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 קול קורא להגשת מועמדות
  "חברה ותרבות ,משפט" כתב העת' של ולמערכת כרך 

 סחר בבני אדםבנושא 
 בעריכת פרופ' הילה שמיר, חני בן ישראל ומעין נייזנה

 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב.  על ידיהיוצא לאור  הוא כתב עת משפטי חברה ותרבות ,משפט

. תחומיים, העוסקים בבחינת הקשר בין המשפט לתחומי דעת אחרים-ןבמה ייחודית למחקרים אקדמיים בי מהווה כתב העת

עולמות היחשף לחברי וחברות המערכת לל מאפשר ,מחקריות מגוונות דיסציפלינותמבין משפטנים/ות וחוקרים/ות  השילוב

כל שנה יוצא לאור כרך ייעודי בנושא מסוים תוך מתן דגש על נקודת מבט מקורית, ב תוכן נוספים ולממשק בינם לבין המשפט.

 .הציבורי סדר היום מרכזשאים שבמגמות מחקר עכשוויות, העוסקות בנו םקוראיהבפני כתב העת מציג  תחומית.-רחבה ובין

 המשפט והחרדים""משפט ופרטיות" (עורך: מיכאל בירנהק), האחרונים שיצאו לאור: כרכים לכך ניתן לראות ב אותדוגמ

" (עורך: אלון כשלים ואתגרים -משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל " (עורכים: יורם מרגליות וחיים זיכרמן), "בישראל

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' "עורכי הדין משרד מתפרסם בחסות כתב העת "ף תש משנת הלימודיםהחל  .ועוד הראל)

 ".עם המבורגר עברון

 

הכרך נועד להעשיר את השיח  .אדם בבני סחר איסור לחוק שנים 15יראה אור בסימן  סחר בבני אדםהכרך בנושא 

תחומיים -הם בין ואמרים שיפורסמו בהמובהתאמה , סחר בבני אדםה תתופע הרחבים של םקשריהאודות העל האקדמי 

 , קרימינולוגיה, פסיכולוגיהלרבות משפטים, היסטוריה, סוציולוגיה תחת מגוון נרחב של דיסציפלינותחוסים ו

אימוץ חוק איסור צריכת זנות  גישות שונות לסחר בבני אדם; בנושאים כגוןיפורסמו מאמרים  הכרך במסגרת. ואנתרופולוגיה

ורווחה; עיצוב מנגנוני זיהוי וסיוע לקורבנות סחר; השפעת קשר בין תופעת הסחר לבין מדיניות הגירה, תעסוקה ה ;בישראל

המאבק בתופעה על המדיניות והפרקטיקה בתחומים שונים; אלטרנטיבות להתמודדות עם ניצול חמור בשוק העבודה 

 ועוד. םניתוחים היסטוריים של עבדות וסחר בבני אד ;הגלובלי

 

במסגרתה יחשפו להיבטים שונים של תופעת הסחר בבני אדם  חברי/ות המערכת יעברו הכשרה מקצועית: המערכתעבודת 

עריכה וליווי של כלל  תכלול ת המערכתעבודירכשו כלים לקריאה ועריכה ביקורתית של מאמרים אקדמיים. וכן  ,בישראל

רכת . במסגרת זו חברי/ות המעשלהם המאמרים מעת הגעתם למערכת ועד לפרסומם הסופי, ובכלל זה עריכה מהותית וטכנית

, , הן על המאמרים עצמם והן על פרויקטים נוספים הנגזרים ממתכונתו הייחודית של הכרךותבצוותים בליווי העורכ יעבדו

  התמקצעות בנושא ולמידתו ממיטב החוקרות והחוקרים בתחום.תוך 

 

תחומי עניין  יכולות אקדמיות גבוהות, חשיבה עצמאית וביקורתית, ות/וסטודנטיות סקרנים, בעלי סטודנטים ותאנחנו מחפש

מחויבות וזמינות  דורשתו ,. החברות במערכת נמשכת לאורך העבודה על הכרך, כשנה וחצייכולת לעבוד בצוותו מגוונים

עמדו בהצלחה יהמערכת ש התחשבות בתקופת הבחינות). חברי/ותתוך הקיץ ( שנת הלימודים כולה, ואף במהלך חודשי במהלך

