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 שנה ב' תלמידי

 בית ספר רדזינר למשפטים
 

 ת הלימודים תשע"חהעת "משפט ועסקים" לשנ-חברי מערכת כתבמכרז  הנדון:

לשנת  ת "משפט ועסקים"הע-ברי מערכת כתבחאנו מזמינים אתכם להגיש את מועמדותכם לתפקיד 

העת המשפטי של המרכז -"משפט ועסקים", כתבהוצאתו לאור של  אחראית על המערכת. חתשע" הלימודים

דגש על  שימת. המערכת מציעה לחבריה את האפשרות הייחודית להתמקצעות אישית, תוך הבינתחומי הרצליה

בשנת הלימודים לבו בעבודת המערכת כתיבה אקדמית. הסטודנטים שיתקבלו ישתבבעריכה ו ןרכישת ניסיו

 .תשע"ח

ומרבית העבודה נעשית בידי הסטודנטים הנבחרים. עיקרה של  ,סטודנטיאלית במהותה העת היא-מערכת כתב

 של מאמרים המתקבלים ממיטב המחבריםביקורת אקדמית, עריכה והכנה לפרסום  אעבודת המערכת הי

ורשת ידע משפטי, יכולת ניתוח ברמה גבוהה, יכולות . החברות במערכת דבארץ בתחום המשפט והחוקרים

 כתיבה וניסוח, יכולות עבודה בצוות, אחריות אישית וסקרנות.

עת נתפׂשת בעיני הקהילה המשפטית בארץ ובעולם כתפקיד יוקרתי השמור לטובי הסטודנטים. -חברות בכתב

הן בקבלה ללימודי המשך. חשוב  ,העת מעניקה לבוגריה יתרון הן בעולם הפרקטיקה המשפטית-החברות בכתב

בחרו כחברי ילהדגיש כי מדובר בהתחייבות לעבודה מאומצת הדורשת השקעה לא מעטה מצד הסטודנטים שי

 המערכת.

בארבע ד', אשר מזכה -בה חברים סטודנטים משנים ג' ו שנתיתהמערכת פועלת במסגרת של סדנה אקדמית 

בתום השנה הראשונה במהלך שנה קלנדרית שלמה.  עבודת המערכת מתבצעת .משפטיות נקודות זכות

נקודות  4לשנה נוספת כחברי מערכת )עבור להציע את מועמדותם יוכלו חברי המערכת המצטיינים  במערכת

עבודה עצמאית המערכת תנוהל על בסיס (. נקודות זכות נוספות 6עבור )העת -, או לעורכים בכתב(זכות נוספות

ות צוות וישיבות של כלל חברי המערכת אשר תקבענה בהתאם לצרכי המערכת. זאת בנוסף לישיב של חבריה,

 וכן קורססדנה מקדימה בת כיומיים בה יוכשרו חברי המערכת,  ךכמו כן, במהלך חופשת הקיץ הקרובה תיער

 , כתיבה וניסוח משפטיים.מחקרב ייעודי לחברי המערכת שיעסוק
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תהליך ב לקחת חלקובעל/ת רצון  יםניסוח וכושר ביטוי גבוה בעל/ת יכולת חשיבה ביקורתית, יכולת אם את/ה

 מקומך עימנו. –הכתיבה האקדמית הן בהיבט הצורני והן בהיבט המהותי 

 תהליך הגשת המועמדות יתבצע כך:

עדכני ציונים  ןגיליו)ב( , קורות חיים)א(  אלקטרוניבעותק  עביר, להחבר/ת מערכתבתפקיד על המעוניינים ( 1)

עד ליום  ,היפנימכתב )ה( -המלצות )אופציונאלי( ו)ד( , )או כל תמונת פנים אחרת( תמונת פספורטג( ), ורשמי

 .fshachar@idc.ac.il בכתובת הדוא"ל לעו"ד שחר פרידמן ,22:00, בשעה 423..2017, ראשון

והמחקריות אשר חשובות  , הניסוחיותיכולותיך המשפטיותמנת להעריך באופן ראשוני את -ועלבנוסף, ( 2)

  ית ומקוריתאתגיש/י דוגמת כתיבה עצמ עם הגשת המסמכיםלצורך עבודת המערכת, אנחנו מבקשים כי 

מאמר אקדמי. נושא הביקורת יכול להיות בכל תחום על  או חקיקהדבר על , דין-כולל ביקורת על פסקשתוכנה 

 ,A4על דוגמת הכתיבה להיות באורך של לא יותר מעמוד אחד )דף ם משפטי. ובלבד שבמהותו מדובר בתחו

 . הקפידו לציין על המסמך את פרטיכם(ושוליים סטנדרטיים 12ברווח של שורה וחצי לפחות, גודל גופן 

 .המזהים

 .8.5.2017–3.5.2017שיתקיימו בתאריכים ( מועמדים מתאימים יזומנו לראיונות אישיים 3)

 מנו לשלב נוסף בתהליך המיון.זושיעברו בהצלחה את שלב הראיונות הראשון, י ( מועמדים4)

 

 :מפגש מתענייניםמידע נוסף ו

 בכתובת העת "משפט ועסקים"-למידע נוסף ניתן לבקר באתר כתב :www.idclawreview.org; 

 דוא"לב בכל שאלה ניתן לפנות לעו"ד שחר פרידמן :fshachar@idc.ac.il; 

 העת -יתקיים בחדר מערכת כתב מפגש מתעניינים– SL306קיימות )ליד -, בקומה השנייה בבניין רדזינר

, 12:00–10:00בין השעות  5.4-יום רביעי הוב 15:00–13:00בין השעות  4.4-יום שלישי הלשכת הדקן(, ב

 העת ועם חברי המערכת.-ניתן יהיה לקבל מידע על הפעילות במערכת ולהיפגש עם עורכי כתבבהם 

 

 * 22:00בשעה  23.4.2017-ה ראשוןהגשת המועמדות תסתיים ביום * 

 

 

 בברכה,
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