
 קול קורא להגשת מועמדות

      ם יהמשפט המבויתחרות ל למשפטים לנבחרת הפקולטה
 בפרנקפורט לאומיותנביבוררות השקעות ב

Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2020 (FIAMC ) 

. בינלאומיותה השקעותהתיקה והיוקרתית ביותר בתחום בוררות ווה תחרותההיא  FIAMCעל התחרות: 
, בינ"לפירמות ב שותפים בכירים מומחים וביניהםהמורכב מ ,גציה בפני פאנל בוררותיליטהתחרות מדמה 

 כל שנה מתחרות . בתחרותבהאג [ICJ]לצדק  הבינ"לואף שופטים מבית הדין בעלי שם עולמי,  למשב"ל מרצים
 1עולם.ברחבי המאוניברסיטאות  רבות סטודנטים נבחרות

 ,ריבוניות יישוב סכסוכים בין משקיעים זרים למדינותבינלאומיות הינה הליך לבוררות השקעות  התחום:
לבין  -ויכולתה לפעול באמצעות רגולציה לטובת אזרחיה - מתח שבין ריבונות המדינהרוב בהנוגע ל

 נ"לבי . מתווה הגז )בין מדינת ישראל לנובל אנרג'י(, סכסוכיםינ"להאינטרסים הכלכליים של חברות ב
המערבים עסקאות אנרגיה בשווי מיליארדים, הלאמות נכסים של משקיעים זרים במדינות מתפתחות 
ושמירה על האינטרסים הבטחוניים של המדינה לעומת הזכות של משקיעים לפיצוי על פגיעה בהשקעותיהם, 

 2הן מעט מהסוגיות שהתחום המרתק נוגע אליהן.

, במסגרת תחרותית האורטי מתקדם וניסיון פרקטי ייחודי בליטיגציידע תהזדמנות לרכישת  מוסף:הערך ה
עבור משפטנים המעוניינים להשתלב  יכולות מפתח ש על שיפורבדג .באווירה בינ"ל כחלק מצוות הנבחרת

. ההשתתפות בתחרות תפקידים משמעותיים במגזר הציבורי והפרטיו בארץ ובעולם מובילים עו"ד במשרדי
 .ותחשב כקורס באנגלית נ"ז )ש"ס( 4תקנה ועמידה במשימות ההכנה 

 ,םימבוי בוררות בינלאומית קייסמסגרת מענה על הנבחרת תגבש כתבי טענות באנגלית ב :עיקריתה משימהה
 3.שייערך בפרנקפורט, גרמניה של התחרות לאומי-פה בשלב הבין בעל עליהם ותגן

עקרונות דיני הגנת  בהן יילמדו בין היתר ,למידה אינטנסיביתשל  שעות רבותההכנה תדרוש  דרישות:
 ישופרו יכולותיתקיימו תרגולים במהלכם  ,. כמו כןמשפט הבינלאומיוחומרים רלוונטיים בתחום הההשקעות 

 . באנגלית לקראת הופעה בפני פאנל בוררים בכתב ובעל פה הטיעון מתחום אומנות

מחלקה למשפט בינלאומי במשרד צוות הכלכלי במה ,ניר דויטש עו"ד על ידי תונחההנבחרת  צוות המלווה:
 המשפטים, בפיקוח וסיוע של פרופ' אריה רייך וד"ר סיון שלמה אגון מהפקולטה.

יילמד החומר ויתקיימו שנה"ל תש"פ  ובמהלך סמסטר א' לפני .2019ההכנה תחל בחודש ספטמבר  :לו"ז
שיועבר על ידי עו"ד בכירים מפירמה סמינר מרוכז  כחלק מההכנה יתקיים במהלך הסמסטר מפגשים לדיון בו.

מסמך עם תקציר עיקרי  למזכירות התחרות תגיש הנבחרת 2020 בפברואר הבינ"ל.בתחום הבוררות  בינ"ל
 .2020שייערך בתחילת חודש מרץ  לאומי-עליו תתבסס בשלב הבין ,הטיעון

. בעלי שליטה טובה באנגלית מדוברת וכתובה תש"פ,בשנת הלימודים  ד'-סטודנטים בשנים ב' :סףתנאי 
 ן.יוזמנו לראיו המתאימים עמדיםוהמ פומבי ו/או משפט בינלאומי כלכלי. ל"עדיפות לבוגרי קורס במשפט בינ

קו"ח, שתכלול  26.7.19-עמדות עד לתאריך הוהרואים עצמם מתאימים, מוזמנים להגיש מ הגשת המועמדות:
את המועמדות יש להגיש  בתחרות. את עניינםגיליון ציונים ופסקה קצרה באנגלית המסבירה 

 .biuteamfiamc2020@gmail.com:במייל
 

 .0506216344-טל'לפנות לעו"ד ניר דויטש ב מוזמניםשאלות ומידע נוסף  ,ייעוץלמתלבטים? עדיין 

                                                           
1
 כאן.לאתר האינטרנט של התחרות לחצו  

2
 כאן. לחצו BUZZFEED על התחום באתרכתבה ל 

 נסיעת הנבחרת לתחרות והשהייה בבית מלון בפרנקפורט תמומן עבור המשתתפים שייבחרו ויעמדו במשימות שלבי ההכנה לתחרות. 3
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