הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

עיוני משפט

THE BUCHMANN FACULTY OF LAW

LAW REVIEW

קול קורא
כתב העת עיוני משפט מתחיל במיונים למערכת מו
סטודנטים/יות בשנים ב' וג' המעוניינים/ות להשתלב בעשייה אקדמית-משפטית
מעניינת ומאתגרת ,המשלבת עבודת צוות ,מוזמנים/ות להגיש מועמדות!
"עיוני משפט" הוא כתב עת משפטי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ,ואחד מכתבי העת
האקדמיים החשובים בישראל .מאז פרסום הכרך הראשון בשנת  ,1971מהווה "עיוני משפט" פורום מרכזי
לפרסום ולשיח מחקרי-משפטי ,המכיל מאמרים מכל קצוות הקשת המשפטית ,התיאורטית והפרקטית כאחד,
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
המשפט הישראלי ,באקדמיה ,בפרקטיקה ובבתי המשפט.
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
ומבנה המאמרים וכן עריכה טכנית ואימות הפניות למקורות חיצוניים.
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
בישראל ,במסגרתה יוכלו כותבים וכותבות לפרסם כתיבה חדשנית ואקטואלית וכזו שתתן מקום גם למאמרים
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
חיים )שיכללו פרטי התקשרות ,לרבות כתובת דוא"ל( וגיליון ציונים עדכני )ממערכת המידע האישי לתלמיד( .את
המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל  tau.law.review@gmail.comעד ליום רביעי ה 27-באוקטובר ,2021
בשעה .12:00
המועמדים/ות שיימצאו מתאימים/ות יזומנו לראיון עם צוות העורכים והעורכות שיכלול ,בין היתר ,דיון מעמיק
על המאמר ועל נייר הביקורת .בנוסף ,לקראת הראיון יישלח למועמדים/ות פסק-דין מהעת האחרונה שעליו נדון
בראיון .הראיונות יתקיימו בין ה 10-בנובמבר ל 23-בנובמבר  ,2021בשעות שייקבעו מראש.
חשוב לדעת:
· החברות במערכת כרוכה בהתחייבות של כשנתיים ,לרבות בחופשות הסמסטר ,מזכה בנקודות זכות
בהיקף של  4ש"ס )ללא ציון( ודורשת מחויבות גבוהה.
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· 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.
· העבודה נעשית בצוותים בהנחיית העורכים/ות ,וכוללת עבודה על עריכת המאמרים וכן על משימות
אחרות הנוגעות לכתב העת .בנוסף ,מתקיימים מפגשים שוטפים לחברי/ות המערכת.
· חברי וחברות מערכת שיצטיינו בעבודתם/ן ,יוכלו להגיש מועמדות לתפקיד עורכות/ים כרך מז.
· למידע נוסף ,בקרו באתר כתב-העת.
במידה שאת/ה מתכוונ/ת להגיש מועמדות ליותר מכתב עת אחד ,תתבקש/י למלא טופס תיעדוף מקוון מיד בתום
הראיון האחרון )הקישור לטופס ישלח בהמשך( .אין לשלוח את סדר העדיפויות במייל.

בברכה,
ד״ר תמר קריכלי כץ ,עורכת ראשית
תמר בן-עוזר ,מג'ד חדאד ,אלינור קמינר ,דור מנה ,איל גלזר ,תמר יחזקאלי,
עורכות ועורכי כרך מו.

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,אוניברסיטת תל אביב ,קרית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל-אביב  6997801טל' 03 – 6408361
THE BUCHMANN FACULTY OF LAW, TEL- AVIV UNIVERSITY, Ramat Aviv, Tel-Aviv 6997801 ISRAEL

