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 קול קורא להגשת מועמדות 

 של כתב העת "מעשי משפט" טו'כרך למערכת 

 !מוזמנים/ות להגיש מועמדות ומעלה' ב בשנהסטודנטים/יות 

 

חורט על דגלו את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. המעשי משפט הוא כתב עת אקדמי 

משפטיים בישראל, שנכתבים הן על ידי -ים חברתייםכדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבק

אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע. כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בו 

 מילים.  8,000-עומד על כ

השנה אנו מציינים יובל שנים להקמתו של מערך הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, ולכבוד יובל זה אנו 

הכרך יעסוק בבחינה מחודשת וביקורתית של "הנגישות לצדק" . נגישות לצדק״"ה לנושא כרך טו׳ישים את מקד

 מנקודת מבט היסטורית, כלכלית, סוציולוגית, משפטית, טכנולוגית ועוד.

ו של בכל שלבי המעורבים בעלי יכולות אקדמיות גבוהות ומסטודנטיות מסטודנטיםמורכבת כתב העת  מערכת

; קיום דיונים בצוותים על שנשלחים לכתב העת קריאה ביקורתית של המאמריםלרבות יציאתו לאור, הכרך עד 

 .התנסות בכתיבהו; שיעורים עיוניים בעריכת מאמרים; אודות המאמרים; עבודת עריכה מהותית וטכנית

ת הנמצאות חברות בכתב העת "מעשי משפט" מספקת חוויה משמעותית של עיסוק משפטי מהותי בסוגיות רבוה

 4מזכה בנקודות לימוד בהיקף של , והיא על סדר היום של החברה הישראלית בכלל ושל המשפט הישראלי בפרט

והיא דורשת מחויבות חופשת הקיץ, בהלימודים והן במהלך  העבודה עתידה להתקיים הן .ש״ס )ללא ציון(

 כנית הכשרה ומפגשים נוספים.וא כוללת ת, והיהעורכותבהנחיית  ,. רוב העבודה נעשית בצוותיםהוזמינות גבוה

 2022בנובמבר  9עד ליום המועמדות תוגש  להגיש מועמדות לכתב העת!ג' -משנים ב'אנו מזמינים סטודנטים/יות 

, ותלראיון עם העורכמועמדים/ות שיימצאו מתאימים/ות ביותר יזומנו ה .על פי הנחיות המפורטות בעמוד הבא

בתום כל ו . ניתן להגיש מועמדות למספר כתבי עת במקבילבדצמבר 1-נובמבר לב 22 בין התאריכים םשיתקיי

 קישור לדירוג סדר העדיפויות בין כתבי העת.למועמדים ישלח יהראיונות 

 בברכה,
 ראשי ך, עורעמרי ידליןפרופ' 

 'טוכרך  ות, עורכמיכל סוויד ואסתר סגל
 נירית פוטרמן, רכזת המערכת
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 למערכת מעשי משפטהנחיות להגשת מועמדות 

נים/ות לקחת על ' המעוניינים/ות להיות חברי/ות מערכת מעשי משפט, והנכוג-סטודנטים וסטודנטיות משנים ב'

 לכתובת הדוא"ל עצמם/ן את המחויבות הכרוכה בכך, מתבקשים/ות לשלוח את המועמדות שלהם/ן

Mmishpat15@gmail.com במייל זה את הפרטים  כלוללו, 12:00בשעה  2022 בנובמבר 9-ה ,רביעיליום  עד

 הבאים:

  המפרטת את הסיבה בגינה מעוניינ/ת המועמד/ת להשתתף במערכת 'מעשי משפט'פסקה בגוף המייל; 

 קובץ PDF  (;פרטי התקשרות ובפרט כתובת דוא"ל ,שיכללו תמונה סרוקה) קורות חייםעם 

  קובץPDF  (ממערכת המידע האישי לתלמיד) עדכני גיליון ציוניםעם; 

  קובץPDF לכל היותר עמוד אחד ) הקצרהכולל ביקורת  ,ללא שם המועמד/ת, עם מספר תעודת זהות בלבד

ר מי הזיז את העכב״ המאמרעל  ס"מ מכל כיוון( 2.5ברווח של שורה וחצי; שוליים ; 12גודל  Davidבגופן 

 .״שלי? טכנולוגיה, שירותים משפטיים מקוונים ואתיקה מקצועית

נדגיש כי אין פורמט "נכון" לכתיבת ביקורת, ובלבד שהיא תהיה עניינית ונהירה לקורא/ת. בחינת חוות  הערה:

הדעת לא תתמקד בידע המשפטי של המועמד/ת בנושא המאמר, אלא ביכולת הקריאה הביקורתית שלו, ולכן לא 

ביקורת טובה לא חייבת להיות מופנית כלפי המאמר ע מוקדם בתחומים המשפטיים בהם הוא עוסק. נדרש יד

כולו, ובהחלט ניתן להעלות מספר הערות ביקורתיות על חלקים מסוימים בו. השתדלו להציג ביקורות פנימיות על 

חורגים מהמסגרת שהציב הכתוב במאמר, להבדיל מביקורת חיצונית לו )למשל, הימנעו מהצעה להכניס תכנים ה

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

 קרי, הערכת טיבו של מאמר, ומשכך מספקת הזדמנות טובה עבורך לבחון את התמודדותך עם התפקיד.  

   

 .Mmishpat15@gmail.com: בדואר אלקטרוני אתכם/ן לפנות אלינו בכל שאלה מזמינותאנו 

 

 !בהצלחה
 
 

 , ויד ואסתר סגלמיכל סו
 ׳טוכרך  ותעורכ
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