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  ז"מערכת "דיני ישראל" כרך ל
 37 DINÉ ISRAEL  

 2021ר אוקטובב 6 ,"בפתש תשריב ל'

 מועמדות קול קורא להגשת 

 ך הבא:לכרמתחילה במיוני חברי מערכת  "דיני ישראל"מערכת כתב העת 
 ז"לכרך 

 ווזנר עקביא שיבעריכת ד״ר 

 

הוא ו ,בחקר המשפט העברי ותחומים הגובלים בוהוא כתב עת משפטי המתמקד  דיני ישראל

ויוצא לאור פעם  1969כתב העת נוסד בשנת . בתחומים אלה מבין כתבי העת המובילים בישראל

בשנה בהוצאה משותפת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ובית הספר למשפטים 

המאמרים הרואים אור בכתב העת נתונים להליך שיפוט חיצוני טרם  שבניו יורק. "קרדוזו"

 קבלתם ועוברים עריכה טכנית ומהותית על ידי חברי המערכת.  

 

ובכתיבה  בתחומי עיסוקו של כתב העת , המתענייניםג-ים בשנתלמידי  ,םות וסטודנטיאנו מזמינים סטודנטי

 . זכרך ל", להגיש את מועמדותם למערכת אקדמית-מחקרית

 מידע על חברות המערכת

 על חשבון קורסים מהחטיבה השלישית (ללא ציון). ש"ס 4-ומזכה ב וחצי שנההחברות במערכת נמשכת  •

 לחברי המערכת תינתן הכשרה מקצועית לאורך סמסטר א'. •

העבודה במערכת כוללת עריכה מהותית וטכנית וליווי של המאמרים מרגע הגעתם למערכת ועד לפרסומם  •

המעוניינים לממש את כישוריהם בלב  ,העבודה מיועדת לסטודנטים בעלי יכולות אקדמיות גבוהותהסופי. 

במקביל לעבודת  ודורשת יכולת עבודה בצוות וכן יכולת מחקר עצמאית. ,משפטית-העשייה האקדמית

  עצמאית ובמשימות מערכת נוספות.-העריכה, חברי המערכת יתנסו בעבודת כתיבה משפטית

 הליך המיון

השלב הראשון במיונים כולל מטלת כתיבה. מועמדים שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון אישי, שבו יתקיים דיון 

בשעות שייקבעו  ,2021 נובמברב 23-ל לנובמבר 10-בין ה(ראיונות יתקיימו  על המאמר ועל הביקורת שכתבו עליו

 מראש).

תתבקש/י למלא טופס תיעדוף מקוון מיד בתום . במקרה כזה, ניתן להגיש מועמדות למספר כתבי עת במקביל
   .הריאיון האחרון (הקישור לטופס ישלח בהמשך)
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 הסבר על מטלת הכתיבה

 נבקשך לקרוא את המאמר הבא:

 הזכות הכרחית? בין שיח הזכויות לבין שיח החובות"האם תביעת בנימין פורת "

לכתוב מסמך חוות דעת קצר על המאמר, אשר יכלול את הביקורות המרכזיות שלך לגביו. המסמך לא יעלה על יש 

 ).  ם מלא ותעודת זהותעל גבי המסמך יש לציין שמכל כיוון;  1.5, שוליים 12, גודל avidD(כתב  וחציעמוד 

לצורך הצלחה במשימה, נמליץ לנסות לזהות את הטענה המרכזית של המאמר, את מהלך הטיעון ואת הקשר של 

, הן על התזה של המאמר והן על מהותיתפרק לטיעון המרכזי. יש לנסות להעלות רעיונות כלליים לביקורת -כל תת

הכתיבה של המאמר ומהערות לשוניות  מומלץ להתרכז בעיקר, ולהימנע מביקורת על סגנון האופן שבו היא מוצגת.

 אחרות. 

אנו מודעים לכך שייתכן שטרם נחשפת לחלק מתחומי המחקר המשפטיים בהם עוסק המאמר. בחינת חוות הדעת 

לא תתמקד בידע המשפטי, אלא ביכולת הקריאה הביקורתית של המאמר, ולכן לא נדרש ידע מוקדם בתחומו. 

ריכה של חברי מערכת כתב העת, דבר היאפשר לכם לחוש ולחוות בצורה המאמר נמצא בצורתו המקורית, טרם ע

 הטובה ביותר את עבודת "חבר/ת מערכת".

ת מערכת, קרי, הערכת /למותר לציין שאנו מצפים לעבודה עצמאית. המטלה מדמה את התוצר הנדרש ממך כחבר

 טיבו של המאמר. 

כשבכותרת מצוין ( gmail.com7Dineisrael3@המייל הייעודית: את מטלת הכתיבה יש להגיש ישירות לכתובת 

  .12:00בשעה  27.10.21-היש להגיש את החומר עד ת בלבד). \שם המועמד

 :למטלה יש לצרף

 יש לציין פרטי התקשרות ובפרט כתובת דוא"ל. - קורות חיים עם תמונה סרוקה •

 די בצילום מסך ממערכת המידע האישי. - ציונים מעודכןגיליון  •

 

 ל שצוינה לעיל.יככל שתהיינה שאלות, ניתן לשלוח אותן לכתובת המי

 

 בברכה,

 ווזנרעקביא ד"ר שי 

 

https://drive.google.com/file/d/18szWK234NGjeB2FjG9Ui8eJtaKVHJmgM/view?usp=sharing
mailto:Dineisrael35@gmail.com
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