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 קול קורא
 

 הראשונה צעירים החוקרים ה סדנת
  2017 -של העמותה למשפט ציבורי בישראל 

 
חוקרים סדנת לחוקרים צעירים להגיש הצעות שמח להזמין פורום הצעירים של העמותה למשפט ציבורי 

 של העמותה למשפט ציבורי בישראל.  הראשונה צעירים

 

תלמידות ר דוקטורט בחמש השנים האחרונות וכן תואהוענק לו י שוא מצעיר, לעניין זה, ה רחוק

    . ותלמידים לתואר שני ושלישי למשפטים במוסדות אקדמיים בארץ או בחו"ל

 

שטרם )בהכנה ניתן להגיש להצגה חלקים ממחקר )גם מחקרים בשלבים ראשונים ומוקדמים( או מאמר 

נהלי(. יודגש כי גם מחקרים פורסם( ובלבד שנושא המחקר קשור לתחום המשפט הציבורי )חוקתי ומ

בתחומי משפט אחרים כגון המשפט הפלילי, המשפט הבינלאומי, המשפט האזרחי וכו' מתאימים 

 בהחלט להגשה ובלבד ששאלות המחקר נוגעות או קשורות למשפט הציבורי. 

 

המרכז , רדזינר למשפטיםהספר  ביתב ,2017 מאיב 17 ד'יום בתקיים נה תהראשות השנתיסדנא ה

 נתחומי הרצליה. הבי

 

קהילת חוקרים צעירים בתחומי המשפט לסדנא שתי מטרות עיקריות: בראש ובראשונה, יצירת וגיבוש 

הציבורי. קהילה זו תשמש פורום קבוע לטיפוח דור העתיד של האקדמאים בתחום, לקידום שיח 

א, כפי שיוצג להלן, שנית, לאור המבנה הייחודי של הסדנ  .המשפט הציבורי ולעידוד מחקרים בתחום זה

 וידידותית.  החוקרים שמחקריהם יוצגו בכנס יוכלו לקבל משוב ענייני ומקצועי מרבי בסביבה תומכת

 

-חמש לכל מושב תוקצה שעה שתוקדש למחקר אחד.. מושביםמספר מורכב סדנא תה: אמבנה הסדנ

לאחר שיפור המחקר. תוקצנה לדובר שהוחלט מראש שידון במחקר ויציע הצעות לראשונות דקות עשרה 

  יתר הזמן יוקדש לדיון בין משתתפי הסדנא. . במשך עשר דקותרשות תגובה כותב המחקר תינתן למכן, 
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יתבקשו להעביר למשתתפי כדי לאפשר דיון משמעותי במחקרים, חוקרים שהצעותיהם יתקבלו לסדנא 

 . 2017באפריל  15הסדנא עותק לדיון לא יאוחר מיום 

 

 הצעתם לכתובת מתבקשים להגיש אתסדנא ביידון חקרם שמחוקרים צעירים המבקשים 

iapubliclaw@gmail.com על ההצעה לכלול את פרטי המציע/ה, שם 2016בנובמבר  1 לא יאוחר מיום .

מלים.  500בעברית שלא יעלה על  מוסד הלימודים במסגרתו נכתב המחקר, כותרת ההרצאה ותקציר

  .[שם המציע] – תהחוקרים השנתיסדנת הצעה לבכותרת ההודעה יש לרשום 

 

  .2016 דצמברב 15ינתן עד ליום סדנא תבדיון החלטה לגבי ההצעות שתתקבלנה להודעה בדבר 

 

 

יניב רוזנאי ד"ר  ,לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכיר העמותה למשפט ציבורי

yaniv.roznai@gmail.com 

 

הווה פורום מאגד לחוקרים הצעירים של המשפט א תנסדמצפים לקבל את הצעותיכם ומאמינים שה

  הציבורי בישראל. 

 

 

 . כאןלחצו  לאתר העמותה

  . כאןלחצו ק דף הפייסבול

 

 

 :סדנאמארגני ה

 ר העמותה למשפט ציבורי בישראלפרופ' סוזי נבות, יו"

 ד"ר יניב רוזנאי, מזכיר העמותה למשפט ציבורי

 שותף במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות, ד"ר גאי כרמי

 צעירים של העמותה למשפט ציבוריהרכזת פורום שרה גולד, 

mailto:iapubliclaw@gmail.com
mailto:yaniv.roznai@gmail.com
../../../../../../Downloads/publiclaw.org.il
../../../../../../Downloads/publiclaw.org.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/355640814604073
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/355640814604073

