ארגון היא"ס מזמין עו"ד וסטודנטיות/ים למשפטים להגיש מועמדות
לתכנית לייצוג מבקשי מקלט
היא"ס ישראל מציע מלגה כספית והכשרה מקצועית בדיני פליטים לעו"ד ולסטודנטיות/ים למשפטים
שייקחו חלק בתכנית לסיוע למבקשי מקלט בישראל.
תכנית " ,"Michael B. Rukin Refugee Law Fellowsכוללת:
.1
.2

מענק כספי בגובה  2,000דולר.
הכשרה בדיני פליטים (הן במשפט הבינלאומי והן בדין הישראלי) שתועבר על-

ידי היא"ס בהשתתפות מומחים נוספים בתחום ,בסופה תינתן תעודה לבוגרי/ות ההשתלמות.
.3

תמיכה ,ליווי וייעוץ במהלך שנת הפעילות בייצוג המשפטי.

.4

הקניית ידע וניסיון מעשי בטיפול ובייצוג בתיקי מבקשי מקלט.

דרישות להגשת מועמדות:
·

לעו"ד :לפחות שנה ניסיון במשפט מנהלי .לסטודנטיות/ים למשפטים :שנה ב' ,ג' או ד' ללימודים.

השתתפות בקליניקות המשפטיות– יתרון.
·

מחויבות לזכויות אדם ונכונות ללמידת התכנים בהם עוסק הארגון ובסיוע למבקשי מקלט.

·

ניסיון או היכרות עם תחום מבקשי מקלט או עם דיני הגירה – יתרון.

