולציין  יש להקפיד על חלוקה נאותה לפסקאות  

 . רד בציון ת.ז בלבדקובץ נפב יבה יש לצרףאת מטלת הכת כאמור, 
  

הדעת  להתמקד    בחוות  מתבקשים  בתיאואתם  ולא  לטקסט  שלכם  ובהצעות  זאת    רו.במחשבות  עם  יחד 
מא מומלץ  המטלה,  כתיבת  את  מתחילים  שאתם  שלפני  בעיון,  ד  ברור  אותה  את  לקרוא  לזהות  לנסות 

את המהלכים הלוגיים של הטיעונים השונים, את המתודולוגיה המחקרית    הטענה המרכזית של המאמר,
   .לפרט את אלובמטלה עצמה אינכם נדרשים  כי שוב, יודגש אך  .וכיו"ב

 
לבעיות יסודיות  לשלב בין הערות מאקרו לבין הערות מיקרו: הערות מאקרו מתייחסות  נבקש עת בחוות הד

הדורשים תיקון נקודתי. ביקורת טובה לא חייבת    במאמר  לחלקים ספציפיים  והערות מיקרו מתייחסותבו,  
ימים בו.  פנית כלפי המאמר כולו, ובהחלט ניתן להעלות מספר הערות ביקורתיות על חלקים מסו להיות מו

להימנע מסיכום של הטענות המוצגות במאמר או מביקורת טכנית על    ,לצד זאת, יש להבחין בין עיקר לטפל
נקודות החולשה של המאמר,   על  לצד הצבעה  והערות לשוניות אחרות.    ה יכול  חוות הדעת סגנון הכתיבה 

השתדלו להציג    ו העתידי.להצביע גם על נקודות החוזק שלו, תוך הצעת שיפורים אפשריים לקראת פרסומ
ביקורות פנימיות על הכתוב במאמר, להבדיל מביקורת חיצונית לו (למשל, הימנעו מהצעה להכניס תכנים  

 החורגים מהמסגרת שהציב המחבר). 
 

ביקו לכתיבת  "נכון"  פורמט  אין  כי  חוות  נדגיש  בחינת  לקורא/ת.  ונהירה  עניינית  שהיא תהיה  ובלבד  רת, 
,  שלואלא ביכולת הקריאה הביקורתית  בנושא המאמר,  המשפטי של המועמד/ת  הדעת לא תתמקד בידע  

 ולכן לא נדרש ידע מוקדם בתחומים המשפטיים בהם הוא עוסק.  
  

דרש ממך כחבר/ת מערכת, קרי,  למותר לציין שאנו מצפים לעבודה עצמאית. המטלה מדמה את התוצר הנ
 ורך לבחון את התמודדותך עם התפקיד.   הערכת טיבו של מאמר, ומשכך מספקת הזדמנות טובה עב

   
 .gmail.com3mmishpat1@: בדואר אלקטרוני אנו מזמינים אתכם/ן לפנות אלינו בכל שאלה

 
 

 ! בהצלחה

 
 

 , אלון מלאבר ונופר קדוש
 יג׳כרך  עורכי
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