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 "NHR"-ו  "State and ReligionLaw,  Journal of" ,"תרבות דמוקרטית", "מחקרי משפט"

 "פתשלשנת  ג'-ו ב' גיוס חברי מערכת משניםמודיעות על 
 

)רשת  "HRN"ומערכת  " "Journal of Law, Religion and Stateמערכת, "תרבות דמוקרטית"מערכת , "מחקרי משפט"מערכת 

 ."פגיוס חברי מערכת חדשים לשנת תשלהודיע על  שמחותהמחקרים בעברית( 

 ,"פתששנת ב ג' -ו 'בומעלה( תלמידי שנה  85ע )בעלי ממוצ מצטייניםסטודנטיות וסטודנטים העת מיועדת ל ית כתבוהחברות במערכ

 בחנו גם מועמדים בעלי כישורים מתאימים שאינם עומדים בדרישות הממוצע הפורמאלי. יאולם י

 

 להגיש את המסמכים הבאים:מתבקשים  מועמדים בעלי נתונים אישיים מתאימים,

 הרלבנטיות.  ות כתב העתלבקשת המועמדות המפרט את הסיבות להגשת הבקשה להצטרף למערכ)עד עמוד אחד( מכתב נלווה  •

 .לעבודת המערכת רלוונטייםהקורות חיים הכוללים פרטים אישיים  •

 (.ממערכת המידע האישיגיליון ולסרוק  )ניתן להדפיס גיליון ציונים •

 יש לציין בגוף המייל.  -ממוצע ציונים •

 .(לא חובה)בפקולטה חברי סגל רלוונטיות מ המלצות •

 

 הגשה במקביל לחלק מכתבי העת: 

מתבקשים לציין את סדר ההעדפות  "Journal of Law, Religion and State"מחקרי משפט" או בב"מועמדים המתעניינים 

 ישובצו לכתב העת שבו בחרו בעדיפות ראשונה.  –שלהם בין שני כתבי העת. מועמדים שיתקבלו לשני כתבי העת 

 להגיש מועמדות לכתב עת זה בלבד.  "תרבות דמוקרטית" על המועמדים המעוניינים להתמיין לכתב העת

יערכו בנפרד, לאחר שתתקבלנה התשובות לגבי כתבי העת האחרים, ותהיה לסטודנטים הזדמנות להגיש מועמדות  "HRN" -המיונים ל

 לכתב העת בנפרד.  

 

     ,טהתשע" בניסן' ד ,שלישיעד ליום ולא לתאי כתבי העת,  giyus.ktav.et@gmail.comלכתובת המייל ש להגיש יאת המסמכים 
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האקדמית בשלבי חשף לעבודת הכתיבה י. היא מאפשרת להם להרך מוסף ייחודימקנה לתלמידים עכתבי העת ת והחברות במערכ

הזדמנות לתרום להם מאפשרת בהם ולהתעמק וצור" המוקדמים שלה, מעודדת אותם לפתח קריאה ביקורתית של הטקסטים יה"י

פטור מקורסים עת במשך שנה שלמה מזכה בה ית כתבוחברות במערכבאמצעות הצגת שאלות, מתן הערות והצעת הצעות לכותבים. 

 הפקולטה למשפטים.בהתאם לאמור בשנתון 

 

 :לדוא"לניתן לשלוח  שאלות                                                                
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Journal of Law, 

Religion and State  
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 HRN-תרבות דמוקרטית ו
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lstudies@biu.ac.il  )מחקרי משפט( 

 decu@biu.ac.il )תרבות דמוקרטית( 
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