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 קול קורא
 כתב העת עיוני משפט מתחיל במיונים למערכת מה

  

 משפטית-סטודנטים/יות בשנים ב' וג' המעוניינים/ות להשתלב בעשייה אקדמית

 מעניינת ומאתגרת, המשלבת עבודת צוות, מוזמנים/ות להגיש מועמדות!
  

 

אביב, ואחד מכתבי העת -"עיוני משפט" הוא כתב עת משפטי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל

, מהווה "עיוני משפט" פורום מרכזי 1971האקדמיים החשובים בישראל. מאז פרסום הכרך הראשון בשנת 

טית כאחד, משפטי, המכיל מאמרים מכל קצוות הקשת המשפטית, התיאורטית והפרק-לפרסום ולשיח מחקרי

 פרי עטם של מיטב הכותבים והכותבות.
  

חברות בכתב העת עיוני משפט מספקת ניסיון משפטי ואקדמי, ומהווה חוויה משמעותית שתלווה אתכן/ם 

בחייכן/ם המקצועיים. בין בוגרי ובוגרות מערכות כתב העת לדורותיו נמנות דמויות מהשורה הראשונה של 

 בפרקטיקה ובבתי המשפט.המשפט הישראלי, באקדמיה, 
  

חברי/ות המערכת בכתב העת עיוני משפט מעורבים/ות בכל שלבי עריכת המאמרים: קריאה ביקורתית של 

המאמרים המוגשים לפרסום בכתב העת, קיום דיונים בצוותים על המאמרים, עבודת עריכה מהותית של תוכן 

 חיצוניים.ומבנה המאמרים וכן עריכה טכנית ואימות הפניות למקורות 
 

החברות במערכת "עיוני משפט", כוללת גם עבודת עריכה על מאמרים ב"פורום עיוני משפט", הפלטפורמה 

המקוונת של כתב העת. מטרתה של הפלטפורמה המקוונת היא לשמש במה ייחודית ועצמאית בשיח המשפטי 

ום גם למאמרים בישראל, במסגרתה יוכלו כותבים וכותבות לפרסם כתיבה חדשנית ואקטואלית וכזו שתתן מק

 קצרים שנוגעים בסוגות מגוונות וחשובות, תוך פרסומם בקצבי זמן קצרים מהנהוגים בכתב העת בגרסת הפרינט.
 

על הגשת המועמדות לכלול: נייר ביקורת קצר על המאמר המצורף (פרטי המטלה מצורפים למייל זה), קורות 

 ון ציונים עדכני (ממערכת המידע האישי לתלמיד).חיים (שיכללו פרטי התקשרות, לרבות כתובת דוא"ל) וגילי

 .12:00, בשעה 2020בנובמבר  2-עד ליום שני ה tau.law.review@gmail.com המועמדות לכתובת הדוא"ל 
  

המועמדים/ות שיימצאו מתאימים/ות יזומנו לראיון עם צוות העורכים והעורכות שיכלול, בין היתר, דיון מעמיק 

דין מהעת האחרונה שעליו נדון -ביקורת. בנוסף, לקראת הראיון יישלח למועמדים/ות פסקעל המאמר ועל נייר ה

 , בשעות שייקבעו מראש.2020בנובמבר  25-בנובמבר ל 16-הראיונות יתקיימו בין ה ן.בראיו
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 חשוב לדעת:

, לרבות בחופשות הסמסטר, מזכה בנקודות זכות בהתחייבות של כשנתייםהחברות במערכת כרוכה  ·  

 .מחויבות גבוההש"ס (ללא ציון) ודורשת  4בהיקף של 

ציונים אינם הקריטריון המרכזי שעל פיו ימדדו המועמדים/ות. לפיכך, אנו מעודדות את כל מי    ·

 שרואה עצמו/ה מתאים/ה לתפקיד להגיש מועמדות לכתב העת.

הנחיית העורכים/ות, וכוללת עבודה על עריכת המאמרים וכן על משימות העבודה נעשית בצוותים ב   ·

 אחרות הנוגעות לכתב העת. בנוסף, מתקיימים מפגשים שוטפים לחברי/ות המערכת.

 חברי וחברות מערכת שיצטיינו בעבודתם/ן, יוכלו להגיש מועמדות לתפקיד עורכות/ים כרך מו.   ·

 .העת-כתב באתר למידע נוסף, בקרו ·  
  

במידה שאת/ה מתכוונ/ת להגיש מועמדות ליותר מכתב עת אחד, תתבקש/י למלא טופס תיעדוף מקוון מיד בתום 

 .אין לשלוח את סדר העדיפויות במיילהראיון האחרון (הקישור לטופס ישלח בהמשך). 

