עת לכתוב
סדנת כתיבה ע"ש עו"ד מישל הלפרין ז"ל

קול קורא
להצטרפות למחזור הרביעי של סדנת כתיבה לעורכי/ות דין ולמשפטנים/יות העוסקים בזכויות אדם ובשינוי חברתי
סמסטר ב' שנת תשע"ט ()2019
מטרה ומוזמנים:
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא מזמינה עורכי/ות דין ומשפטנים/יות העוסקים בזכויות אדם ובשינוי חברתי
לקבוצת כתיבה מונחית .מטרת הסדנה לסייע לעבד רעיונות ותובנות העולים ממציאות היומיום של העבודה ,ול"תרגמם"
לכתיבה אקדמית .קבוצת הכתיבה מיועדת בעיקר למשפטנים בעשור הראשון של פעילותם המקצועית ,המבקשים
להעמיק בסוגיות הנגלות להם בחיי המעשה .זאת ,מתוך הערכה שהכתיבה יכולה לאפשר מבט ושיח רחבים יותר,
להנגיש סוגיות אלו לקהל קוראים מקצועי ואקדמי נוסף ,ובד בבד לחדד את הפעילות המעשית.
מספר מאמרים אשר החלו את דרכם במחזורים הקודמים של הסדנה כבר ראו אור השנה ומאמרים נוספים צפויים
להתפרסם בקרוב ,בהם מאמרים אשר זכו בפרסים שונים.
מוזמנים להגיש מועמדות משפטנים ועורכי דין מן המגזר הציבורי ,החברה האזרחית והשוק הפרטי ,המעוניינים להציב
פרספקטיבה על עבודתם באמצעות כתיבה אקדמית ,ולהעשיר את התנסותם המקצועית בהיבטים עיוניים וביקורתיים.
השתתפות בסדנה כרוכה בהקדשת הזמן הנחוצה למפגשים ,כתיבה ולמידת עמיתים בתקופת הסדנה.
תכנים ותהליך:
סדנת הכתיבה מונחית על ידי ד"ר אבינעם כהן .היא תמנה עד  10משתתפים ותהיה מושתתת על עבודת עמיתים
מונחית .המשתתפים/ות יהיו מחויבים לפגישות דו-שבועיות ,בהן ישתפו בכתיבה בתהליך ,יציגו את עבודות חבריהם
ויגיבו להן ,ויקבלו פידבק מחוקרים בתחום והכוונה שוטפת מצד מנחה הסדנה .המפגשים ייערכו בפרק זמן קצוב של 5
חודשים ,במהלכו ישתפו חברי הקבוצה בתהליך גיבוש הרעיונות והתקדמות כתיבתם .כוונתנו היא לאפשר מרחב פתוח
ובטוח לשיחה ולדיון ,שבו ניתן לשתף במחשבות ,לסייע בגיבושן ולהנביט רעיונות חדשים לכתיבה ,לשיתוף פעולה
ולעבודה מעשית .התהליך הקבוצתי מיועד להעשיר את הכתיבה האקדמית בתחום זכויות האדם ,שינוי חברתי ומשפט
וחברה ,ולהוסיף ממדים חדשים לעבודה המקצועית בתחום.

השתתפות בסדנה צפויה לתרום לשיפור מיומנויות עיוניות ,ובכלל זה בחירת נושאי מחקר ,גיבוש מתודולוגיות מחקר
ושאלות חקר ,ופיתוחן בכתיבה בסגנון אקדמי .ייחודה של הסדנה בכך שהיא מיועדת למשפטנים המעוניינים לחזק
מיומנויות אלו על בסיס התנסויותיהם המעשיות.
כצעד ראשון לקראת פיתוח מאמר בהיקף מלא ,ניתן יהיה להתמקד במסגרת הסדנה בכתיבה הע(א)רת פסיקה .זוהי
סוגת כתיבה המתבוננת באופן ביקורתי וממוקד בטקסט המשפטי הקלאסי ,פסק הדין .משתתפי/ות הסדנה אשר יבחרו
בכתיבת הערת פסיקה יוזמנו להעביר את פרי עטם למערכת "'המשפט' ברשת :זכויות אדם  -מבזקי הארות פסיקה".
הערות פסיקה אשר תעמודנה בכללי המערכת תפורסמנה בכתב העת .מבזקי הפסיקה מפורסמים גם באתר המשפטי
"נבו".
מפגשי הסדנה יתקיימו אחת לשבועיים בימי שישי בבוקר ( ,)13:00 – 11:00בחודשים מארס – יוני  ,2019בבית הספר
למשפטים ע"ש חיים שטריקס ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל .בחודש יולי  2019יתקיים אירוע מרוכז ,בו יציגו
המשתתפים את עבודתם המתגבשת ויקבלו תגובות מחברי סגל אקדמי בתחומם ,ובחודש ספטמבר יתקיים מפגש
מסכם.
ניתן להגיש מועמדות לסדנה עד יום  20.2.2019בדוא"ל ,emilezola.chair@gmail.com :עם העתק לדוא"ל:
 .avinoam.cohen@gmail.comתשובות תתקבלנה עד יום .25.2.2019
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאבינעם כהן בדוא"ל.avinoam.cohen@gmail.com :
ההשתתפות בסדנה מותנית בהתחייבות ליטול בה חלק מלא ,אך היא אינה כרוכה בתשלום ועלותה משולמת במלואה
על ידי הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא .עם תום הסדנה ,משתתפי/ות הסדנה יהיו זכאים להגיש מועמדות לפרס
מישל הלפרין לעידוד כתיבה ,שפרטים על אודותיו יפורסמו בבוא העת.
להגשת מועמדות לסדנה יש לצרף את המסמכים הבאים:
•

קורות חיים.

•

תיאור קצר של נושא או רעיון (עד  500מלים) לפיתוח במסגרת הסדנה.

•

מכתב נלווה שמתאר את הקשר בין הניסיון האישי או המקצועי של המועמד/ת לבין הרעיון המוצע.

