מדינת ישראל
משרד החוץ

State of Israel
Ministry of Foreign Affairs

מלגות משרד החוץ לשנת :2102
קורס קיץ במשפט בינ"ל בהאג
והתמחות במוסדות משפטיים בינ"ל
מלגות ע"ש פרופ' שבתאי רוזן ז"ל להשתתפות בקורס הקיץ של
האקדמיה למשפט בינ"ל בהאג
גם השנה מציעה הלשכה המשפטית של משרד החוץ אפשרות לקבלת מלגה ע"ש
פרופ' שבתאי רוזן ז"ל ,לקורס הקיץ של האקדמיה למשפט בינלאומי בהאג ,במשפט
בינלאומי פומבי .האקדמיה בהאג היא זו שתבחר את מקבלי המלגות ,אולם
קריטריון מרכזי בשיקוליה יהיה מכתב המלצה משגרירות ישראל בהאג .מקבלי
המלגות יהנו מכיסוי עלות הקורס ,טיסה להאג ,וכן חלק מהוצאות המחיה
הצפויות .מטבע הדברים ,מספר המלגות מוגבל.
על המועמדים לעמוד בקריטריונים של האקדמיה בהאג לקבלת מלגה (לפרטים על
תכנית המלגות ותנאי קבלה ,ראו:

http://www.hagueacademy.nl/?summer-

.)programme/scholarships

בנוסף לאמור באתר האקדמיה ,על המעוניינים לקבל את מכתב ההמלצה משגרירות
ישראל בהאג לעמוד בתנאי הסף הבאים:
 בעלי דרכון ישראלי סיום קורס במשפט בינלאומי פומבי טרם פתיחת הקורס שליטה גבוהה באנגליתהרואים עצמם מתאימים ,מוזמנים להעביר פרטיהם (מכתב בקשה וקורות חיים),
במייל ,לפי הפרטים המופיעים מטה ,עד ליום  .9.0.0100פניות שיגיעו לאחר תאריך
זה לא יטופלו .המועמדים המתאימים ביותר יזומנו ליום ראיונות מרוכז שיתקיים
בירושלים באמצע חודש ינואר ,ושנוכחות בו היא תנאי לקבלת מכתב ההמלצה
משגרירות ישראל בהאג.
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מלגות להתמחות בבתי דין ובמוסדות משפטיים בינ"ל
גם השנה מציעה הלשכה המשפטית של משרד החוץ מציעה מלגות לסטודנטים
למשפטים להתמחות בבתי דין בינ"ל ובמוסדות משפטיים של האו"ם .המלגות
מיועדות לסטודנטים שיתקבלו להתמחות במוסדות משפטיים כגון ביה"ד הפלילי
הבינ"ל בהאג (ה ,)ICC-ביה"ד הבינ"ל בהאג (ה ,)ICJ-ביה"ד הפלילי לרואנדה
( ,)ICTRביה"ד הפלילי ליוגוסלביה לשעבר ( ,)ICTYהלשכה המשפטית של האו"ם
בניו יורק ,וטריבונלים בינ"ל באפריקה ,במזרח אירופה ובאסיה.
על הסטודנטים לפנות באופן עצמאי למוסדות הנ"ל ולהגיש מועמדות בדרכים
המקובלות (מאחר ומדובר ברשימה פתוחה ,ניתן לפנות אלינו לבירור האם המוסד
עומד בקריטריונים למלגה עוד טרם הגשת המועמדות) .סטודנט שיקבל מכתב
קבלה מאותו מוסד ,יוכל לפנות למשרד החוץ ולהגיש בקשה לקבלת מלגת קיום
לתקופת ההתמחות (מקס'  3חודשים) ,וכן מימון טיסות  -בכפוף לראיון קבלה
במשרד החוץ בירושלים.
תנאי סף:
 שליטה גבוהה באנגלית קורס במשפט בינלאומי פומביעדיפות תינתן לתלמידי תואר שני.
על הבקשה לקבלת מלגה לכלול:
 מכתב קבלה מבית הדין או המוסד המשפטי הרלוונטי מכתב בקשה קצר קורות חיים גיליון ציונים מעודכן -המלצה אקדמית

את הבקשות (וכן פניות ושאלות) ניתן להעביר לעו"ד עמית פרסיקו מהלשכה
המשפטית של משרד החוץ ,במייל amit.persiko@mfa.gov.il
יובהר כי הענקת המלגות /מכתבי ההמלצה תלויה בשיקול הדעת הבלעדי של משרד החוץ ,ואין בנייר זה משום
התחייבות להענקת מלגות לסטודנטים שיתקבלו לטריבונלים או לאקדמיה בהאג .כמו כן ,הליך הגשת המועמדות מול
הטריבונלים והאקדמיה ,וכן ביצוע הסידורים הנדרשים מול המוסד האקדמי בו לומד הסטודנט ,הינם באחריותו
בלבד.
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