  
 

   

 בברכה,

 ד״ר תמר קריכלי כץ, עורכת ראשית

 יותם לחובסקי, ענבל תמיר, מערכת יובל ארז, לילה אתר, אלאא חאג׳ יחיא,

 רך מהכ
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 للتسجیل دعوةקול קורא  
" مشباط عیوني" لھیئة القانونیة المجلة في لالشتراك التصفیات بدأت

 !ه.م
 في العمل یدمج وشیق مثیر قانوني-أكادیمي عمل في باالندماج ات/المعنیین وثالثة، ثانیة سنة وطالبات طالب

 التسجیل طلب لتقدیم ات/مدعوین مجموعات،
  
 .إسرائیل في األكادیمیة المجالت أھم من واحدة وھي أبیب تل جامعة في الحقوق كلیة في قانونیة مجلة ھي" مشباط عیوني"

 .1971 عام في مجلد أول نشر منذ أكادیمي-القانوني للحوار مركزیة منصة المجلة تشكل

  

 .الكتّاب أفضل أیدي على كتبت والتي والعملیة، منھا النظریة القانونیة، المجاالت جمیع من مقاالت المجلة تتضمن

 خریجي قائمة. المھنیة الحیاة في ترافقكم مثریة وتجربة مھمة تجربة أساسیة، قانونیة خبرة المشتركین ستمنح المجلة في العضویة

 .القضاء دور وفي العالي التعلیم في اإلسرائیلي، القانون في الشخصیات أھم تشمل المجلة

  

 في االشتراك للنشر، تُقَدم التي للمقاالت نقدیة قراءة: المقاالت تحریر مراحل كل في سیشتركون المجلة في التحریر ھیئة أعضاء

 من كالتأكد تقني تحریر إلى باإلضافة سواء، حدٍ  على المقال ولمضمون لمبنى أساسي تحریر المجموعات، في المقاالت حول نقاشات

 .الخارجیة للمصادر اإلشارة صحة

  

. للمجلة االلكترونیة المنصة", مشباط عیوني منتدى" لمقاالت التحریري العمل ایضا تشمل" مشباط عیوني" مجلة في العضویة

 الكاتبین تمكن انھا حیث, اسرائیل في القانوني الخطاب في نوعھا من وفریدة مستقلة منصة انشاء ھو القانونیة المجلة وراء من الھدف

 .قصیرة زمنیة أطر في ونشرھا عدیدة مواضیع تتناول قصیرة مقاالت استوعاب وكذلك وموضوعیة مبتكرة كتابات نشر من والكاتبات

  

على مقال (تفاصیل المھمة مرفقة لھذه الرسالة)، سیرة ذاتیة (تشمل تفاصیل נייר עמדה) على الطلب أن یشمل: رد قصیر (
 Mytauالتواصل مع مقدم/ة الطلب، باإلضافة لعنوان البرید االلكتروني)، سجل عالمات محتلن (باإلمكان أن تحصلوا علیھ من 

. على تقدیم الطلب ان یتم عبر البرید اذكروا بوضوح أن تقدیم طلب االشتراك ھو لمجلة "عیوني مشباط"מערכת מידע אישי). 
 .12:00حتى تمام الساعة  02.11.2020حتى یوم االثنین  tau.law.review@gmail.comااللكتروني 

 
 

. ة/الطالب كتبتھ/كتبھ الذي الرد وحول المقال حول نقاًشا ستشمل والتي المحررات، مع لمقابلة والمالئمات المالئمین استدعاء سیتم
 في نقاش یتم سوف وعلیھ االخیرة الفترة منדין) -(פסק محكمة قرار ارسال یتم سوف, المقابالت اجراء لموعد قریبا, باالضافة

 .مسبقا ستحدد التي الساعات في 25.11.20 وحتى 16.11.20 تاریخ في ستكون المقابالت. المقابلة
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 :تعرفوا أن المھم من
  

 تتطلب وھي عالمة، بدون) ש"ס( تعلیمیة نقاط 4 تمنحكم وسوف سنتین لمدة ستكون المجلة في العضویة   ●
 .عال التزام كذلك

ً  نفسھ یجد من كل نشجع لھذا،. ات/المرشحین لتقییم الرئیسي المعیار لیست العالمات   ●  بطلب یتقدم أن مالئما
 .للمجلة انتساب

 المھام وكذلك المقاالت تحریر على العمل ویشمل المحررات، بإرشاد مجموعات في سیكون المجلة في العمل   ●
 .التحریر ھیئة أعضاء لجمیع لقاءات ھناك ستكون باإلضافة،. بالمجلة المتعلقة األخرى

 و.م مشباط عیوني ھیئة في محررین لوظیفة ترشیحھم تقدیم بإمكانھم المتفوقون التحریر ھیئة أعضاء   ●
 .المجلة موقع زوروا المعلومات، من للمزید ●  