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

עיוני משפט

THE BUCHMANN FACULTY OF LAW

LAW REVIEW

دﻋوة ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل

ﺑدأت اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ "ﻋﯾوﻧﻲ ﻣﺷﺑﺎط"
م.و!
طﻼب وطﺎﻟﺑﺎت ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن/ات ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ ﻋﻣل أﻛﺎدﯾﻣﻲ-ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻏﻧﻲ وﺷﯾﻖ ،ﻣدﻋوﯾن/ات
ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل!
"ﻋﯾوﻧﻲ ﻣﺷﺑﺎط" ھﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻛﺎدﯾﻣﯾّﺔ-ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗل أﺑﯾب وھﻲ واﺣدة ﻣن أھم اﻟﻣﺟﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾّﺔ ﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ .إذ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧﺻﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺣوار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ-اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻣﻧذ ان ﻧﺷر ﻋددھﺎ اﻻول ﻋﺎم .1971
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﮭﺎ أﻓﺿل اﻟﻛﺗّﺎب واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن.
اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺳﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺧﺑرات ﺑﺣﺛﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﻣﮭﺎرات ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺟﮭزھم ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر
ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣن أھم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﯾﺷﻐرون ﻣﻧﺎﺻب ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ودور اﻟﻘﺿﺎء.
أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺳﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻘﺎﻻت :ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗُﻘَدم ﻟﻠﻧﺷر ،اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎت
ﺣول اﻟﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ،ﺗﺣرﯾر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺑﻧﻰ وﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﻻت  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر ﺗﻘﻧﻲ .
اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ "ﻋﯾوﻧﻲ ﻣﺷﺑﺎط" ﺗﺷﻣل اﯾﺿﺎ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻻت "ﻣﻧﺗدى ﻋﯾوﻧﻲ ﻣﺷﺑﺎط" ,اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺔ .اﻟﮭدف
ﻣن وراء اﻟﻣﻧﺗدى ھو اﻧﺷﺎء ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻓرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ-اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ,ﺣﯾث ﺗﻣﻛن اﻟﻛﺎﺗﺑﯾن واﻟﻛﺎﺗﺑﺎت ﻣن ﻧﺷر
ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﺑﺗﻛرة وﻋﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة.
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب أن ﯾﺷﻣل :رد ﻗﺻﯾرﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل )נייר עמדה( )ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻣرﻓﻘﺔ ﻟﮭذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ( ،ﺳﯾرة ذاﺗﯾﺔ )ﺗﺷﻣل ﺗﻔﺎﺻﯾل
اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﻘدم/ة اﻟطﻠب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ( ،ﺳﺟل ﻋﻼﻣﺎت ﺣدﯾث )ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﮫ ﻣن Mytau
מערכת מידע אישי( .اذﻛروا ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ أن ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻻﺷﺗراك ھو ﻟﻣﺟﻠﺔ "ﻋﯾوﻧﻲ ﻣﺷﺑﺎط" .ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
ان ﯾﺗم ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ  tau.law.review@gmail.comﺣﺗﻰ ﯾوم اﻻرﺑﻌﺎء  27.10.2021ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ .12:00

ﺳﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻼﺋﻣﯾن واﻟﻣﻼﺋﻣﺎت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣررﯾن.ات ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻣل ﻧﻘﺎ ً
ﺷﺎ ﺣول اﻟﻣﻘﺎل وﺣول اﻟرد اﻟذي ﻛﺗﺑﮫ/ﻛﺗﺑﺗﮫ اﻟطﺎﻟب/ة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ,ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣوﻋد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ,ﺳوف ﻧرﺳل ﻟﻛم ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ )פסק-דין( ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﺳﺗﻛون ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ  10.11.21وﺣﺗﻰ  23.11.21ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺣدد ﻻﺣﻘّﺎ.
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ﻣن اﻟﻣﮭم أن ﺗﻌرﻓوا:
● اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ ھﻲ ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن وﺳوف ﺗﻣﻧﺣﻛم  4ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )ש"ס( ﺑدون ﻋﻼﻣﺔ ،وھﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗزام
ﻋﺎل ﺟدًا.
● اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﯾﺳت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣرﺷﺣﯾن/ات .ﻟﮭذا ،ﻧﺷﺟﻊ ﻛل ﻣن ﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻼﺋﻣﺎ ً أن ﯾﺗﻘدم ﺑطﻠب
اﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠﻣﺟﻠﺔ.
● اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺈرﺷﺎد اﻟﻣﺣررﯾن.ات ،وﯾﺷﻣل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻘﺎﻻت وﻣﮭﺎم
أﺧرى ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ.
● أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺗﻔوﻗون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم ﺗﻘدﯾم ﺗرﺷﯾﺣﮭم ﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺣرري ھﯾﺋﺔ ﻋﯾوﻧﻲ ﻣﺷﺑﺎط م.ز.
● ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،زوروا ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻧت ﺗﻧوي/ﯾن أن ﺗﺗرﺷﺢ/ي ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺳﯾطﻠب ﻣﻧك ﺗﻌﺑﺋﺔ اﺳﺗﻣﺎرة ﻟﺗﺣدﯾد اﻷوﻟوﯾﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد
آﺧر ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )ﺳﯾﺗم إرﺳﺎل راﺑط اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻻﺣﻘﺎ(.

