
 

 
 !9201קול קורא להגשת מועמדות לתחרות הג'סאפ 

 קצת על התחרות

היא תחרות המדמה את פעילות  ג'סאפהשופט פיליפ שם -למשפט בינלאומי מבויים על תחרותה

הגדולה והיוקרתית פומבי הבינלאומי המשפט התחרות בית הדין הבינלאומי בהאג. מדובר ב

 .עולםב מדינות 09-מיותר מנבחרות מפקולטות למשפטים  600-כבה משתתפות ו, ביותר בעולם

 ?מה דרישות הקבלה לתחרות

התחרות מתקיימת באנגלית, . הפקולטהכדי להתקבל לנבחרת  מחייבות מקדימות דרישות אין

. הצטיינותלכל חובה גם  אין. ברמת שפת אם תהיה שרמת הדיבור והכתיבה דרישה כל איןאך 

 המשפט הבינלאומי הפומביבתחומי  התחרות מהווה הזדמנות ייחודית להתנסות ולהתפתח

 .ללמוד ולהשתפרמנת -והליטיגציה, ואנו מחפשים סטודנטים עם רצון להשקיע ולהתאמץ על

 ?מה מבנה התחרות

 משלושה מורכבתתחרות הג'סאפ 

החל מספטמבר . לתחרות בינ"ו תחרות ארצית, טענותכתבי שלבים: הגשת 

. 2019בינואר , אשר יוגשו כתבי טענותהכנת ל פעלויהסטודנטים , 2018

. הנבחרת המנצחת תשתתף 2019רואר בפבהתחרות הארצית תתקיים 

 .2019אפריל בוושינגטון די.סי בתחילת  , המתקיימתתחרות הבינ"לב

 ?מדוע כדאי להשתתף בתחרות

 6עד לשלב התחרות הארצית מקנה למשתתף  בנבחרת הפקולטההשתתפות 

זכה ל מההשתתפות בתחרות הבינ". פטור מסמינריוןובנוסף , נ"ז (עם ציון)

, בשיפור יכולת העבודה ברמה מעמיקה ויסודיתתחרות מתאפיינת בלמידה מבחינה מהותית, ה. נ"ז (עם ציון) 2-את המשתתפים ב

בגלל היקף בעל פה. מאורגן ומשכנע ת טיעון חידוד היכולת לבנוובות המחקר והכתיבה המשפטית האישית והקבוצתית, בשכלול יכול

עורכי דין מובילים, בין בוגרי התחרות נמנים התחרות זוכה ליוקרה והערכה עצומים ברחבי העולם. ואיכות העבודה בפרויקט זה, 

 , תחרות הג'סאפ היא חוויהמעל לכל אלהבינלאומיים. בבתי דין ם וילאומיעליונים משפט יועצים משפטיים לממשלות, שופטים בבתי 

  .פעמית לפגוש וליצור קשרים עם אנשים בתחום המשב"ל מכל רחבי העולם-, הזדמנות חדמופלאה

 ?איך נרשמים

, למיונים הקייסההנחיות לתחרות ניתן למצוא את במסמך 

 להעבירשיש  חומריםפה ופירוט לגבי -הסבר לגבי הטענות בעל

עד ליום את מסמכי המועמדות יש להגיש . מאמני הקבוצהאל 

המיונים בעל פה . 0012:בשעה  2018, מאיב 31-ה חמישי

בכל . )0010:החל מהשעה ( ביוני 3-ה ראשוןיתקיימו ביום 

 : צוות האימוןאל תהססו לפנות אל , שאלה

  054-765-9223 – שנון קיש

)kischdrs@gmail.com(; 

 6202-909-050 –ידידה ג'קובס 

)liyedida.jacobs@mail.huji.ac.(. 

 

 שיהיה לכולנו בהצלחה!
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