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

תלמידי נבחרת המרכז האקדמי בהתמודדות מול נבחרת הרווארד בתחרות שהתקיימה בשנה שעברה

רכז אקדמי :ד”ר אורי בן-אוליאל  Iמאמן הנבחרת :עו”ד טל מימרן
אודות התחרות לבוררות מסחרית ע”ש Willem C. Vis
התחרות הבינלאומית לבוררות מסחרית מבוימת ע”ש  Willem C. Visנחשבת לתחרות הגדולה
והיוקרתית בעולם בתחום המשפט המסחרי .תחרות זו מתקיימת מדי שנה מאז שנת  ,1994כאשר השנה
השתתפו בתחרות  290מוסדות אקדמיים מ 67-מדינות .בין המוסדות המכובדים שהשתתפו 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 .לאור חשיבות
התחרות ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים יאפשר לעד  16תלמידים ,אשר ייבחרו לאחר ראיון קבלה
אישי ,להיות חלק מהנבחרת שתייצג את המכללה בתחרות היוקרתית.
תלמידים המעוניינים להגיש מועמדות לנבחרת נדרשים לשלוח הודעה
לרכזות קורסי הבחירה גב’ גלי ברעם במייל  ,galy@clb.ac.ilבצירוף
קורות חיים .מועד אחרון להגשת מועמדות.25.8.2013 :

ראיון קבלה אישי
תלמידים מתאימים יוזמנו לראיון קבלה אישי.

היקף אקדמי
לתלמיד המשתתף בנבחרת קיימות  2חלופות:
1 .1תלמיד שישתתף בהכנת כתבי הטענות בארץ ,לקראת התחרות
בוינה ,אך לא ינסע לתחרות בעל-פה שתתקיים באוניברסיטת וינה,
יהיה זכאי ל 6-נקודות זכות אקדמיות.
2 .2תלמיד שבנוסף להכנת כתבי הטענות בארץ ,ייסע לתחרות בעל-
פה שתתקיים באוניברסיטת וינה ,במהלך חודש אפריל  ,2014יהיה זכאי,
בסך הכל ,ל 8-נקודות זכות אקדמיות .יוער ,כי תלמיד שיבחר בחלופה
זו ,יצטרך להוכיח ,בשלב ההכנה בארץ ,כי הוא ראוי לשמש כנציג המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים בתחרות בעל-פה בוינה.

מועד מפגשי ההכנה של הנבחרת לקראת התחרות
מפגשי הנבחרת ייערכו בסמסטר א’ ,בימי ה’ בין  20:00ל.21:30-

עלות
עצם ההשתתפות בנבחרת המכללה אינה כרוכה בתשלום מצד
התלמידים .יחד עם זאת ,תלמידים שיבחרו להשתתף בתחרות
בעל-פה שתתקיים בוינה ,ואשר יימצאו מתאימים לכך ,יישאו בעלויות
הכרוכות בנסיעה לוינה ,לרבות טיסה ולינה.

זכאות אוטומטית לגשת למועד מיוחד בקורסים אחרים
תלמידים שישתתפו בנבחרת 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 בוינה.
* השתתפות בנבחרת מותנית במספר הנרשמים .כמן-כן ,פרטי הודעה זו
כפופים לשינויים.

מצוינות .גלובלית.