ﺗﺣﯾﺎت,
د .ﺗﻣﺎر ﻛرﯾﺧﻠﻲ ﻛﺎﺗس ،اﻟﻣﺣررة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺗﻣﺎر ﺑن ﻋوزﯾر ،ﻣﺟد ﺣدّاد ،اﻟﯾﻧور ﻛﻣﯾﻧر ،دور ﻣﻧﺎ ،اﯾﺎل ﻏﻠزر ،ﺗﻣﺎر ﯾﺣزﻛﯾﻠﻲ.
ﻣﺣرري "ﻋﯾوﻧﻲ ﻣﺷﺑﺎط" م.و
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הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

עיוני משפט

THE BUCHMANN FACULTY OF LAW

LAW REVIEW

מטלת כתיבה – מיונים למערכת עיוני משפט מו
נבקשך לקרוא את המאמר:
"מדוע שרירותיות כשלעצמה מהווה הפליה גם אם אינה קשורה לעילות חשודות"
עליך לכתוב חוות דעת קצרה על המאמר המצורף ,שתכלול את הביקורות המרכזיות שלך לגביו .חוות הדעת לא
תעלה באורכה על עמוד אחד )ברווח של שורה וחצי; שוליים  2.5ס"מ מכל כיוון; יישור לשני הצדדים; כתב David
בגודל  .12על-גבי המסמך ,בכותרת עליונה ,יש לציין מספר תעודת זהות בלבד(.
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.
הערות על מאמר נחלקות לשני סוגים :הערות מאקרו ,אשר מתייחסות לבעיות יסודיות במאמר או בחלקים
נרחבים בו; והערות מיקרו המתייחסות לבעיות ממוקדות יותר שנוגעות לחלקים ספציפיים במאמר ודורשות
תיקון נקודתי .על שני סוגי ההערות להתייחס לפן המהותי שבמאמר ,ולא לדון בסגנון הכתיבה או בהערות
לשוניות .ככל שתמצאו לנכון תוכלו 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 מסוימים בו .קוצרה של חוות הדעת מחייב הבחנה בין עיקר לטפל והתמקדות בנקודות המרכזיות .כמו
כן ,התמקדו בניתוח מהותי והימנעו מסיכום של הטענות המוצגות במאמר .השתדלו שהביקורת תהיה על הכתוב
במאמר ,להבדיל מביקורת חיצונית לו )למשל ,הימנעו מהצעה להכנסת תכנים או פיתוח המאמר לכיוונים החורגים
מהמסגרת שהציבו המחברים( .כמו כן ,זכרו כי אין כל צורך בהבעת עמדתכן/ם האישית לגבי עצם הסוגיה
המהותית הנידונה .במקום זאת ,מצופה מכן/ם להציג ביקורות שישפרו את איכות המאמר ויהפכו אותו לטוב
יותר.
נדגיש כי אין פורמט "נכון" לכתיבת ביקורת ובלבד שזו תהיה חדה ,עניינית ונהירה .אנו מודעים/ות לכך כי ייתכן
שטרם 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.
למותר לציין שאנו מצפים ומצפות לעבודה עצמאית .המטלה מדמה את התוצר הנדרש ממך כחבר/ת מערכת -
הערכת טיבו של מאמר ,ומשכך מספקת גם הזדמנות טובה עבורך לבחון את התמודדותך עם התפקיד.
הליך בחינת המטלה בנוי כך שתחילה נבחן אותה באופן אנונימי מבלי להצליב את המידע מקורות-החיים וגיליון
הציונים .רק לאחר מכן נצליב את המידע ,וזאת כדי להבטיח ששלב הערכת המטלה ייעשה אך ורק על-פי איכות
הביקורת והכתיבה ,ואילו בשלב מאוחר יותר בחינת המועמדות תיעשה לאור כלל הנתונים.
בהצלחה!
ד״ר תמר קריכלי כץ ,עורכת ראשית,
תמר בן-עוזר ,מג'ד חדאד ,אלינור קמינר ,דור מנה ,איל גלזר ,תמר יחזקאלי,
עורכי ועורכות כרך מו.
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