קול קורא להגשת מועמדות לתחרות בתחום המשפט הבינלאומי ההומניטארי!
קצת על התחרות
התחרות הארצית במשפט בינלאומי הומניטארי (בחסות משלחת הועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל) עוסקת בדיני
מלחמה ,וכן עוסקת גם במשפט פלילי בינלאומי ,דיני זכויות אדם ,דיני כיבוש ,לוחמת סייבר ,דיני איכות סביבה ועוד.
בתחרות משתתפים מוסדות אקדמיים מובילים מרחבי הארץ .נבחרת שתנצח בתחרות הארצית השנתית שצפויה להתקיים
במהלך אוקטובר  2018ותתקבל לתחרות  Jean Pictetהבינלאומית ,שהיא התחרות הגדולה והיוקרתית בעולם בתחום
המשפט ההומניטארי ,תזכה במימון מלא מטעם הועד הבינלאומי של הצלב האדום ותתחרה לצד  50נבחרות ממגוון מדינות.
לאתר תחרות הצלב האדום בישראל ראו כאן .למעוניינים בקריאה על תחרויות בינלאומיות נוספות שבהן תומכת הפקולטה,
שהמיונים אליהן יתקיימו בהמשך הסמסטר ,ראו כאן.

מה נדרש (ולא נדרש) כדי להתקבל?
אין דרישות מקדימות מחייבות כדי להתקבל לנבחרת הפקולטה .אנו מחפשים סטודנטים עם מוטיבציה גבוהה ורצון לעבוד
קשה בכדי להתפתח וללמוד .ההזדמנות לצמוח במסגרת התחרות היא ייחודית ואנו מחפשים סטודנטים שידעו להעריך זאת.
בעוד התחרות מתקיימת באנגלית ,אין כל דרישה שרמת הדיבור והכתיבה תהיה ברמת שפת אם .המיונים הם עבור אלו
שמעוניינים להתפתח ברמות הגבוהות ביותר ולכולם ניתנת הזדמנות שווה להתקבל!
מה מקבלים מההשתתפות?
השתתפות בתחרות הצלב האדום מקנה  4נ"ז מעשי ,ו 2-נ"ז מעשי נוספים לקבוצה שתנצח בתחרות הארצית ותתחרה
בתחרות הבינלאומית .התחרות נחשבת כקורס באנגלית .העבודה לקראת התחרות מתאפיינת בלמידה לעומק ולרוחב,
ובשכלול יכולות המחקר ,הכתיבה המשפטית ובניית טיעון בעל פה .עורכי דין מובילים ,שופטים בבתי משפט עליונים
לאומיים ובבתי דין בינלאומיים ,ומלומדים מובילים באקדמיה חולקים כולם מכנה משותף – הם בוגרי תחרויות בינלאומיות
או שהם מחפשים בוגרי תחרויות שיעבדו איתם .מעל לכל ,מדובר בחוויה מופלאה ברמה האנושית אשר הינה ייחודית
לתחרויות אלו .אל תפספסו את ההזדמנות לקחת חלק במסע!
אז מה נשאר לכם לעשות?
במסמך ההנחיות ניתן למצוא את כל הפרטים הטכניים הנוגעים להגשת מועמדות .עליכם להגיש את מסמכי המועמדות
במייל לצוות האימון עד ליום  22באפריל  2018בשעה .21:00
לשאלות נוספות ,להתייעצויות או לכל דבר נוסף אל תהססו לפנות אל צוות האימון:
ניצן פישר קונפורטי – )nitzan.fisher@gmail.com( 052-3665206
יערה מרדכי – )yaara.mordecai@mail.huji.ac.il( 054-7998218
שיהיה בהצלחה!
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