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 9201בואו ללמוד ולהשתתף בתחרות הארצית של הצלב האדום לשנת 

לאומי -ביןתתקיים התחרות הארצית במשפט  2019באוקטובר 

הומניטארי בישראל, בחסות משלחת הצלב האדום בישראל. 

-במתכונת של משחקיכולה בשפה האנגלית התחרות מתנהלת 

הזוכים . לאומיים-ישראלים וביןתפקידים, ושופטים בה מומחים 

" Jean Pictetבתחרות הארצית זוכים במימון נסיעה לתחרות "

 , המתקיימת מדי שנה בחו"ל.לאומית-הבין

אותנו בתחרות ייצגו  ים של אוניברסיטת ת"א והםבתחרות הארצית צוות זכו 2018-ו 2017  בשנים

 הבינ"ל!

 ? איך משתתפים

-הביןשפט הכשרה בתחום המהסטודנטים שייבחרו יעברו 

דיני זכויות אדם, –ובתחומים נלווים  הומניטארילאומי ה

לאומי ועוד. חברי הקבוצות יתרגלו -משפט פלילי בין

סימולציות במגוון מצבים תוך מחקר של תחומי משפט 

ש"ס  4בתחרות נחשבת כקורס בהיקף ההשתתפות מרתקים. 

 )כולל ציון(, ומקנה פטור מקורס באנגלית. 

תחום  , הומניטארילאומי -ביןשפט במידע ייחודי יצברו  סטודנטים שיעמדו בהצלחה בתוכנית זו

הליך ההכנה  וחוויה לימודית עשירה וייחודית. משפטי בעל חשיבות עצומה לחיינו במזרח התיכון,

עצמה מקנים כלים לעבודה בשפה אנגלית משפטית, משפרים את היכולת לבנות לתחרות והתחרות 

 טיעונים בכתב ובעל פה ואת היכולת לעבוד בצוות בתנאי לחץ. 

את  18:00בשעה  9.4.181-עד ה למאמני הנבחרות להגשת מועמדות יש להגיש
 :(אחרי החזרה מחופשת פסח)ראיונות יתקיימו  המסמכים הבאים

. המועמדים נדרשים להשלים קורס ליון ציונים עדכניי)עברית או אנגלית( וגקורות חיים   -

  ;לאומי פומבי לפני התחרות )לפני תחילת שנת הלימודים הבאה(-במשפט בין

 ;המסביר את רצונכם להשתתף בתחרות , באנגלית,מכתב קצר )עד חצי עמוד( -

עד עמוד אחד, באנגלית, ובו התייחסות לאמירה הבאה )על המענה להתבסס על ידע כללי ומעט  -

כאשר צד אחד לעימות לא מכבד את מחקר בנושא אך אין צורך בציטוט אחיד(: יש הטוענים ש

. חווה/י דעתך לגבי אמירה זו, תוך שימוש םדיני הלחימה, גם הצד השני רשאי לא לכבד אות

 בדוגמאות כדי להמחיש את עמדתך. 
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