·

התחייבות להשתתף בארבעה מפגשי הכשרה משפטית ,שיתקיימו בתל אביב בחודש מאי .2017

·

לעו"ד :התחייבות לייצוג בשני תיקים שיופנו בתיאום עם היא"ס .לסטודנט/ית :התחייבות

להתנדבות של כ 6- 8-שעות בשבוע למשך שנה.
קורות חיים ומכתב נלווה יש לשלוח עד ליום 16.4.2017למייל nimrod.avigal@hias.org.il
שאלות ניתן להפנות בכתב בלבד לאותה כתובת .מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לראיון אישי.
אודות התכנית
תכנית העמיתים של היא"ס ישראל על-שם מייקל ב .רוקין החלה בשנת  ,2014ועד כה לקחו בה חלק
מעל ל 80-עו"ד וסטודנטים למשפטים שקיבלו הכשרה והעניקו סיוע משפטי למבקשי מקלט .התכנית,
חלוצית באופייה בישראל ,נועדה להעניק למבקשי מקלט ייצוג משפטי מקצועי ,ללא תשלום ,במסגרת
הליכים משפטיים ומנהליים לקביעת מעמדם בישראל והגנה על זכויותיהם .הייצוג המשפטי יינתן על
ידי עורכות ועורכי דין מקרב עמיתי התכנית ,בסיוע עמיתים סטודנטים.
בישראל חיים כ 40,000-מבקשי מקלט ,רובם הגדול הגיע ממדינות סודאן ואריתריאה דרך גבול סיני.
על אף שאלפים מהם הגישו בקשה למקלט מדיני ,פחות מאחוז מהם הוכרו כפליטים וקיבלו מעמד
בישראל בהתאם לאמנה בדבר מעמדם של פליטים (מהשיעורים הנמוכים בעולם .לשם
השוואה ,שיעורי ההכרה בפליטים מאריתריאה ומסודאן נעים בעולם בין  70ל 90-אחוזים(.
למבקשי המקלט עומדות זכויות דיוניות ומהותיות שונות במסגרת ההליכים המנהליים בעניינם ,וכן
הזכו ת לנקוט בהליכים משפטיים לתקיפת החלטות מנהליות הנוגעות להם .אולם ,אוכלוסיית מבקשי
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המקלט בישראל היא אוכלוסייה מוחלשת ,אשר הגיע ממדינות בהן מופרות זכויות אדם בסיסיות
באופן שיטתי וממדינות מוכות מלחמה .יכולתם להתמודד עם מערכת המקלט והמשפט בישראל
מוגבלת בשל היעדר אמצעים ,שפה והכרת הדין בישראל .על כן ,הם זקוקים לייצוג משפטי איכותי
שיסייע להם לממש את זכויותיהם ולמנוע מהם מעצר או אף גירוש למקום בו נשקפת סכנה לחייהם.
מטרת התכנית היא להעניק להם את הסיוע האמור ,לשפר את מערכת המקלט בישראל ,ולהכשיר
את עורכי הדין העמיתים לייצג מבקשי מקלט.
עמיתי/ות התכנית נבחרים/ות מקרב עורכי ועורכות הדין והסטודנטים למשפטים המתעניינים בתחום
והמציגים נתונים מצוינים ומחויבות לנושא זכויות הפליטים .עמיתי/ות התכנית יזכו להכשרה מקצועית
בדיני פליטים במשפט הבינלאומי ובדין הישראלי .לאחר מכן ,עוה"ד יתבקשו לייצג מבקשי מקלט.
זאת ,בליווי מומחים לתחום ובסיוע העמיתים שייבחרו מקרב הסטודנטים.
כל אחד מעמיתי התכנית יזכה למענק כספי בסך .2,000$
התכנית קרויה על שמו של מייקל ב .רוקין ,אשר היה חבר בוועד המנהל של ארגון היא"ס העולמי
משך קרוב לשלושה עשורים וכיהן כיושב ראש הועד בין השנים  .2010-2007מייקל רוקין הלך לעולמו
בשנת  , 2011אולם הותיר אחריו מפעל חיים מרשים ומורשת של מעורבות קהילתית וקבלת האחר .הוא
היה ידוע באהבת ישראל ,דגל בקידום החינוך על פי ערכי היהדות ושאף לראות את התפתחותה של
מערכת מקלט עצמאית והוגנת במדינת ישראל ,שתשקף את מחויבותה של המדינה להגנה על
פליטים .התכנית ממומנת על ידי קרן מייקל ב .רוקין (.)The Michael B. Rukin Charitable Foundation
אודות ארגון היא"ס
היא"ס ) (HIAS – Hebrew Immigrant Aid Societyהוא ארגון יהודי בינלאומי הפועל מזה למעלה מ130-
שנה כדי להעניק סיוע והגנה לפליטים ברחבי העולם .בישראל ,הארגון מסייע לעולים ועובד במשותף
עם גופים ממשלתיים ואזרחיים שונים כדי לשפר את הליכי המקלט במדינה .בשנים האחרונות ארגון
היא"ס הוביל תכניות הכשרה עבור יחידת ה RSD-במשרד הפנים ,וכן קיים תכניות הכשרה לעורכי דין
בתחום דיני הפליטים ,בשיתוף נציבות האו"ם לפליטים במכון להכשרת עורכי דין של אוניברסיטת תל
אביב.
מהו משך התכנית?
לסטודנט/ית – משך התכנית שנה;
לעו"ד – משך התכנית הוא עד להשלמת הטיפול בתיקים שהועברו לטיפול.
מה היקף העבודה הנדרשת? (בכמה תיקים אדרש לטפל?)
לגבי עמיתים/ות סטודנטים/יות – היקף הפעילות צפוי לעמוד על  8-6שעות שבועיות בממוצע .היקף
הפעילות צפוי להשתנות לאורך השנה סביב אותו טווח בהתאם לצורך ולשיתוף הפעולה עם עוה"ד
של התכנית ,בשים לב לסוג הסיוע שיידרש ,מורכבות הסוגיות המשפטיות ומספר המשימות.
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לגבי עמיתים/ות עו"ד ,יידרש טיפול בשני תיקים שאינם דורשים הופעה בערכאות (כגון ליווי לראיון,
הגשת בקשה הומניטארית ,הגשת ערר שהטיפול בו מסתיים ללא דיון וכו') או בהליך משפטי מורכב
אחד (כגון הליכים הכולל הופעה בערכאות ,עתירה וכו') .כבכל טיפול משפטי ,ייתכן כי לאחר הגשת
ערר/עתירה יידרש הליך ערעורי.
מנהלי התכנית מודעים לעומס המוטל לעתים קרובות על עו"ד וסטודנטים/יות למשפטים ,ואין כוונה
להטיל מעמסה בלתי סבירה במסגרת התכנית .עם זאת ,מטרת התכנית היא להעניק למבקשי מקלט
שנזקקים לסיוע משפטי גישה לייצוג איכותי ומסור ,אשר מגיע מתוך מחויבות של עמיתי התכנית הן
לקידום זכויות מבקשי מקלט באופן כללי והן לאינטרס של מבקשי המקלט הספציפיים המיוצגים על
ידם .התכנית מיועדת לעמיתים עם נכונות לתרום מזמנם למטרה זו ,ומתוך תקווה שההשתתפות
בתכנית תאפשר להם לרכוש מיומנות בייצוג מבקשי מקלט ,ותעודד אותם להמשיך לייצג מבקשי
מקלט ,בייחוד בייצוג פרו בונו ,גם מעבר למחויבויותיהם במסגרת התכנית.
מה סוג הסיוע שייתנו העמיתים למבקשי המקלט?
ליווי בהליכי משפטיים ומנהליים להסדרת מעמדם של מבקשי מקלט ,הליכים להסדרת מעמד לפי
נוהל הטיפול בבקשות מקלט ,מכוח זוגיות ,מטעמים הומניטאריים ומטעמי מחוסרות אזרחות ,הליכים
הנוגעים לזימון ל'חולות' ועוד.
האם ההשתתפות בהכשרה היא חובה גם למי שיש מיומנות בתחום דיני הפליטים?
מטרת התכנית היא לספק למבקשי מקלט אמצעים נגישות לייצוג משפטי איכותי על ידי עו"ד מיומנים.
מטעם זה ,התכנית מתעדת לספק לעמיתי התכנית ידע מקצועי ותיאורטי אשר יניח את היסודות
לטיפול כזה או ישלים חוסרים בתחום במידת הצורך.
ככלל ,ההשתתפות במפגשי ההכשרה היא תנאי להשתתפות בתכנית .עם זאת ,מנהלי התכנית יאותו
לפטור עמיתים מסוימים שהינם עורכי דין מהשתתפות בחלק ממפגשי ההכשרה או מכולם ,אם
לעמיתים האמורים ידע מקצועי מוכח בתחום .לעניין זה יישקלו שנות ניסיון בייצוג מבקשי מקלט
והשתתפות בתכניות הכשרה שערך ארגון היא"ס בשנים האחרונות ,או תכניות מקבילות .הדברים
יישקלו בכל מקרה לגופו ונתונים לשיקול דעתם של מנהלי התכנית.
מתי וכיצד יועבר התשלום?
התשלום יועבר בצ'ק לאחר השלמת ההכשרה וחתימה על הסכם המעגן את תנאי ההשתתפות
בתכנית בהתאם לנ"ל .מתוך הסך של  2,000$ינוכו מס הכנסה ומע"מ ככל הנדרש בהתאם לתיאום
מס/קבלה.
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