
סטודנטים שהשתתפו בקורס במשפט הומניטרי בינלאומי 
Æאו במשפט בינלאומי פומבי

ההרשמה¨ כמו גם ההשתתפות¨ היא קבוצתית כאשר כל 
קבוצה מורכבת משלושה סטודנטיםÆ קבוצות אשר קיבלו 
מועמדותן  להגיש  רשאיות  האקדמי  המוסד  אישור  את 

Æלתחרות

רמה  דרושה  באנגלית¨  כולה  מתקיימת  שהתחרות  מכיוון 
Æגבוהה של אנגלית

התחרות הארצית במשפט הומניטרי בינלאומי היא תחרות 
התחרות  במסגרת   Æוחצי ימים  ארבעה  בת  אינטנסיבית 
בזו קבוצות של סטודנטים בסדרה של מבחני  זו  מתחרות 

 Æסימולציה מאתגרים המדמים תרחישים מהחיים

נדרשים  זו  בתחרות  מבוים¨  משפט  מתחרויות  בשונה 
הומניטרי  במשפט  ידע  רק  לא  להוכיח  המשתתפים 
יכולת ליישם את הידע הלכה למעשה  בינלאומי¨ אלא גם 
הסימולציה  מבחני  במסגרת   Æסיטואציות של  רחב  במגוון 
מוטל על המשתתפים לגלם תפקידים שונים∫ למשל¨ יועצים 
 ªאו צבא משפטיים המייצגים ממשלה¨ ארגון לא≠ממשלתי 
וכוÆß על המשתתפים להתמודד  עיתונאיםª מקבלי החלטות 
עם בעיות שבעלי תפקידים מסוגים אלה ניצבים בפניהן לא 
פעם במציאות¨ וכמו בחיים¨ עליהם להתגבר על תנאי לחץ 

 Æולעשות שימוש מושכל בידיעותיהם המשפטיות

במהלך כל ימי התחרות¨ שתתקיים השנה בתאריכים ¥≥≠∏≥ 
האוכל   Æהארץ במרכז  באתר  המשתתפים  ישהו  בנובמבר¨ 

 Æוהלינה במקום יהיו על בסיס פנסיון מלא

øמהי התחרותøמי יכול להשתתף

מה נדרש
øמהמשתתפים

Æלייצג את המוסד האקדמי בו אתם לומדים

המשפט  בנושא  רב  חומר  וליישם  לדון  לנתח¨  לקרוא¨ 
Æ®ההומניטרי ©כמו גם דיני זכויות אדם ודיני פליטים

על≠ידי  שיועברו  והכשרה  הדרכה  במפגשי  להשתתף 
מדריכים מהמוסד האקדמי בו אתם לומדים בתיאום עם 

Æהוועדה המארגנת של התחרות

ההעשרה  ובשיעורי  הסימולציה  במבחני  חלק  ליטול 
Æשיערכו במסגרת התחרות

התחרות הארצית
במשפט הומניטרי

בינלאומי

לפני התחרות ובמהלכה¨ תקבלו הכשרה ברמה גבוהה   
Æממומחים אקדמיים ומאנשי פרקטיקה מנוסים

הדינים  על  מעמיק  ידע  תרכשו  חודשים¨  מספר  תוך   �
 Æהמסדירים את ניהולם של סכסוכים מזויינים

שלכם¨  המשפטי  בידע  מעשי  שימוש  לעשות  תלמדו   
לשמש  שעשויים  מקצועיים  כישורים  ותלטשו  תרכשו 

Æאתכם לאורך כל הקריירה המקצועית

אחרים  אקדמיים  ממוסדות  סטודנטים  עם  תעבדו   
 Æותתחרו נגדם

ממומחים  המורכב  שופטים  חבר  בפני  טיעונים  תציגו   
Æבינלאומיים

תפגשו מומחי משפט¨ חברי סגל דיפלומטי ואנשי≠סגל   
    ÆÆÆמארגונים בינלאומיים ומארגונים לא≠ממשלתיים¨ ועוד

כי  תגלו  בתחום¨  משרה  תחפשו  כאשר  בעתיד¨   
השתתפותכם בתחרות מחזקת משמעותית את קורות 
מחוייבותכם  על  תעיד  ההשתתפות   Æשלכם החיים 
לתחום ועל כך שאתם בקיאים בדין  ויודעים לעשות בו 
 ÆÆÆלא כל שכן אם תעלו לגמר או תזכו בתחרות Æשימוש

בתחרות  תשתתף  בישראל  בתחרות  הזוכה  הקבוצה   
במימון   ≤∞∞π במהלך  הומניטרי  במשפט  בינלאומית 

 ™Æ®מלא ©טיסות¨ דמי השתתפות

אקדמי  בקרדיט  אתכם  תזכה  בתחרות  השתתפות   
©נ¢ז® בשנת הלימודים ∏∞∞≥≠π∞∞≥¨ בהתאם להחלטת 

Æהמוסד האקדמי בו אתם לומדים

Organizing Committee of the

NCIHL

¥≥≠∏≥ בנובמבר¨ ∏∞∞≥

   Æבכפוף לכך שהקבוצה תרשם ותתקבל לתחרות הבינלאומית  ™
Æאם לא תתקבל¨ יוענק פרס חלופי  

øמדוע כדאי לכם להשתתף

לקבלת מידע נוסף וערכת הרשמה נא לפנות
educ.jer@icrc.org לכתובת

www.icrc.org ולאתר האינטרנט

התחרות הארצית
במשפט הומניטרי

בינלאומי
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