
-1- 

 

 טת הלימודים תשע"שנפותח את הליך המיון לקראת העת "משפט ועסקים" -כתב

 ,בחשיבה ביקורתיתהניחנים בסקרנות, סטודנטיות וסטודנטים אנו מחפשים 

 וברצון עז להעמיק ולהשפיע על הקהילה המשפטית ביכולות מחקר וניסוח

להגיש מועמדות  –ג' )עולים לשנים ג' או ד'( -ו ב' יםסטודנטיות וסטודנטים בשנ – ן/אנו מזמינים אתכם

הוצאתו  אחראית על המערכת. טתשע" לשנת הלימודים העת "משפט ועסקים"-ברי מערכת כתבחלתפקיד 

. המערכת מציעה לחבריה את העת המשפטי של המרכז הבינתחומי הרצליה-"משפט ועסקים", כתבלאור של 

כתיבה אקדמית. בבעריכה ו ןדגש על רכישת ניסיו שימתוך האפשרות הייחודית להתמקצעות אישית, ת

עדיפות בקבלה תינתן  שימו לב: .טבשנת הלימודים תשע"הסטודנטים שיתקבלו ישתלבו בעבודת המערכת 

לסטודנטים/ות העולים לשנה ג' אך לראשונה אנחנו פותחים את אפשרות הגשת המועמדות גם לסטודנטים/ות 

 מועמדות בעבר(. ם/ןתהגשאם  השאלללא קשר להעולים לשנה ד' )

סטודנטים סטודנטיות והומרבית העבודה נעשית בידי ה ,סטודנטיאלית במהותה העת היא-מערכת כתב

של מאמרים המתקבלים ביקורת אקדמית, עריכה והכנה לפרסום  אהנבחרים. עיקרה של עבודת המערכת הי

כת דורשת ידע משפטי, יכולת ניתוח ברמה . החברות במערבארץ בתחום המשפט והחוקרים ממיטב המחברים

 יכולות כתיבה וניסוח, יכולות עבודה בצוות, אחריות אישית וסקרנות.יכולות מחקר, גבוהה, 

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

הן בקבלה ללימודי המשך. חשוב  ,הפרקטיקה המשפטית העת מעניקה לבוגריה יתרון הן בעולם-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' וש שנתיתהמערכת פועלת במסגרת של סדנה אקדמית 

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

 4לשנה נוספת כחברי מערכת )עבור להציע את מועמדותם המערכת המצטיינים  ות וחברייוכלו חבר במערכת

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

זאת בנוסף לישיבות צוות וישיבות של כלל חברי המערכת אשר תקבענה בהתאם לצרכי  של חבריה,עצמאית 

סדנה מקדימה בת כיומיים בה יוכשרו חברי המערכת,  ךהמערכת. כמו כן, במהלך חופשת הקיץ הקרובה תיער

נקודות  2-ד בועבורו תזכו בנפר) , כתיבה וניסוח משפטייםמחקרב ייעודי לחברי המערכת שיעסוק וכן קורס

 .(נוספותמשפטיות זכות 

תהליך ב לקחת חלקובעל/ת רצון  יםבעל/ת יכולת חשיבה ביקורתית, יכולת ניסוח וכושר ביטוי גבוה אם את/ה

 מקומך עימנו. –הכתיבה האקדמית הן בהיבט הצורני והן בהיבט המהותי 
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 תהליך הגשת המועמדות יתבצע כך:

עדכני ציונים  ןגיליו)ב( , קורות חיים)א(  אלקטרוניבעותק  שלוח, לרכתחבר/ת מעבתפקיד על המעוניינים ( 1)

)שבו אתם/ן  היפנימכתב )ה( -המלצות )אופציונאלי( ו)ד( , )או כל תמונת פנים אחרת( תמונת פספורט)ג( , ורשמי

, ראשוןעד ליום  ,יכולים/ות, למשל, להציג את עצמכם/ן בקצרה, לפרט על הסיבות להגשת המועמדות וכד'(

 .fshachar@idc.ac.il בכתובת הדוא"ל לעו"ד שחר פרידמן ,22:00, בשעה 8201.4.15

והמחקריות אשר חשובות  , הניסוחיותמנת להעריך באופן ראשוני את יכולותיך המשפטיות-ועלבנוסף, ( 2)

  ית ומקוריתאעצמ דעת כתובה-חוותתגיש/י  שת המסמכיםעם הגלצורך עבודת המערכת, אנחנו מבקשים כי 

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

ברווח  ,A4)דף  מודפס עמוד אחד הדעת לא יעלה על-אורכה של חוותובלבד שבמהותו מדובר בתחום משפטי. 

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

כתבתם/ן ש דעת-חוותאין להגיש במיוחד לצורך הליך המיון. הדעת -עליכם/ן לכתוב את חוותשימו לב ש

 .במסגרות אחרותוהגשתם/ן 

. במהלך הריאיון 26.4.2018–22.4.2018שיתקיימו בתאריכים ( מועמדים מתאימים יזומנו לראיונות אישיים 3)

 ולנהל דיון מעמיק על תוכנה. דעתכם/ן-ת חוותתתבקשו, בין היתר, להציג א

שיכלול, בין היתר,  מנו לשלב נוסף בתהליך המיוןזו( מועמדים שיעברו בהצלחה את שלב הראיונות הראשון, י4)

 .נוסף מטלת כתיבה ממוקדת וריאיון אישי

 

 :ייניםמפגש מתענמידע נוסף ודגשים, 

  העת מתקיימת לאורכה של שנה אקדמית מלאה. העבודה בפועל אינה -העבודה במערכת כתבנדגיש כי

בקצב העבודה העצמאי של חבריה, במידת  , בין היתר,תחומה למספר שעות מוגדר בשבוע והיא תלויה

 ;מורכבות המאמרים, בשיתוף הפעולה בתוך המערכת ומחוצה לה ומגורמים נוספים

 ווים קריטריון אחד בסיכויי קבלתכם/ן למערכת אך זהו אינו הקריטריון המרכזי ואינו ציונים מה

הגישו  –הקריטריון היחיד. אם אתם/ן סבורים/ות שאתם/ן מתאימים/ות לתפקיד חבר/ת מערכת 

 מועמדות;

  מועמדות. גישלה ות/יכולים –ל "טים היוצאים לחילופי סטודנטים בחונדוסטו ותכי סטודנטייובהר 

 מערכתאנו ממליצים מאוד לפנות לחברות ולחברי המערכת המכהנים ולשמוע מהם/ן על חוויותיהם/ן ב. 

 העת בפייסבוק-עמוד כתבוב העת "משפט ועסקים"-אתר כתבמידע נוסף ניתן לבקר בל; 

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

 בשורת המשרדים שמאחורי לשכת הנשיא, מול בניין  –העת -יתקיים בחדר מערכת כתב מפגש מתעניינים

 10.4-וביום שלישי ה 12:00–9:00בין השעות  9.4-ביום שני ה – רדזינר למנהלה )משרדה של ד"ר רות זפרן(

העת -ל הפעילות במערכת ולהיפגש עם עורכי כתבניתן יהיה לקבל מידע עשבהם  ,12:00–9:00בין השעות 

 ועם חברי המערכת.
 

 * 22:00בשעה  15.4.2018-ה ראשוןהגשת המועמדות תסתיים ביום * 

 בברכה,

 ד"ר רונן קריטנשטיין 

 עורך ראשי

 עו"ד שחר פרידמן

 סגן עורך ראשי
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