 ). מספרי ללא ציוןכלומר נקודות זכות כפטור ( 4-יתוגמלו ב מחויבותם/ן לכתב העת,ב
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 הגשת מועמדות
 ות/הלומדים ד'תלמידי שנה  .למערכת הכרך הבא מועמדותלהגיש  'ג-ו 'בסטודנטים וסטודנטיות משנים  ותאנחנו מזמינ

יישארו בפקולטה לפחות ש בתנאיוזאת יוכלו להגיש מועמדות בתואר מתקדם מחקרי אחר (באישור הממונה)  לתואר מואץ, או

 .גפ"הלימודים תששל שנת  'עד תום סמסטר א

 

ף גיליון ציונים בצהריים, בצירו 12:00בשעה  27.10.2021לתאריך  מטלת כתיבה עדהגשת השלב הראשון במיונים כולל 

מועמדים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיון אישי, במהלכו יתקיים דיון על . התקשרותעדכני וקורות חיים הכוללים פרטי 

למען הסר ספק, ניתן להגיש מועמדות למספר כתבי עת במקביל.  וכן היכרות אישית.שהגישו,  מטלת הכתיבההמאמר שקראו, 

 קישור לטופס אינטרנטי לדירוג סדר העדיפויות בין כתבי העת.  יישלחבתום כל הראיונות 

 

 מטלת הכתיבה

יש לכתוב  ״.שרירותיות כשלעצמה מהווה הפליה גם אם אינה קשורה לעילות חשודותמדוע ״ המאמר הבא: נבקש לקרוא את

. ) על המאמר, הכולל את הביקורות המהותיות המרכזיות לגביו בחלוקה לראשי פרקיםעד עמוד אחדמסמך חוות דעת קצר (

 מסמךכותרת הבים). (מכל הצדד 2.5ושוליים  1.5, רווח 12גודל , Davidאת המסמך יש להגיש בהתאם לכללים הבאים: גופן 

 (נדגיש כי המטלה תיבחן באופן אנונימי). בלבד תעודת זהותיש לציין  ובשם המסמך

 

ואת הקשר של כל  זית של המאמר, את מהלך הטיעוןלנסות לזהות את הטענה המרכראשית לצורך הצלחה במשימה, נמליץ 

קולח, המטרה היא הפיכת המאמר ל כמו כן, נמליץ להתמקד בהערות שעשויות לשפר את המאמר. .פרק לטיעון המרכזי-תת

ניתן לשלב בין בחוות הדעת  .ותת הנדונוהמהותי ותאישית על הסוגי ההבעת דעמיותר, ועל כן מוטב להימנע ומדויק משכנע 

(מתודולוגיה, לוגיקה, מידת שכנוע  במאמרת מאקרו מתייחסות לבעיות יסודיות והער :ת מאקרו לבין הערות מיקרווהער

 נקודתיותאין צורך להתייחס לכל הבעיות הנבקש להבהיר ש. בו הערות מיקרו מתייחסות לבעיות נקודתיותבעוד ש, ועוד)

לנסח את נמליץ  .רצוי להקדיש את רוב המקום להערות מאקרו, כלומר הערות מיקרואלא רק להדגים יכולת זיהוי של 

להימנע למשל . לצורך כך, מומלץ באופן ממוקד ומנומק, תוך התייחסות להערות העיקריות העולות מן המאמר ן/הערותיכם

נדגיש כי בבחינת מטלת הכתיבה נתרכז באיכות הטענות ולא בכמותן. מביקורת על סגנון הכתיבה והערות לשוניות אחרות. 

על העבודה . הקריאה הביקורתית של המאמריםאלא ביכולת  המועמדים/ותשל בחינת חוות הדעת לא תתמקד בידע המשפטי 

 עצמאית. להיות 

 

בצהריים לכתובת  12:00בשעה  27.10.2021עד לתאריך יש להגיש  , קורות החיים ואת גיליון הציוניםאת מטלת הכתיבה

 ינוצי, אנא המועמד/ת בלבדמספר תעודת הזהות של יש לציין את המייל בכותרת . aumahat2022@gmail.comt :ל"הדוא

 חברה ותרבות. ,שהמועמדות מוגשת למערכת משפט בולטבמקום 

 

 

 

 בהצלחה!

 ועומר רוזנוקס נגה מולד, אלונה גואטה

 'ומשפט, חברה ותרבות, כרך ות עורכ  

https://docs.google.com/document/d/17Q1K0UCYt3UXhRCqBD2IyTBOGRN-WWE0/edit?usp=sharing&ouid=101851899709147184336&rtpof=true&sd=true
mailto:Taumahat2022@gmail.com

