הזמנה להגשת מועמדות
לנבחרת הבוררות המסחרית הבינלאומית
של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תלמידי נבחרת המרכז האקדמי שנה שעברה

מאמנת הנבחרת :גב’ טלי הר-עוז
התחרות לבוררות מסחרית ע”ש Willem C. Vis
התחרות לבוררות מסחרית בינלאומית ע”ש  Willem C. Visנחשבת לתחרות הגדולה והיוקרתית בעולם
בתחום המשפט המסחרי .תחרות זו מתקיימת בווינה מידי שנה מאז  ,1994כאשר השנה השתתפו
בתחרות  290מוסדות אקדמיים מ 67-מדינות .בין המוסדות המכובדים שלקחו חלק בתחרות נכללות
אוניברסיטת הרווארד ,ייל ,הסורבון ועוד מוסדות רבים אחרים .התחרות מהווה הדמיה של סכסוך מסחרי
דמיוני בין שתי חברות מסחריות ממדינות שונות מול בית דין בינלאומי לבוררות ,והיא כוללת כתיבת כתבי
טענות עבור הצדדים לסכסוך והצגתם בעל פה באנגלית.
מיונים לתחרות

מפגשי ההכנה של הנבחרת לקראת התחרות

סטודנטים ייבחרו על פי ראיון קבלה אישי .אנו מחפשים סטודנטים
בעלי יכולת חשיבה משפטית ,תשומת לב לפרטים ,יצירתיות ורצון
ללמוד ולהשתפר .התחרות תקנה למשתתפים בה כלי מחקר ,כישורי
כתיבה באנגלית ,כלי ניתוח ויישום ויכולת טיעון משכנעת וקוהרנטית.

המפגשים יערכו החל מסמסטר א’ ועד לנסיעה לווינה ,בימי ה’ בין 20:00
ל( 21:30-שעות המפגש נתונות לשינויים בהתאם לצרכי הנבחרת).

הסטודנטים שייבחרו להשתתף בתחרות זו יזכו בכלים ובניסיון אקדמי
המוערכים הן בישראל והן בעולם .בנוסף ,מדובר בחוויה חברתית יוצאת
מן הכלל ,במסגרתה פוגשים הסטודנטים עמיתים לעתיד מהמוסדות
היוקרתיים בעולם .סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות
לנבחרת נדרשים לשלוח הודעה לרכזת קורסי הבחירה גב’ גלי כהן
במייל  ,galy@clb.ac.ilבצירוף קורות חיים .מועד אחרון להגשת
מועמדות .24.8.2014 :לשאלות נוספות או התייעצויות ,ניתן לפנות
לטלי הר-עוז במייל .haroz.tali@gmail.com

היקף אקדמי
סטונדט שישתתף בהכנת כתבי הטענות בארץ אך יבחר לא לנסוע
לתחרות שתתקיים בווינה יהיה זכאי ל 6-נקודות זכות אקדמיות.
לעומת זאת ,סטודנט ,אשר בנוסף להשתתפותו בהכנת כתבי הטענות
בארץ ,גם יבחר לנסוע לתחרות שתתקיים בווינה ,יהיה זכאי סך הכל
ל 8-נקודות זכות אקדמיות .יוער כי טרם הנסיעה לווינה ,על הסטודנט
להראות כי הוא ראוי לשמש כנציג המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

עלות
עצם ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום מצד
הסטודנטים ,והמכללה היא זאת שתישא בעלויות הכרוכות
בהרשמת הנבחרת לתחרות בווינה .יחד עם זאת ,הסטודנטים
שישתתפו בתחרות שתתקיים בווינה יישאו בעלויות הכרוכות
בנסיעה לווינה ,לרבות טיסה ולינה.

זכאות אוטומטית לגשת למועד מיוחד בקורסים אחרים
סטודנטים שישתתפו בתחרות יהיו זכאים באופן אוטומטי לגשת למועד
מיוחד בבחינה שתתקיים בקורס אחר אליו הם רשומים במכללה,
בנסיבות בהן הבחינה בקורס האחר הינה במועד חופף לתחרות
שתתקיים בווינה.
* השתתפות בנבחרת מותנית במספר הנרשמים.
כמו-כן ,פרטי הודעה זו כפופים לשינויים.
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