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 האוניברסיטה העברית בירושלים

 המרכז לחינוך משפטי קליני -הפקולטה למשפטים 

 דרוש/ה 
לזכויות דיגיטליות ולזכויות אדם מנחה קליני/ת במשרה מלאה לקליניקה 

 במרחב הסייבר

 במרכז לחינוך משפטי קליני אשר תפתח, זכויות דיגיטליות ולזכויות אדם במרחב הסייברהקליניקה ל

 וזכויות דיגיטליות בזכויות תעסוקבשנת הלימודים הקרובה,  ,כז המחקר להגנת הסייברבשיתוף עם מר

 ומניעת מחד, הביטוי חופש על הגנה על דגש תוך וקרימינולוגית משפטית מפרספקטיבה הסייבר במרחב אדם

וך שאיבת השראה ממספר מנקודת מבט מגוונת, תתפעל הקליניקה  מאידך. ברשת מינית ואלימות הסתה

 משפטים, קרימינולוגיה, מדיניות ציבורית, תקשורת, עבודה סוציאלית ומדעי המחשב. נות:יסציפליד

תפעל הקליניקה לזיהוי ולשינוי קשיים רוחביים הנוגעים למדיניות בנוסף לטיפול בפניות פרטניות 

 החקיקתית והפסיקתית העקרונית בתחום, באמצעות ליטיגציה ומחקר. 

 :התפקיד תיאור

כתיבת ניסוח תביעות ומסמכים משפטיים, , כולל זכויות דיגיטליותבתחום של שפטית עבודה מ •

וקידום  עבודה תקשורתיתוכן חוות דעת, עריכת מחקרים בתחום, שיתופי פעולה עם הקהילה, 

 ;בכנסתמטרות הקליניקה 

בעבודה המעשית ובקשר בינה לבין המסגרת  משפטיםהנחייה של סטודנטים וסטודנטיות ל •

 ;רטית של הקורסהתיאו

מהשעורים  חלק של והעברה, האקדמי נחההמ עם בתיאום הקורס של ההוראה תכנית פיתוח •

 ;העיוניים

 עבודה משותפת עם צוות המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים; •

 יצירת שיתופי פעולה עם ארגוני החברה האזרחית בישראל ובעולם; •

 השתתפות וקיום ימי עיון, כנסים ועוד.  •

 

 :התפקיד דרישות

 ;חובה –רישיון עריכת דין ישראלי  •

  ;שנתיים לפחות –ניסיון בעריכת דין  •

 ;מחויבות לקידום זכויות אדם בכלל ולזכויות מיעוטים בפרט •

 ;יתרון –במגוון תחומים משפטיים ניסיון ובתחום של זכויות דיגיטליות ניסיון  •

 ;יתרון –ואר שני ת •

 יתרון. –ערבית, אמהרית, רוסית  –שליטה מלאה בשפות העברית והאנגלית. ידיעת שפה נוספת  •

 ;יחסי אנוש טובים •

 יתרון. –ניסיון פדגוגי  •
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 .law_clinics@savion.huji.ac.il, לכתובת המייל 86.10.28יש לשלוח קורות חיים והמלצות עד לתאריך 

בשאלות ניתן לפנות המפרט מדוע את/ה מעוניין/ת במשרה.  מילים, 250, עד יש לצרף מכתב נלווה

 .law.vardit@gmail.com למייל:

 מועמדים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיון. רק 
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