קורס קיץ מרוכז בפריז :בוררות מסחרית בינלאומית ()ICC
קול קורא להגשת מועמדות
רכז אקדמי :ד”ר אורי בן אוליאל

ה( International Chamber of Commerce-ה ,)ICC-שמקום מושבו בפריז ,הוא ארגון בינלאומי שנוסד ב 1919-ומאגד
למעלה מ 8,000-לשכות מסחר ,התאחדויות תעשיינים וכיוצא-באלו ארגונים ב 140-מדינות ברחבי העולם.
כחלק מפעילותו תומך ה ICC-בפעילויות של אנשי עסקים ,תאגידים ואף מדינות ,בתחומי המסחר ,ההשקעות
מוכרת במיוחד פעילות ה ICC-בתחום
הבינלאומיות ,התובלה הימית והאווירית ,הסחר האלקטרוני והקניין הרוחניּ .
הבוררות הבינלאומית :בית הדין הבינלאומי של ה ICC-לבוררות נחשב בעולם למוסד בוררות יוקרתי ומוביל ,המשמש
פורום לניהול בוררויות מסחריות מורכבות וליישוב סכסוכים עסקיים בהיקפים כספיים גדולים .סכסוכים אלה הם
לעיתים בעלי השלכות כלכליות דרמטיות ,ומערבים חברות ענק ישראליות .כך למשל ,בית הדין טיפל לאחרונה ,בין
השאר ,בסכסוך בין אחת מחברות התקשורת המובילות בישראל לבין חברת  ,Telecom Italiaבהיקף של למעלה מ100-
מיליון יורו.
כחלק מהסכם ייחודי לשיתוף פעולה שנכרת בין ה ICC-לבין המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,רמת-גן ניאות הICC-
לפתוח את שעריו בפני קבוצה מצומצמת של תלמידי המרכז האקדמי ,אשר תקבל הזדמנות להתמקצע ברזי עבודת
ה ICC-ופעילות בית-הדין הבינלאומי לבוררות.

נושאי הקורס

בקורס יידונו ,בין היתר ,הנושאים הבאים :מבנה בית הדין לבוררות  ;ICCהסכמי
בוררות  ;ICCסדרי הדין בבוררות  ;ICCסמכות בורר  ;ICCאכיפת פסק בורר
 ;ICCניהול הליך בוררות  ICCעל-ידי עורך הדין; יישוב סכסוכים ב ICC-בדרכים
אלטרנטיביות להליך הבוררות המסחרית; עיצוב מדיניות בתחום המסחר
הבינלאומי על-ידי ארגון ה.ICC-

מרצים

ההרצאות תועברנה ברובן על-ידי סגל ארגון ה ,ICC-כמו גם על-ידי עורכי דין
המתמחים בבוררות מסחרית בינלאומית ,ממשרדי עורכי דין בינלאומיים מובילים
בעולם.

מבנה הקורס

הקורס יתקיים בתאריכים  6ביולי עד  9ביולי  ,2015וייערך בפריז ,צרפת ,במטה
העולמי של ארגון ה.ICC-
הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

קבלה לקורס

הקבלה לקורס מותנית בהליך מיון ,אשר יכלול ראיון אישי.
מתוך כלל המועמדים ייבחרו כ 10-תלמידים ,לפי קריטריונים של מצוינות אקדמית,
כפי שייקבעו מראש על-ידי הרכז האקדמי של הקורס.

דרישות הקורס

מפגש הכנה בישראל טרם הנסיעה לפריז; נוכחות מלאה במהלך ימי ההוראה
בפריז והשתתפות בפעילויות האקדמיות הנלוות (סיורים ,מפגשים עם בכירי
ה ICC-וכו’); הגשת תזכיר מסכם בשפה האנגלית.

היקף הקורס

ההשתתפות בקורס תזכה ב :עד  4נ”ז.
בוגר הקורס יקבל תעודת גמר מטעם ארגון ה( ICC-ישראל).

הערות

לוח הזמנים של הקורס בפריז מתוכנן כך שלתלמידים יתאפשר גם לקיים מפגשים
חברתיים (טיולים וכו’).
הקורס אינו פוטר את המשתתף בו מחובותיו האקדמיות האחרות .עם זאת,
תלמידים שישתתפו בקורס בפריז יהיו זכאים באופן אוטומטי לגשת למועד מיוחד
בבחינה שתתקיים בקורס אחר אליו הם רשומים במכללה ,בנסיבות שבהן הבחינה
בקורס האחר הינה במועד חופף ,או בסמוך ,לקורס בפריז.

עלות הקורס

ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בתשלום.
עם זאת ,התלמיד יישא בעלויות הכרוכות בנסיעה לפריז ,לרבות טיסה ולינה.

תנאי קדם

רשאים להגיש מועמדות לקורס תלמידים המסיימים בתשע”ה שנה א’ ומעלה.
מועד אחרון להגשת מועמדות11.3.15 :
(באמצעות הגב’ גלי כהן ,מזכירות קורסי בחירה)

מה להגיש?:

		
		
		

קורות חיים
גיליון ציונים
המלצות (ככל שיש)
 500מילים באנגלית על הנושא הבאMy future plans :

* פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
תכנית הקורס כפופה לשינויים.
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