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 סטודנטים יקרים! 

הכתיבה בתחרות  להתעניין  שבחרתם  שמחים  למשפט   אנו  הסטודנטים  מועדוני  של  הראשונה  הארצית 

  וחירות.

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

https://lawforum.org.il/events/contest-2022/ 

  באוניברסיטאות   למשפטים  מהפקולטותמובילים    אקדמאים"י  עבאופן מעמיק    שפטויי  שיוגשו  המאמרים

 בחוברת מודפסת.   פרסום כןו ,כספיים לפרסים יזכו ביותר הטובים, כאשר המאמרים השונות

 . חירות ופרטיות נושא התחרות הינו:

של נושאים אפשריים   ממצה  לארשימה    לפניכם,  ועל מנת להמחיש את מרחב הסוגיות  זה   רחב  נושא  בכלל

 לכתיבה: 

 . אישיתהשל החירות  מעמדה 

 .וחירותו האדם כבודיסוד: -חוק, תחת מטריית הטכנולוגי בעידן לפרטיות הזכות 

 .האירופי לתקנות הפרטיות בארץ GDPR-ה בין 

 .אתריםבעלי /אינטרנט ספקי ידי על שלו חוזרת מכירהאו /ו שיווק לצרכידאטה -במטא שימוש 

 . ודוקטרינת הפרי המורעל אוריך"פ דנהדין  פסק 

 .שיפוטי בצו התיק על לחיסיון נאשמים זכויות 

 .חשודים לפרטיות בחדירה וגבולותיהן החוק אכיפת גורמי סמכויות 

 .במישור הפרטי וחופש מדת ופולחן דת חופש 

 .והגדרתן לכתות משפטי יחס 

 . מטופלים שעברו אירועים על לרשויותרופאים /מטפלים של דיווח חובת 

  ם שוניםלצרכי והפרתה רפואית סודיות 

 האם מדובר בטובת הבנקים או טובת הלקוח?  –וההגבלות עליה  פיננסית פרטיות 

מזומן    חיסול  בכסף  לדרישות   –השימוש  )בהתאם  הון  בהלבנת  מאבק  או  בפרטיות  פגיעה 

 האירופיות(? 

 '(. וכו לימודים מלגות מעניקי,  דירות)משכירי  בנק חשבונות  לפירוט שונים גורמים דרישות 

 החוזים הנגזרות מדרישות פרטיות.   חופשעל  הגבלות 

 . ..)כל נושא אחר יתקבל בברכה( ודוע 

 מכל תחום משפטי. הנוגעים לסוגיות משיקות  איכותיים מאמרים גם ייבחנו: לב שימו

 מהותיות הנחיות

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

מאמר מוצלח הוא מאמר    כן, יתקבלו בברכה הערת פסיקה, הערת חקיקה, מאמר תגובה למאמר קיים, ועוד.

 מעניין, מעשיר, עם טיעון מסקרן ומבוסס.  
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להיכנס    הנכם  מקורות  ממגווןהשראה    בלולק,  וחירות  למשפט  הישראלי  הפורום  לספרייתמוזמנים 

 .בכתיבה לעזר  לכם להיות. כמו כן, הספרות שתמצאו שם עשויה משפטיים

עובדים עליה במקביל או שכבר הגשתם בעבר. עם   םשאת  אקדמית  עבודה  של   עיבוד  להגיש  רצוי  אףו  ניתן

  מבוסס   המאמר  כאשר  .וסגנון   מילים  מספר,  נושא   מבחינת  התחרות  לתנאי  להתאימה  שעליכם  לב  שימו  זאת,

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

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

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

מקוריות; כתיבה וניסוח;  וינוקדו לפי הפרמטרים הבאים: קיומה של תזה מגובשת; יצירתיות  המאמרים

 זיקה לנושא התחרות; שפטי עליו נכתב המאמר; רוחב יריעה ושימוש במקורות;הבנה של החומר המ

 התרשמות כללית.

 

 טכניות הנחיות

, העברית  באוניברסיטה  ושני  ראשון  לתואר  למשפטים  סטודנטים  בתחרות  להשתתף  רשאים •

 .בלבד אביב-תל ואוניברסיטת רייכמן אוניברסיטתאילן, -בר אוניברסיטת

 וחירות   למשפט  הישראלי  הפורום  של  האינטרנט   תרבא  27.03.2022יוגשו עד לתאריך    המאמרים •

 : שלהלן  בקישור

https://lawforum.org.il/events/contest-2022/ 

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

 מילה.  1,000-מ פחות

על המאמר להיות   .סטנדרטיים  שולייםו,  בין שורות  1.5  רווח ,  David  בפונט  להיכתב  המאמר  על •

 מוגש בקובץ וורד.

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

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

אין לציין את שם הכותב בגוף המאמר ואין לכלול   – אנונימילהיות מוגש באופן  המאמרמסמך  על •

 במאמר סממנים המאפשרים זיהוי של הכותב. 

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

 students@lawforum.org.il :המייל בכתובת זמינים אנו, נוספת שאלה לכל

 

https://lawforum.org.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94/
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