להיא"ס ישראל דרוש/ה עו"ד במשרה מלאה
היא"ס ישראל מעניקה סיוע משפטי למבקשי מקלט בישראל בתחומי המשפט המנהלי (הליכים העוסקים
בהסדרת מעמד ובג"צים) ,ובדיני משפחה .בתכנית לוקחים חלק מתנדבים – עו"ד וסטודנטים/ות
למשפטים – שמקבלים הכשרה וליווי במהלך הייצוג.
תיאור התפקיד:
ליווי והדרכה של עו"ד המייצגים מבקשי מקלט פרו-בונו
ייצוג מבקשי מקלט בהליכים מנהליים פרטניים
ניהול הליכים אסטרטגיים לשיפור מעמדם של מבקשי מקלט
סיוע בריכוז והרחבת תכנית הסיוע המשפטי :הכשרת עו"ד וסטודנטים ,מעבר על כתבי טענות וייעוץ שוטף
דיווח מול המשרד הראשי בארה"ב
דרישות התפקיד:
עו"ד עם ניסיון של שנתיים לפחות במשפט מנהלי ובליטיגציה (עדיפות לניסיון בייצוג מבקשי מקלט ו/או
בתחומי הגירה אחרים)
מחוייבות לזכויות אדם
עברית ברמת שפת אם ואנגלית ברמה גבוהה מאד
יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה בצוות
יוזמה ,עצמאות ויצירתיות
העבודה בת"א במשרה מלאה .יש לשלוח קו"ח ומכתב נלווה לnimrod.avigal@hias.org.il -

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 או בדיני משפחה .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 .ייתרון

יינתן לבעלות ובעלי הזדהות עם צורכיהן של קבוצות מיעוט .ניסיון או היכרות עם תחום מבקשי מקלט או
עם דיני הגירה – יתרון.
·

התחייבות להשתתף בארבעה מפגשי הכשרה משפטית ,שיתקיימו בתל אביב במהלך חודשי נובמבר-

דצמבר .2017
·

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

של כ 8-6-שעות בשבוע למשך שנה .פרטים נוספים ניתן לקרוא במסמך זה.
קורות חיים ומכתב נלווה יש לשלוח עד ליום  13.11.2017למייל nimrod.avigal@hias.org.il
שאלות ניתן להפנות בכתב בלבד לאותה כתובת .מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לראיון אישי.

