
 

 :קול קורא להגשת מועמדות

 Willem C. Vis 2019 תחרות לבוררות מסחרית בינלאומית ע"ש 

 :על התחרות

חשבת לתחרות הגדולה והיוקרתית בעולם בתחום נבווינה תחרות הויס 

. מדינות 80-אוניברסיטאות מכ 400-ומשתתפות בה כ ,המשפט המסחרי

מהווה הדמיה של סכסוך מסחרי בפני בית דין בינלאומי לבוררות.  התחרות

להעניק לסטודנטים פלטפורמה וכלים להעמקת מטרת התחרות היא 

 ובסכסוכים העולים מהן בהתקשרויות מסחריות בינלאומית הבנתם

 .ולהעניק להם ניסיון בליטיגציה וייצוג בהליכי בוררות

 :מהתחרותמקבלים  מה

 עם ציון"ז נ 6-מזכה ב (2019אפריל –2018אוקטובר בתחרות )השתתפות 

. ברמה המהותית, ההשתתפות מקנה לסטודנטית (קורס באנגליתמ ופטור)

, שההתעסקות להיחשף לעולם של משפט מסחרי בינלאומיהזדמנות ייחודית 

בו פותחת צוהר להתמקצעות משמעותית הן בארץ והן בחו"ל. כמו כן, 

יכולת ו באנגלית,"פ כישורי כתיבה והבעה בעפיתוח ההשתתפות מאפשרת 

, התחרות ויוקרתיותו לאור היקף הפרויקט .בניית טיעון מאורגן ומשכנע

 שהותהלבסוף, מוכרת ומוערכת באוניברסיטאות ובמשרדים מסביב לעולם. 

חוויה אישית היא  ,אקדמאיםו פוגשים סטודנטים, עורכי דיןה במהלכ ,וינהוב

  .שגרתיתבלתי משלבת אתגר אינטלקטואלי עם הרפתקה חברתית ה ה,דירנ

 :שת מועמדותהגתנאים ל

ד' רשאית להגיש מועמדות. אנו -הפקולטה, וכל סטודנטית שנה ב' לנבחרתלהתקבל  על מנתאין דרישות מקדימות מחייבות 

אך גם נהנים מעבודה יודעים לעבוד לבד ומוטיבציה לפתח אותה, כאלו ש יכולת חשיבה משפטיתמחפשים סטודנטים בעלי 

לכלה כ, חשבונאות או ים מאוד לבעלי עניין במנהל עסקים. היות והתחרות מתעסקת במסחר בינלאומי היא תתאבצוות

מחייבים. כמו כן, אף שהתחרות מתקיימת  ובאינטרגציה של תחומים אלו לתוך עולם המשפט, אך אלו אינם תנאים

לייצג את האוניברסיטה  ארבעה סטודנטיםמתוך כלל המועמדים, ייבחרו . לאנגלית כשפת אםבאנגלית אין כל דרישה 

 העברית בתחרות.

 :איך מגישים מועמדות

 )סוף היום(, בצירוף המסמכים הבאים: 6.20185.-, השלישיליום יוכלו לעשות זאת עד  מועמדותהמעוניינים להגיש 

 ;(המופיע למטה , על בסיס ההנחיות שתישלחנה במייל )ההנחיות יועלו גם לעמוד הפייסבוקן בכתבטיעו .1

 .קורות חיים .2

ונדב קליין,  haroz.tali@gmail.comעוז בכתובת: -את המסמכים יש להגיש בדוא"ל למאמני התחרות, טלי קולסוב הר

, ומועמדים שיימצאו מתאימים 6.20187.-ב פה-למיונים בעלכלל המועמדים יזומנו . nadav.klein@mail.huji.ac.ilבכתובת: 

 נשמח לשמוע מכם! –של נבחרת הפקולטה אנו זמינים לכל שאלה במייל ובעמוד הפייסבוק יזומנו גם לראיון. 

ה של התחרות, עמוד הוויקיפדיל ,/(https://vismoot.pace.edu) הרשמיהתחרות  אתרניתן לפנות ללמידע נוסף על התחרות 

 או לעמוד הפייסבוק של הנבחרת של האוניברסיטה העברית:

  
Willem C. Vis Moot Hebrew University (@VisHebrewU) 


