
 
 במשרה חלקית  ט וחירות מחפש משפטן/ית לתפקידשפהפורום הישראלי למ

 ך לבלוג "רשות הרבים"עור

 הפורום מקדם תפיסת עולם משפטית שמרנית הדוגלת בעקרונות של  

 ריסון שיפוטי, חירויות פרט, הפרדת רשויות ושלטון מוגבל.

 נועד לקיום דיון מעמיק בסוגיות עכשוויות וכלליות המעסיקות את עולם המשפט בישראלשל הפורום    "ת הרביםרשו"בלוג  

 ומחכימה.  יכותיתבה משפטית אה לכתי, ומהווה במברוח עקרונות הפורום

 התפקיד:  תיאור

 (  https://lawforum.org.il/blog   ו: )רא על בלוג הפורום "רשות הרבים" ת ללת וכורוחבי יותאחר •

 .של מאמרים המתקבלים לפרסום בבלוג ניתלשועריכה עריכת תוכן ו •

 פרסמים בבלוג. ריכת מאמרים מתורגמים המתע •

 .המאמרים מחבריוניהול קשר שוטף עם  מאמרים לבלוג מיוןו גיוס, ייזום •

 עוד(.ו סטודנטיאליתכתיבה  ,פוזיון, סדרות מאמריםבלוג )סימנוספת במסגרת הפעילות  ארגוןו ייזום •

 .הבלוג באתר הפורום באופן ישיר ועצמאיפרסום תוכן  •

 ג באתר הפורום.שיפורים ותיקונים בעיצוב הבלו תכנון •

 .במות אחרות לכתיבה משפטיתו ם משפטייםגריאמ שפטים,פקולטות למ ניהול קשר עם גורמים חיצוניים לרבות •

 רשומות הבלוג.חריות על פרסום והפצה של א •

ניות הפות כמות קוראים, לרב ם,ה ועמידה בהמדיד , לרבות קביעת יעדימחת הבלוגוהצ  אסטרטגי יתוחת לפאחריו •

 מחברי מאמרים.קהילת   וטיפוח בלוג,ת לאקדמיו

 .פריית "יסודות משפט" של הפורוםסעל  פתמשות יותאחר •

 תית. הגו-אקדמית , וחשיבה משפטיתתוכן  ה, ניסוחשים עריכהדור ל הפורוםש ל יוזמות ופרויקטיםסיוע בשל •

 וג.נוספות של הפורום שאינן במסגרת הבל מיותדיוזמות אקעל יות יאל לאחרפוטנצ •

 : פקידפי התאו

 .יומיים עד שלושה ימים בשבוע )משרה חלקית(, 60%עד  40% –היקף משרה   •

 . מרחוק לעבודה מוגבלת שרותעם אפ העבודה במשרדי הפורום בירושלים •

 מתגמל.  שכר •

 .פורום הצומחל הפורום והשתלבות בצוות החת מנכ"עבודה ת •

 ם הפורום.יחה וגדילה יחד עהזדמנות לצמ •

 מיידית. –עבודה  תחילת מועד  •

 דרישות התפקיד: 

 ם עקרונות ומטרות הפורום.הות עהזד •

 .תואר ראשון במשפטים •

 משמעותי.יתרון  – או לימודים בהווה לקראת תואר דוקטורט במשפטים  דם )ד"ר(תואר מתק •

 משמעותי.רון ית – משפטי-ריכה בכתב עת אקדמיון עסיני •

הדמויות, עם הנושאים, טובה היכרות  – אוריינות בסוגיות משפטיות אינטלקטואליות, אקטואליות והגותיות בישראל  •

 המחלוקות והטיעונים בעולם המשפט הישראלי.

 יכולת עבודה עצמאית ובצוות.  •

 יכולות תכנוניות וארגוניות גבוהות.  •

 .בבכתוהתנסחות ביטוי  של גבוההיכולת  •

 .יתרון – אנגלית ברמה טובה  •

 הגשת מועמדות:

 . ניתן לצרף המלצות או שמות ממליצים. ייםחרות נא לצרף לפנייתכם קו •

ומדוע הנכם מתאימים  ותארו מדוע הנכם מעוניינים להצטרף לצוות הפורום  פיסקת הסברנא לצרף לפנייתכם   •  ,

 .למשרה זו

  info@lawforum.org.ilאנא שלחו פנייתכם לכתובת:  •

 בהצלחה!
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