  
 بعد مباشرة اإلنترنت عبر األولویات لتحدید استمارة تعبئة منك سیطلب قانونیة، مجلة من ألكثر ي/تترشح أن ین/تنوي كنت حال في

 .اإللكتروني بالبرید األولویات ترتیب ترسل ال رجاءا). أدناه االستمارة رابط إرسال سیتم( مقابلة آخر
  

  
  

                                                                                     
 ,تحیات                                                                                                                                 

 و.م ھیئة, التحریر طاقم                                                                          
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 מיונים למערכת עיוני משפט מה –מטלת כתיבה 
 המאמר:נבקשך לקרוא את 

מד  רום עיוני משפטפומתי יש ליתן מתחם של כבוד לרשות המינהלית?״  –רונן אברהם ״זליגמן בארבעה ממדים 
 ).2020-(עתיד להתפרסם ב

  
עליך לכתוב חוות דעת קצרה על המאמר המצורף, שתכלול את הביקורות המרכזיות שלך לגביו. חוות הדעת לא תעלה 

. 12בגודל  Davidס"מ מכל כיוון; יישור לשני הצדדים; כתב  2.5באורכה על עמוד אחד (ברווח של שורה וחצי; שוליים 
 .ד)מספר תעודת זהות בלב גבי המסמך, בכותרת עליונה, יש לציין-על

 
כשלב מקדים לכתיבת המטלה נמליץ לזהות את הטיעון המרכזי של המאמר, המהלכים הלוגיים של הטיעונים השונים, 

 הנחות היסוד שעליהן מתבססים המחברים, המתודולוגיה המחקרית של המאמר וכיוצא בזה.
  

 , אשר מתייחסות לבעיות יסודיות במאמר או בחלקים נרחבים בו;הערות מאקרו על מאמר נחלקות לשני סוגים: הערות
המתייחסות לבעיות ממוקדות יותר שנוגעות לחלקים ספציפיים במאמר ודורשות תיקון נקודתי. על שני  והערות מיקרו

יבה או בהערות לשוניות. ככל שתמצאו לנכון תוכלו סוגי ההערות להתייחס לפן המהותי שבמאמר, ולא לדון בסגנון הכת
 לשלב בין הערות מיקרו ומאקרו, תוך הצעת שיפורים אפשריים לקראת פרסומו של המאמר.

  
חוות הדעת לא צריכה בהכרח להיות מופנית כלפי המאמר כולו, ובהחלט ניתן להסתפק במספר הערות ביקורתיות על חלקים 

הדעת מחייב הבחנה בין עיקר לטפל והתמקדות בנקודות המרכזיות. כמו כן, התמקדו בניתוח מסוימים בו. קוצרה של חוות 
מהותי והימנעו מסיכום של הטענות המוצגות במאמר. השתדלו שהביקורת תהיה על הכתוב במאמר, להבדיל מביקורת 

מסגרת שהציבו המחברים). כמו חיצונית לו (למשל, הימנעו מהצעה להכנסת תכנים או פיתוח המאמר לכיוונים החורגים מה
עמדתכן/ם האישית לגבי עצם הסוגיה המהותית הנידונה. במקום זאת, מצופה מכן/ם להציג  כן, זכרו כי אין כל צורך בהבעת

 ביקורות שישפרו את איכות המאמר ויהפכו אותו לטוב יותר.
  

עניינית ונהירה. אנו מודעים/ות לכך כי ייתכן שטרם נדגיש כי אין פורמט "נכון" לכתיבת ביקורת ובלבד שזו תהיה חדה, 
נחשפת לחלק מתחומי המחקר המשפטיים בהם עוסק המאמר, אך בחינת חוות הדעת לא תתמקד בידע המשפטי אלא 

 ביכולת הקריאה הביקורתית של המאמר, ולכן לא נדרש ידע מקדים בתחומים הללו.
  

הערכת טיבו של  -ה מדמה את התוצר הנדרש ממך כחבר/ת מערכת למותר לציין שאנו מצפים לעבודה עצמאית. המטל
 מאמר, ומשכך מספקת גם הזדמנות טובה עבורך לבחון את התמודדותך עם התפקיד.

 
החיים וגיליון הציונים. -הליך בחינת המטלה בנוי כך שתחילה נבחן אותה באופן אנונימי מבלי להצליב את המידע מקורות

פי איכות הביקורת והכתיבה, -ידע, וזאת כדי להבטיח ששלב הערכת המטלה ייעשה אך ורק עלרק לאחר מכן נצליב את המ
 ואילו בשלב מאוחר יותר בחינת המועמדות תיעשה לאור כלל הנתונים. 

 
 בהצלחה!

  
 יובל ארז, לילה אתר, אלאא חאג׳ יחיא, יותם לחובסקי, ענבל תמיר, מערכת כרך מה
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