הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב
התכניות לחינוך משפטי קליני ע"ש אלגה צגלה
לקליניקה לזכויות עובדים
דרוש/ה עו"ד
למשרה חלקית ()50%
הקליניקה לזכויות עובדים פועלת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב .הקליניקה הינה
קורס המשלב לימודים עיוניים ועבודה מעשית על תיקים ופרויקטים בתחום זכויות עובדים
בישראל .עיקר העבודה בקליניקה הוא בתמיכה משפטית וארגונית בקבוצות עובדים המבקשות
להתארגן במקום העבודה ,בייצוג פרטני של עובדות ועובדים בתביעות עקרוניות בתחום העבודה
ובקידום תעסוקה הוגנת לקבוצות מוחלשות בישראל .החל משנת הלימודים תשע"ט תעסוק
הקליניקה גם בקידום גישת עבודה לסחר בבני אדם ,במסגרת מחקר אקדמי המשלב עשייה
קלינית ,בהובלת ד"ר הילה שמיר ,המנחה האקדמית של הקליניקה (לפרטים נוספים על המחקר
ועל שילוב הקליניקה במסגרתו ראו .)www.trafflab.org :המשרה המוצעת מיועדת לעורכ/ת דין
שתעסוק בעיקר בתחומים אלה.
העבודה בקליניקה נעשית בצוות של מנחה אקדמי/ת ועורכי דין קליניים ,והיא כוללת ליווי,
הוראה והנחיה של סטודנטים בעבודתם על התיקים המטופלים בקליניקה ,וכן השתתפות והנחיה
של שיעורים.
תיאור התפקיד:
 הדרכה והנחייה של סטודנטים בתחומי פעילות הקליניקה.
 הובלת פרויקטים לקידום גישת עבודה לסחר בבני אדם (בעיקר ביחס למהגרי עבודה
בתחומי סיעוד ,חקלאות ובניין) בשיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית .הפרוייקט יעשה
שימוש בכלים משפטיים מגוונים ,לרבות ליטיגציה ,התארגנות עובדים ושינוי מדיניות.
 טיפול וייצוג בתיקים משפטיים בתחום זכויות עובדים בישראל ,לרבות הופעה בבתי משפט.
 קידום מדיניות תעסוקה הוגנת לעובדים בישראל ,בהתמקדות בקבוצות מוחלשות בחברה.
 לווי של פרוייקטים קהילתיים לקידום זכויות עובדים.

דרישות התפקיד:


מחויבות אישית לקידום זכויות עובדים וזכויות חברתיות.



יחסי אנוש מצוינים ויכולת לעבוד בצוות ,כמו גם הובלת עבודה עצמאית.



ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בעריכת דין בתחום דיני העבודה או דיני ההגירה.



ניסיון בליטיגציה – יתרון.



יכולת הוראה והנחיה של סטודנטים.



היכרות טובה של החברה האזרחית בישראל ,במיוחד בתחום זכויות עובדים.



יוזמה אישית ,יצירתיות ,וחריצות.

היקף 50% :משרה
מיקום :הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב
תחילת העבודה :מיידי (ולכל המאוחר במהלך חודש מרץ .)2020

המעוניינים/ות ישלחו קורות חיים ושמות ממליצים ,עד יום ,18.02.20ל taclinic2020@gmail.com -
נא לציין בנושא :מועמדות למשרת עו"ד בקליניקה לזכויות עובדים

מועמדים/ות שיימצאו מתאימים/ות יוזמנו לריאיון
סודיות מובטחת
פרטים נוספים על התוכניות הקליניות ניתן למצוא בhttp://www.tau.ac.il/law/clinics/ :

