
שכולנו מה את ראשון מסוגו תאשר לשיתוף פעולה בין-לאומי מקורית יזמה
בפרט למשפטים והפקולטה בכלל העברית האוניברסיטה מזמן- יודעים
הינו הבאה, הלימודים בשנת שייצא לדרך הפרויקט, המפה. על נמצאות
הטוב את לקחת הוא מאחוריו העומד כשהרעיון ייחודית, חילופין תוכנית
הסטודנטים- מבחינת והן המרצים מבחינת הן אוניברסיטה- מכל ביותר

ביותר בעולם. הגבוהה ברמה ולהקים מרכז

 (Jessup) הג'סאפ הצליחה הנבחרת מאומצת, של עבודה חודשים לאחר
מאה (מתוך המבוים המשפט בתחרות השישי למקום להתברג הירושלמית
אוניברסיטת על רק הפקולטה לא נבחרת גברה העולם). בכך מרחבי נבחרות
זכתה נבחרת ישראלית לא הגיעה למעמד שאף אוקספורד הנחשבת, אלא
רק בעובדה שזו בהתחשב תוקף משנה מקבל המכובד ההישג קודם לכן. לו
ביותר ליוקרתית שנחשבת בתחרות, הפקולטה משתתפת בה השנייה השנה

 Shearman & Sterling שם: בעלי משרדים שני ידי על ונתמכת בעולם
הפרויקט את של הפקולטה מפעיל הביתית בגזרה .White & Case ו–
הארצי. התחרויות בשלב גם בנבחרת שתומך הבין-לאומי, המשפט פורום

בעצמם לכבוד שזכו מחמישה סטודנטים, הורכבה הנבחרת הצעירה
('09) ותמר מגידו ('10) גיליס טליה ,('09) ניומן - זוהר כששלושה מתוכם גדול
לעשות והגיעה הגדילה הטוענים המצטיינים. מגידו מאה נכללו ברשימת -

להישגים  הדרך  בין-לאומית, לתחרות כיאה אך בתחרות.  ה-12  למקום
הקרדיט זכות במסגרת נקודות בשמונה גם את הסטודנטים (שמזכים אלו
רבות. חודשים ארוכים ושעות ספרייה דורשת עבודה מאומצת של האקדמי)
שיעמלו הסטודנטים נבחרים בפקולטה, שנערכים הקפדניים המיונים לאחר
הצגת טיעונים ועל בשפה האנגלית כתבי טענות עמודי כתיבת עשרות על
במטרה זאת בהאג. כל לצדק הדין בית בפני שמדמה התדיינות פה, בעל
להתחרות המנצחת הנבחרת את שתשלח הארצית, בתחרות לזכות

הפקולטה חדשות

השישי בעולם במקום דורגה הירושלמית נבחרת הג'סאפ

הבאה בשנה  ייפתח משפטים ללימודי על-לאומי מרכז 

המבוים המשפט לתחרות הנחשבת הבין-לאומית, בתחרות
נבחרת הפקולטה • קבוצות מאה התחרו היוקרתית בעולם,

היא בדרך • ישראל עבור מסוגו ראשון להישג הובילה
אוקספורד אוניברסיטת את גם מאחור השאירה

חילופין תוכנית בלונדון, יהיה לפסגת שיוקם המרכז,
וסטודנטים מרצים ישהו במרכז • מסוגה ראשונה

ושנחאי שוויץ המבורג, מלבורן, טורונטו, מלונדון,
שבירושלים העברית מהאוניברסיטה וגם -

עצם בגלל רק ולא מדהים, הוא "המעמד כולו. מהעולם במקבילותיּה

כל כך", מתארת גבוהה ברמה ובסטודנטים התחרות במאה אוניברסיטאות

ממדינות מכל העולם, אנשים מגיעים עוצמתית - חוויה "זו פשוט גיליס, טליה

השפה באותה שפה, ומדברים שולטים וכולם עליהם לא שמעת פעם שאף

זרות, מצוטטת במדינות ישראל כמה עד לשמוע מדהים גם המשפטית.

אנטבה". מבצע המקרים את ציינו באחד אף המלזים

ואינם מאי בסוף חודש שנה בכל מתחילים לפרויקט המיוחד המיונים

את לעומק ללמוד רצון בעיקר אלא בין-לאומי, במשפט מוקדם ידע דורשים

ומשכנעת. השנה בהירה בצורה טיעון להציג ויכולת המשפט הבין-לאומי

 11 שדורגו במקום הטענות, גם בכתבי זאת לממש היטיבו המשתתפים

וההצגה ההתנסחות אופן את רמת המחקר, ציינו כשהשופטים מאה, מתוך

במאבק השנה שעסקו הטענות, בכתבי שהשתקפו הטיעונים של המרשימה

שקבוצות במה להתגאות, מכיוון לנו "יש בטרור ובזכויות אדם. בין-לאומי

שנים של עם מסורת כלל קבוצות בדרך הן כל כך למקומות גבוהים שזוכות

נועם גיל-עד עו"ד שלנו", מספר השנייה רק בשנה אנחנו ואילו בתחרות,

תחת שרביטו ,('08) שטגר ערן עם ביחד הנבחרת את השנה שאימן ,('00)

.('95) שני יובל פרופ' של

http://www.ilsa.org/jessup הבין-לאומית: התחרות על לפרטים

ללימודי במרכז יפעל העולם, מרחבי למשפטים ספר בתי שמאגד המיזם,
מרכז  הקמת היא ומטרתו (transnational) בלונדון "על-לאומיים" משפטים
הלימוד, בתכני רק לא תתבטא כאמור, זו, מטרה ובין-לאומי. השוואתי למשפט
המייסדות. האוניברסיטאות מן שיגיעו ובתלמידים המרצים בצוות גם אלא
המבורג, מלבורן,  טורונטו,  מלונדון, מרצים ייפגשו הראשונה  בפעם  כך,
סטודנטים, יַלמדו אלה העברית. מהאוניברסיטה חבריהם עם ושנחאי שוויץ
גם הלימודים יקבלו לכך, בהתאם שפות. בבליל את המקום שבעצמם יצבעו
יעברו לא מהשיעורים חלק - רגילים שהסטודנטים ממה שונה קצת אופי

המרצים. של צִוותי פעולה בשיתוף אלא יחיד, בהרצאת

 13 סמסטרים, משני המורכבים לימודים תקיים העל-לאומית הפקולטה
כנסים ותוכניות יהיו במרכז קיץ. בנוסף וכן סמסטר מהם כל אחד שבועות
- מייסדת אוניברסיטה מכל - כעשרה הסטודנטים אחרות. אקזקוטיביות
לימוד רגיל שכר ישלמו הם עצמם. בכוחות בפקולטה הלימודים יממנו את
הפקולטה השאיפה של המחייה. הוצאות את גם ויכסו הביתי שלהם למוסד
דין, עורכי משרדי המשלב הזמן לצומת מרכזי עם להיהפך היא העל-לאומית

ממשלתיים. ולא ממשלתיים וארגונים עסקים,
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