
 

 סטודנטים יקרים! 

 . באוניברסיטה העברית משפט וחירות  תא  אנו שמחים שבחרתם להתעניין בתחרות הכתיבה של

 למידע כללי על התחרות ופירוט השופטים והפרסים, כנסו לאתר התחרות: 

https://lawforum.org.il/events/huji-contest-2020/  

מובילים מהפקולטה ומחוצה לה, כאשר  שיוגשו  את המאמרים   ישפטו באופן מעמיק אקדמאים 

 פרסום בחוברת מודפסת.   כן ו ,הטובים ביותר יזכו לפרסים כספייםהמאמרים 

 . ציבורי בישראלה מבט ביקורתי על סוגיות במשפט נושא התחרות הינו: 

של נושאים    לא ממצהלפניכם רשימה  ,  ועל מנת להמחיש את מרחב הסוגיות  בכלל נושא רחב זה

 אפשריים לכתיבה: 

 בביקורת שיפוטית על המנהל  קיצונית" סבירות-"אי עילת ה 

 שפיטות -ואי   שפיטות 

 פנחסי -הלכת דרעי 

 זכות העמידה  

 הפרדת הרשויות בישראל  

 ביניהן כל אחת לחוד והשילוב   – היועץ המשפטי לממשלהסמכויות  

 הממשלה פעילות  מנגנוני ביקורת בכנסת על   

 בג"ץ אדלשטיין פסק הדין ב 

בג"ץ כערכאה ראשונה ואחרונה; בית המשפט העליון כערכאת ערעור יחידה   מבט מערכתי: 

 על בתי משפט מחוזיים; וכו'. 

 האם חלחול נורמות מהמשפט הציבורי אל הפרטי רצוי?  

 ...)כל נושא אחר יתקבל בברכה( ודוע 

מאמרים גם  ייבחנו  לב:  הפרטי,    איכותיים  שימו  המשפט  מתחומי  משיקות  לסוגיות  הנוגעים 

 החוקתי, הפלילי וכו'.  

 - הנחיות מהותיות

תיאורי,   מחקרי,  מאמר  לכתוב  ניתן  שונים.  מסוגים  מאמרים  להגיש  אתכם  מזמינים  אנו 

ובה למאמר קיים,  כמו כן, יתקבלו בברכה הערת פסיקה, הערת חקיקה, מאמר תג   .ידיסציפלינר 

 מאמר מוצלח הוא מאמר מעניין, מעשיר, עם טיעון מסקרן ומבוסס.   ועוד.

ממגוון מקורות  בל השראה  , ולקלספריית הפורום הישראלי למשפט וחירותהנכם מוזמנים להיכנס  

 להיות לכם לעזר בכתיבה. . כמו כן, הספרות שתמצאו שם עשויה משפטיים
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ו עיבוד של עבודה אקדמית שאתאף  ניתן  עובדים עליה במקביל או שכבר הגשתם    ם רצוי להגיש 

  שימו לב שעליכם להתאימה לתנאי התחרות מבחינת נושא, מספר מילים וסגנון.   בעבר. עם זאת,

 כאשר המאמר מבוסס על עבודה אקדמית שכבר הוגשה, יש לציין זאת בפתח המאמר.

ידי   על  ראשוני  שיפוט  יעברו  המאמרים  השופטים,  לשיפוט  המאמרים  העברת  טרם  כי  יודגש 

 סטודנטים מתנדבים חברי מערכת תחרות הכתיבה, ע"פ קריטריונים קבועים מראש.  

כתיבה  ; מקוריותויצירתיות ; קיומה של תזה מגובשתהמאמרים ינוקדו לפי הפרמטרים הבאים: 

; התרשמות  שימוש במקורותו  רוחב יריעה; הבנה של החומר המשפטי עליו נכתב המאמר; וניסוח

 כללית. 

 

 - הנחיות טכניות

  רשאים להשתתף בתחרות סטודנטים למשפטים לתואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית  •

 בלבד.

   :הטופס בקישור להלןבאמצעות  1.1.2021המאמרים יוגשו עד לתאריך   •

https://forms.gle/gr4yhjhjCuKZwzg3A   

הוא   • המקסימלי  המילים  שוליים(,    2,000מספר  הערות  רשימות  )ללא  להגיש  אין  כאשר 

 מילה.   1,000- קצרות של פחות מ

על המאמר   שוליים סטנדרטיים.ו,  בין שורות  1.5, רווח  David  על המאמר להיכתב בפונט •

 להיות מוגש בקובץ וורד. 

נוסח   • על  להקפיד  צורך  אין  שנדרש.  ככל  חיצוניים  למקורות  הפניות  במאמר  לכלול  יש 

 ודי שהמקור אליו מפנה המאמר יהיה מובן ונהיר לכל קורא.  "ציטוט אחיד" 

ין את שם הכותב בגוף המאמר ואין לכלול  אין לצי   –על המאמר להיות מוגש באופן אנונימי   •

 במאמר סממנים המאפשרים זיהוי של הכותב. 

 חובה לציין בפתח המאמר: מספר תעודת זהות, תואר )ראשון או שני(, ושנת לימודים. •

 LawForumHUJI@gmail.com  לכל שאלה נוספת, אנו זמינים בכתובת המייל:
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