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  :אופ� הגשת מאמרי� למערכת

 עליו להיות נכו� לקבל . ברווח בודדמילי� 14,000עד הרוצה לפרס� בגיליו� ישלח מאמר ב� 

ת קבלת חוות דעעבודת המערכת תכלול . הערות המערכת ולהחזיר התיקוני� לפיה� תו� זמ� סביר

  . הרלוונטיביבליוגרפי של חברי המערכת בנושא של קורא חיצוני ומחקר

 העתקי� של המאמר בדואר רגיל לכתובת המערכת בצירו� גרסה ממוחשבת 2יש לשלוח 

על המאמר להיות כתוב . מיד ע� קבלת המאמר יישלח לכותב אישור על כ�). אלקטרוני בדואר(

הנמצאי� באתר אינטרנט , )2012(ה המשפטית  בכתיבכללי הציטוט האחיד  לפיWordבתכנת 

www.tau.ac.il/law/izkur. י יש להפנות "פסיקה שלא התפרסמה ברשומות הרשמיות של הפד

  . למאגר נבו

החלטה סופית על פרסומו של מאמר כפופה לאישורה של ועדה מייעצת המתכנסת בסמו� 

  . הרלוונטי של כתב העת להוצאת הפרסו�

  

  : כתובת המערכת

  ‰ËÙ˘Óכתב העת 

  המסלול האקדמי המכללה למינהל, ש חיי� שטריקס" עבית הספר למשפטי�

  25072ד "ת, 7רבי� ' שד

  75190ראשו� לציו� 

  mishpat@colman.ac.il: דואר אלקטרוני

  http://hamishpat.colman.ac.il :אתר האינטרנט

 facebook.com/Hamishpat.Colman: ד� הפייסבוק
  

©  

  רות כל הזכויות שמו

  נהליהמסלול האקדמי המכללה למ, ש חיי� שטריקס"ע לבית הספר למשפטי�

0792�8068ISSN  
  

  

  נית� לרכוש את כתב העת באמצעות 

  מ"נבו הוצאה לאור בע

  99835,  שריגי�108ד "ת

  02�9992088: פקס; 02�9992099 :פו�טל

nevo@nevo.co.il  

  ענת זקו�: סדר
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