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Bar Ilan Law Faculty- Summer internship at
a New York judge's office
לתלמידי שנה ב' ותלמידי שנה ג'
הנדון :התמחות קיץ בלשכת שופט/ת בניו-יורק
בעידן הנוכחי ,המתאפיין בגלובליזציה ובהליכים משפטיים חוצי-גבולות ,יש חשיבות רבה בהכרת שיטות משפט זרות ושיטות עבודה
אחרות ,ובהתוודעות לאופן בו מנוהל הליך משפטי בבתי משפט זרים .ההליך המשפטי האמריקאי הוא זר במידה רבה למשפט
הישראלי ,ובה בעת הוא מוכר מן התרבות הפופולארית ומן המחקר ההשוואתי ,וחשיפה בלתי אמצעית אליו היא אפשרות ייחודית
ומיוחדת הפתוחה לתלמידי/ות הפקולטה .במסגרת התכנית ,יתאפשר לתלמידים/ות להכיר מקרוב את ההליך המשפטי בשתי ערכאות
מדינתיות דיוניות מרכזית בעיר ניו יורק ,ולחוות התנסות מעשית בלשכה שיפוטית באחד המקומות המרגשים בעולם.
התמחות הקיץ תתקיים בחודש ספטמבר  2019בלשכות שופטים/ות באחד משלושת בתי המשפט שלהלן:


)New York County Supreme Court, civil branch (Manhattan



)King’s County Supreme Court, civil branch (Brooklyn



)New York City Family Court (Brooklyn

ההתמחות כוללת עבודה יומיומית במשך כחודש ימים ,אשר במהלכה ישמשו המתמחים כמסייעים בעבודה המשפטית והמשרדית של
המתמחים/ות יודרכו אישית על ידי השופט ועוזריו המשפטיים ,יעסקו במגוון רחב של עבודות משפטיות ,ויהיו השופט וסגל לשכתו.
נוכחים בדיונים באולם המשפטים ובלשכת השופט ,ואף יצפו בהליך בחירת המושבעים לפני פתיחת המשפט.
עלויות הנסיעה (טיסה ,שהות ,ביטוח רפואי וכו') מוטלות על הסטודנטים/ות הנוסעים/ות .הפקולטה תעשה מאמץ לספק תמיכה
כלכלית או לאתר מקורות לתמיכה כזו ,אך אינה יכולה להתחייב לכך.
התמחות הקיץ לא מקנה פטורים מקורסים עבור לימודי התואר.
יש לשלוח עד ליום ב' ,ט"ו בשבט תשע"ט ,21.1.2019 ,בצירוף קו"ח  ,דוח ציונים (לא חייב להיות רשמי) ,ופרטים על רמת
האנגלית בשלושה מדדים – דיבור ,קריאה ,כתיבה .את הבקשות יש לשלוח לאורטל שמש בכתובת מייל:

Exchange.law@biu.ac.il
תנאי סף :ממוצע  85ומעלה
ידע מוכח בשפה האנגלית הכרחי ,ובמידת הצורך יכול להיות שיערך ראיון בשפה האנגלית.
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