
 
 

 

 הזמנה להגשת מועמדות לחברות במערכת                                   
 "כתבי העת "שערי משפט" ו"משפחה במשפט                     

 
 ?רוצים לבלוט מעל כל השאר ❖
 ?יוקרתי, מחוץ לשגרת ההרצאות הרגילהמעוניינים באתגר אינטלקטואלי,  ❖
 ?יש לכם משמעת עבודה, חוש ביקורת, יכולת עבודה בצוות ❖
 – !קול קורא" זה הוא בשבילך" ❖

 
סטודנטים אשר סיימו זה עתה את שנה א' או ב' וכן אלה הלומדים בתכנית לתואר שני, במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מוזמנים 

עורך: ד"ר מיכאל בריס, חברי מערכת: פרופ' אביעד )המשותפת של כתב העת "שערי משפט" להגיש מועמדות להשתתפות במערכת
 .(רונה שוז וד"ר איילת בלכר פריגת 'עורכות: פרופ)ו"משפחה במשפט" (הכהן, פרופ' מיכל טמיר, פרופ' יעל רונן

בהכנה לפרסום של מאמרים  לכתב העת, - הסטודנטים החברים במערכת כתב העת עוסקים בהערכה של מאמרים המוגשים
החברות בכתב העת נמשכת שנה קלנדרית מלאה החל מתחילת שנת הלימודים  .שהתקבלו, ובהיבטים נוספים של עבודת כתב העת

  .פתש''פ ועד לאחר החגים של תש''
 

דים לתאור השני; נ"ז לשנת לימו 2נ"ז לשנת הלימודים לתואר ראשון ועד  4עד )העבודה במערכת כתב העת מזכה בנקודות זכות 
 ., בתום התקופה, ובכפוף להמלצת העורכים האקדמיים( מציינים את החברות במערכת כתבי העת גם בגליון הציונים ובקורות חיים

 :דרישות התפקיד
 .יכולת קריאה ביקורתית ומתן ביטוי ברור לביקורת •
 .כתיבה מדויקת וכישורי עריכה גבוהים •
 .לעבוד גם בתקופות לחץ ובהתראה קצרה אחריות, עבודת צוות ונכונות •
 

 :( בצירוף המסמכים הבאים 2019באוקטובר ,  25המעוניינים מוזמנים להגיש את מועמדותם עד יום ו', כ"ו בתשרי תש''פ, ) 
 קורות חיים •
 גיליון ציונים •
 שמות ממליצים, אם יש •
 מלים 500ת( + ניתוח ביקורתי של עד מילים )מה הטענה העיקרית של המחבר 250סיכום ממוקד המכיל עד  •
 נקודות החוזק של המאמר לעומת נקודות חולשה שלו( של מאמר משפטי שנבחר מתוך מגוון המאמרים(

 .שהונחו על שולחן מערכת כתבי העת הנ"ל. המאמר הנ"ל יישלח על פי ביקוש, לפי הפירוט הרשום מטה
 

  :com.gmail@Baris.Michael יכאל בריס, בכתובתאת הבקשה והמסמכים יש לשלוח במרוכז בדוא"ל לד"ר מ
 ">ולציין בכותרת המייל: "מועמדות למערכת כתבי העת תש''פ: <שם הסטודנט

 
. לפרטים נוספים במהלך השבוע הראשון של סמסטר א', שנה"ל תש''פמועמדים שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון  ❖

 .ובשאלות ניתן לפנות לד"ר מיכאל בריס, בדוא"ל שלעיל, תוך ציון "כתב העת" בכותרת המייל
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