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להגיש מועמדות
למערכת כתב העת
המרכז האקדמי מוציא לאור את כתב העת “עלי משפט” ,כתב עת
בולט ומשפיע בעולם המשפט הישראלי ,ומזמין סטודנטים מצטיינים
להשתלב במערכת כתב העת במסגרת לימודיהם לתואר.
מערכת כתב העת מורכבת מנבחרת של תלמידי המרכז האקדמי,
הנוטלים חלק פעיל בעבודת המערכת תוך שותפות מלאה בעיצובו
ובבנייתו של הכרך השנתי של כתב העת .חברי המערכת משתתפים ,בין
השאר ,בבחינת המאמרים ובהערכתם ,בעריכה משפטית של המאמרים
ובסיוע בהתקנת הכרך השנתי לקראת פרסומו.
החברות במערכת כתב העת מאפשרת לסטודנטים להיחשף למחקר
העדכני במגוון תחומים בהם עוסק המשפט ,להכיר את עבודותיהם
של טובי החוקרים בארץ ולהשתתף באופן פעיל בעיצובו של השיח
האקדמי המשפטי .עבודת המערכת נעשית בהנחיית עורך כתב העת,
ד”ר אבישלום וסטרייך.

היקף אקדמי
חברים במערכת כתב העת יהיו פטורים ,לפי המלצת העורך ובאישור
הדיקן ,מלימוד קורסי בחירה משפטיים בהיקף של  4נקודות זכות עבור
שנת חברות במערכת .החברות במערכת כתב העת תצוין בגליון הציונים
של התלמיד.
עבודת המערכת תימשך עד לסיום הוצאת החוברת השנתית (גם אם
הדבר ימשך לאחר סיום שנת הלימודים) .אחד או שניים מחברי המערכת
יוכלו להמשיך שנה נוספת ולשמש כ”רכזי מערכת” ,בכפוף לצרכי המערכת
ולשיקול דעת עורך כתב העת .תפקיד זה יזכה ב 2-נקודות זכות (עם ציון).

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מזמין תלמידים מצטיינים להגיש
מועמדות לשמש כחברים במערכת
כתב העת “עלי משפט”.
חברי המערכת יזכו להזדמנות
ייחודית להיחשף למחקר העדכני
במגוון תחומים משפטיים ,להכיר את
עבודותיהם של טובי החוקרים בארץ
ולהשתתף באופן פעיל בעיצובו של
השיח האקדמי המשפטי.
עורך כתב העת:
ד”ר אבישלום וסטרייך

מפגשים
מערכת כתב העת תיפגש לפגישת הכנה בשבוע שלפני תחילת
הלימודים .במהלך השנה תיעשה עבודת המערכת בקבוצות
עבודה קטנות ,באופן עצמאי ובהנחיית עורך כתב העת .אחת
לחודש לערך יתקיימו פגישות עבודה במועדים שיתואמו עם
קבוצות העבודה.

הגשת מועמדות
חברי המערכת ייבחרו בקפידה על ידי עורך כתב העת על בסיס
תחרותי על סמך הצטיינות בלימודים ,ראיון אישי (במידת הצורך)
ונתונים רלוונטיים נוספים.
תלמידי שנים ב’ ו-ג’ המעוניינים לשמש כחברי מערכת מוזמנים
להגיש את מועמדותם בדואר אלקטרוני למזכירות קורסי הבחירה
בכתובתgaly@clb.ac.il :
הגשת המעמדות צריכה לכלול:
א .מכתב פניה קצר ותמציתי הכולל רקע אישי רלוונטי לעבודת
כתב העת (במידה וישנו) .ב .קורות חיים וגליון ציונים עדכניים.
ג .חוות דעת באורך של כחצי עמוד על מאמר אקדמי שקראתם
לאחרונה (במסגרת קורס שלמדתם או במסגרת עצמאית).
נא להקפיד לרשום בחוות הדעת את שם המאמר ופרטיו בצורה
מדויקת ולפי כללי האזכור האחיד .תוכן חוות הדעת ,מבנה חוות
הדעת וצורתה גמישים ,וכפופים לשיקול דעתם של המועמדים,
ובלבד שחוות הדעת תיכתב באופן עצמאי ויצירתי.

מועד אחרון להגשת מועמדות21.9.2016 :
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