
  
   ?...אז אתם מתעניינים במשפט הומניטרי בינלאומי וחושבים על קריירה במשפט בינלאומי

  
   בינלאומיהומניטרי בואו להשתתף בתחרות הארצית הראשונה במשפט 

  
  הוועד הבינלאומי של הצלב האדום חסות ב

(International Committee of the Red Cross)   
  

  
  ?מי יכול להשתתף

ליחסים בינלאומיים או , יםסטודנטים למשפט ←
שהשתתפו בקורס , מדיסציפלינות אחרות

, לחילופין, אובינלאומי הומניטרי במשפט 
שהשתתפו בקורס במשפט בינלאומי פומבי ויטלו 
חלק במהלך הקיץ בארבעה מפגשי יום שישי 

אותו , הומניטרישיהוו קורס מקוצר במשפט 
יעבירו מרצים למשפט הומניטרי ומשפטנים 

הקורס פתוח גם למי שהשתתף . האדוםמהצלב 
 . הומניטרימשפט בינלאומי בקורס ב

כל קבוצה .  הן קבוצתיותתההרשמה וההשתתפו ←
קבוצות שקיבלו . מורכבת משלשה סטודנטים

את אישור המוסד האקדמי רשאיות להגיש 
 . מועמדותן לתחרות

 
  ?מה יידרש מכם

אם . תללמוד הרבה וליהנו, לעבוד קשה ←
  :  אתם, לתחרותקבוצתכם תתקבל 

תשתתפו בשני מפגשי הכשרה עם משפטני הוועד  ←
ואולי (הבינלאומי של הצלב האדום במשך הקיץ 

 .)גם בקורס המקוצר
משפט המון תדונו ותיישמו , תנתחו, תקראו ←

 .)וגם דיני זכויות אדם ודיני פליטים(הומניטרי 
במשך , תשתתפו במפגשי הדרכה שבועיים ←

המוסד האקדמי עם מדריך מ, הסמסטר הראשון
בו אתם לומדים אשר יכין אתכם להתמודדות 

 .בתחרות
 –תייצגו את המוסד האקדמי בו אתם לומדים  ←

  .והכל באנגלית
  !ואל תשכחו להירשם בזמן ←

 
  ?מה לעשות עכשיו

את המסמכים תוכלו . לקרוא עוד על התחרות ←
לקבל מהמרצה למשפט הומניטרי במוסד 

יתו עליכם איתה או א(האקדמי בו אתם לומדים 
המסמכים כוללים ). ליצור קשר בכל מקרה

טופס , תקנות התחרות, תיאור של התחרות
אתם גם יכולים לכתוב .  ומידע נוסף–ההרשמה 

 לפרטים org.@icrcjer.educאלינו לכתובת 
 .נוספים

 
  !הרבה? מה יצא לכם מזה

תרכשו ידע מעמיק על , תוך מספר חודשים ←
הדינים המסדירים את ניהולם של סכסוכים 

תקבלו , לפני התחרות ובמהלכה. מזויינים
הכשרה ברמה גבוהה ממומחים אקדמיים 

 !ומאנשי פרקטיקה מנוסים
תלמדו לעשות שימוש מעשי בידע המשפטי  ←

תרכשו ותלטשו כישורים מקצועיים , שלכם
 ! ל הקריירה המקצועיתשישמשו אתכם לאורך כ

, תאכלו, 2007במשך ארבעה ימים בדצמבר  ←
תעבדו עם . ותחלמו משפט הומניטרי, תשתו

סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים ותתחרו 
חברי סגל דיפלומטי , תפגשו מומחי משפט. נגדם
ארגונים מארגונים בינלאומיים ומסגל -ואנשי
 ...     ועוד,ממשלתיים-לא

תגלו כי ,  משרה בתחוםכאשר תחפשו, בעתיד ←
הומניטרי השתתפותכם בתחרות במשפט 

בינלאומי מחזקת משמעותית את קורות החיים 
 תעיד כי הינכם מחוייבים תההשתתפו. שלכם

 –לתחום וכי אין ספק שאתם יודעים את הדין 
לא כל שכן אם תעלו . וכיצד לעשות בו שימוש
 ... לגמר או תזכו בתחרות

שראל תשתתף הקבוצה הזוכה בתחרות בי ←
בתחרות בינלאומית במשפט הומניטרי במהלך 

תתקבל תרשם ובכפוף לכך שהקבוצה ( 2008
הצלב במימון מלא של ) לתחרות הבינלאומית

, אם לא תתקבל). דמי השתתפות, טיסות(האדום 
 .  יוענק פרס חלופי

התחרות במשפט . לא תשכחו לעולםשחוויה  ←
בה אלא תחרות , אינה משפט מבוייםהומניטרי 

ידי -הדין עלתדרשו ליישם באופן מעשי את 
סימולציות של כשלפניכם משחק תפקידים 

 .מצבים אמיתיים
השתתפות בתחרות תזכה אתכם בקרדיט אקדמי  ←

 בהתאם 2008-2007בשנת הלימודים ) ז"נ(
 .מוסד האקדמי בו אתם לומדיםלהחלטת ה

 
     .עכשיו. הירשמו. קראו                                                               

 
  **כל האמור לעיל כפוף לתקנות התחרות** 
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