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   ח מערכת "דיני ישראל" כרך ל 
 38 DINÉ ISRAEL  

 2022ר אוקטובב 19 ,ג"פתש תשריב דכ"

 מועמדות  קול קורא להגשת 

 ח לכרך ל מתחיל במיוני חברי מערכת   "דיני ישראל"כתב העת 

 ווזנר  עקביא  בעריכת ד״ר שי

מבין כתבי העת הוא  ו   ,בחקר המשפט העברי ותחומים הגובלים בוהוא כתב עת משפטי המתמקד    "דיני ישראל"

בישראל   אלההמובילים  בשנת  .  בתחומים  נוסד  העת  של   1969כתב  משותפת  בהוצאה  בשנה  פעם  לאור  ויוצא 

המאמרים הרואים אור   יורק.-שבניו  " קרדוזו"אביב ובית הספר למשפטים  -הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל

 בכתב העת נתונים להליך שיפוט חיצוני טרם קבלתם ועוברים עריכה טכנית ומהותית על ידי חברי המערכת.   

סטודנטי מזמינים  וסטודנטיאנו  וב  בשנים  ,םות  המתעניינים'ג-'  העת   ות/,  כתב  של  עיסוקו  בעשייה ו  בתחומי 

 .  חכרך ל למערכת  ן/מועמדותם, להגיש את מאתגרת ומעניינת אקדמית-מחקרית

 עבודת המערכת: 

העבודה במערכת כוללת עריכה מהותית וטכנית וליווי של מאמרים מרגע הגעתם למערכת ועד לפרסומם הסופי.   •

זו צוות    , במסגרת  בעבודת  יעבדו  המערכת  וחברות  נוספות  חברי  ועל משימות מערכת  עריכת המאמרים  על 

 הנוגעות לכתב העת.  

  חשיבה עצמאית וביקורתית, בעלי/ות מוטיבציה גבוהה, סקרנות ווסטודנטיות  העבודה מיועדת לסטודנטים   •

 .  משפטית-בלב העשייה האקדמית ן/ לממש את כישוריהם ות/ המעוניינים

 )ללא ציון(.  ש"ס 4- מזכה בו חופשת סמסטר, לרבות  וחצי שנההחברות במערכת נמשכת  •

במסגרתה ירכשו כלים לקריאה ועריכה ביקורתית  ,  לחברי המערכת תינתן הכשרה מקצועית לאורך סמסטר א' •

 של מאמרים אקדמיים. 

 : הגשת המועמדות

קורות ,  מצורפים בעמוד הבא(מטלת הכתיבה  )פרטי    דעת על המאמר המצורף-חוותעל הגשת המועמדות לכלול:  

רביעי    עד ליום,  Dineisrael38@gmail.comלכתובת הדואל:. את המועמדות יש לשלוח  חיים וגיליון ציונים עדכני

דיון על המאמר  שיכלול, בין היתר,  מועמדים שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון אישי,    .12:00בשעה    9.11.22-ה

 מראש.   תואמובשעות שי  ,2202  בדצמבר 1-ל  נובמברב  22-בין הראיונות יתקיימו ה  מטלת הכתיבה שהגישו.ועל 

להגיש במקביל  ניתן  עת  כתבי  למספר  תיעדוף  מועמדות  טופס  כזה, תתבקש/י למלא  בתום . במקרה  מיד  מקוון 

   .הריאיון האחרון )הקישור לטופס ישלח בהמשך(
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 מיונים למערכת דיני ישראל כרך לח  –מטלת כתיבה  

 נבקשך לקרוא את המאמר הבא:

 "פניה הכפולות של הודאת הנידון במשפט העברי: בין דין של מעלה לדין של מטה"  נתנאל דגן ודוד סבתו 

המרכזיות שלך לגביו. המסמך לא כלול את הביקורות  ת, אשר  המצורף  על המאמר  הלכתוב חוות דעת קצר   עלייך

את מספר תעודת על גבי המסמך יש לציין  מכל כיוון;    52.שוליים  ו  1.5רווח  ,  12, גודל  David)כתב    יעלה על עמוד

 (.   הזהות בלבד

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

, אשר מתייחסות לבעיות הערות מאקרו: בחוות הדעת ניתן לשלב בין שני סוגי הערותפרק לטיעון המרכזי.  -כל תת

בו נרחבים  בחלקים  או  במאמר  מיקרו  יסודיות  מ  והערות  לבעיות  לחלקים המתייחסות  שנוגעות  יותר  מוקדות 

)למשל, על   מאמרהעל  מהותית  ביקורת  ספציפיים במאמר ודורשות תיקון נקודתי. על שני סוגי ההערות להתייחס ל

על ההערות לכלול את ולא לדון בסגנון הכתיבה או בהערות לשוניות.  התזה של המאמר והאופן שבו היא מוצגת(  

חוות הדעת לא צריכה בהכרח .  ולקראת פרסומ, במטרה לקדם את המאמר  תוך הצעת שיפורים אפשרייםהביקורת  

, זכרו כי לבסוףלהיות מופנית כלפי המאמר כולו, ניתן להסתפק במספר הערות ביקורתיות על חלקים מסוימים בו.  

מצופה מכן/ם להציג ביקורות   אלא, סוגיות הנידונות במאמר.האין כל צורך בהבעת עמדתכן/ם האישית לגבי עצם 

 ., באופן המדמה את התוצר הנדרש מחבר/ת מערכתלקולח ומשכנע יותרשישפרו את איכות המאמר ויהפכו אותו 

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.  

 למותר לציין שאנו מצפים לעבודה עצמאית.  

ת \כשבכותרת מצוין שם המועמד)  Dineisrael38@gmail.com:  א"להדואת מטלת הכתיבה יש להגיש לכתובת  

   .12:00בשעה   9.11.22-יום רביעי ה מהמטלה לא יאוחר יש להגיש את בלבד(. 

 :למטלה יש לצרףכאמור למעלה, 

 כתובת דוא"ל.  ובפרט יש לציין פרטי התקשרות - קורות חיים עם תמונה סרוקה .1

 די בצילום מסך ממערכת המידע האישי.  - גיליון ציונים מעודכן .2

 המצורפת. ל יככל שתהיינה שאלות, ניתן לשלוח אותן לכתובת המי 

 

 בהצלחה! 

 

 ד"ר שי עקביא ווזנר, עורך ראשי

 תמר נגר עורכת משנה כרך לח

https://drive.google.com/file/d/1BEtpdm0M-HCtiyyq62AlMLEH0FQiSqZG/view?usp=sharing
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