
אופן ההתמחות
עבודה משפטית בקליניקה לזכויות פליטים בפקולטה 

למשפטים בהרווארד, למשך תקופה של 8-4 שבועות במהלך 
חופשת הקיץ )יולי - אוגוסט(, הכוללת ביצוע משימות של 

מחקר וכתיבה משפטית, סיוע במתן ייצוג משפטי ועוד. 
העבודה בקליניקה היא אינטנסיבית, ולמרות שהמתמחים 

ייהנו מפיקוח על עבודתם, היא תהיה בעיקרה עצמאית. 

תנאי סף
רשאים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים במרכז 

האקדמי, בעלי יכולת ביטוי מעולה באנגלית בכתב ובעל פה, 
מחוייבות לזכויות אדם, כישורי כתיבה משפטית באנגלית 

ומיומנות מוכחת בביצוע מחקר משפטי ברמה גבוהה. ככלל, 
רשאים להגיש מועמדות מי שהשתתפו או עתידים להשתתף 

במהלך השנה הקרובה בקליניקה לזכויות מהגרים או 
בסמינר בנושא זה. עם זאת, תישקל גם מועמדותם של 

מועמדים מעולים שלא השתתפו ואינם עתידים להשתתף 
במסגרות אלו. הסטודנטים שייבחרו יידרשו ללמוד את 

הנושאים הרלוונטיים לעבודתם בקיץ במהלך סמסטר ב‘. 

אופן הגשת המועמדות
יש לצרף מכתב פניה בשפה האנגלית המפרט את הרקע 

הקודם של המועמדים בתחומי הגירה ופליטים, בליווי קורות 
חיים המפרטים בין היתר את רשימת השפות אותן הם דוברים. 

יש לשלוח למיקי שטיין, רכזת תכניות בינלאומיות  
international@clb.ac.il עד ליום 13.2.2018.  

בשלב שני, מועמדים שימצאו מתאימים יגישו דוגמת כתיבה 
בשפה האנגלית בהיקף של כחמישה עמודים. 

קבלה
המרכז האקדמי יאפשר למי שיתקבלו למשרת ההתמחות, 

להיבחן במידת הצורך במועדי הבחינה המיוחדים. בנוסף, ניתן 
להגיש בקשה להשתתפות המרכז האקדמי במימון משמעותי 

של הוצאות הנסיעה והשהיה במקום. אוניברסיטת הרווארד 
תסייע לנבחרים בבקשתם לקבלת אשרת נסיעה לארצות 

 .J-1 הברית מסוג
במקרה שיהיו מספר מועמדים מתאימים, תיבחן אפשרות 

לשלוח אותם להתמחויות מקבילות באוניברסיטת פיטסבורג 
או באוניברסיטת הייסטינגס בסן-פרנסיסקו.

מלגה להתמחות קיץ למצטיינים 
 באוניברסיטת הרווארד

אוניברסיטת הרווארד והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מזמינים סטודנטים מעולים להתמחות בקליניקת הפליטים
בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת הרווארד / קיץ 2018

“I’m grateful for having had the opportunity to learn from 
some of the most inspiring professionals and professors.  
Meeting people seeking asylum, researching their 
background and communicating their pleas to the judicial 
system, provided me with significant insights and tools I am 
currently utilizing in my studies and clinical work.”
Gon Kafri Fibich


