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מדוע
ללמוד אצלנו?

מובילים
להצלחה

במרכז האקדמי למשפט ולעסקים לומדים בכל
שנה כ 2,000-סטודנטים .המרכז האקדמי פועל
למעלה מ 20-שנים ומכשיר את הדור הבא
של מובילי הדעה בישראל .המרכז האקדמי
הוקם ברוח של חדשנות ,מתוך ראיה גלובלית
של אתגרי המאה ה .21-מייסדיו גאים להמשיך
להוביל קדימה את המוסד שהפך מוכר ומוערך
הן באקדמיה ,הן במגזר הפרטי והציבורי.
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פרופ’ משה כהן-אליה
נשיא

פרופ’ יעד רותם
דיקן הפקולטה למשפטים

פרופ’ גל רז
דיקן הפקולטה למנהל עסקים

ד”ר רימונה פלס
ראש החוג לחשבונאות

העורך המייסד של כתב העת Law
and Ethics of Human Rights

מתמחה בדיני תאגידים ,משפט
בינלאומי פרטי ,ומשפט וכלכלה.
מחקריו בתחומים אלו פורסמו
בכתבי עת מובילים בישראל
ובעולם .כיהן כסגן הדיקן
בפקולטה למשפטים בין השנים
.2015-2012

פרופ’ רז בוגר הטכניון (,).B.Sc
בעל תואר שני ודוקטורט במנהל
עסקים מסטנפורד (.).M.S., Ph.D
בשנים האחרונות כיהן כאיש סגל
בכיר בפקולטות יוקרתיות למנהל
עסקים בארצות הברית (Darden
באוניברסיטת וירג’יניה),
בקנדה ( ,)Iveyובאוסטרליה

בעלת תואר דוקטור
במנהל עסקים וחשבונאות
מאוניברסיטת “רטגרס”
בארה”ב .מתמחה בחשבונאות
פיננסית ,חשבונאות ניהולית
ובכלכלה .מייעצת לחברות
עסקיות ומוסדות בארץ ובחו”ל  .
לימדה במוסדות אקדמיים בארץ
ובחו”ל.

המדורג בין ארבעת כתבי עת
הלא אמריקאים המובילים בעולם.
שימש כעמית פקולטטי במרכז
לאתיקה באוניברסיטת הרווארד.
מרצה למשפט חוקתי ,ומחקריו
בתחומי החוקתיות הגלובלית,
זכויות האדם ועילת המידתיות
התפרסמו בכתבי עת מובילים
בעולם ובישראל.

(Australian Graduate School

 .)of Managementפרופ’ רז הוא
מומחה בעל שם עולמי בתחום
ניהול התפעול (Operations
.)Management
התמחות בOperations-
management & Sustainability
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 Think Globalוהכל אפשרי
בעולם בו המידע זמין ונגיש לכל ,בו אנשים גולשים וירטואלית
ופיסית לקצוות תבל וסחורות מועברות במהירות בין חלקי
הכדור ,המרכז האקדמי מחויב להכשיר את תלמידיו להצליח
בהתמודדות עם אתגרי עולם גלובלי ,מתפתח ותחרותי ולעודד
מנהיגות עסקית ,כלכלית וחברתית חדשה .המרכז האקדמי
מארח מדי שנה סדנאות חוקרים בינלאומיות ,משתף פעולה
עם אוניברסיטאות רבות בעולם ועם חוקרים מובילים בארץ
בכתיבה ועריכה של כתבי עת אקדמיים ומפעיל קורס קיץ
רב לאומי באוקספורד .הגישה הגלובלית של המרכז האקדמי
מאפשרת לסטודנטים חופש מחשבתי וביטחון ביכולותיהם
ובכישוריהם להשתלב בתחומם בכל עמדה ותפקיד אשר
עולם התעסוקה המודרני מזמן.

ללמוד מהטובים ביותר

סגל המרכז האקדמי רכש את הכשרתו באוניברסיטאות
הטובות בעולם ,לרבות באוניברסיטאות ברקלי ,סטנפורד,
קולומביה NYU ,ושיקגו .סגל המרכז האקדמי מביא עמו
את המיטב שבהכשרה העדכנית בתחום המשפטים ,מנהל
העסקים והחשבונאות .המרצים שלנו מביאים עמם רמה גבוהה
של מחויבות ונכונות להקדיש זמן ותשומת לב לסטודנטים.
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מובילים ברמת השכר של בוגרים
סקר דה-מרקר קבע כי מבין כל הפקולטות למשפטים
בארץ ,בוגרי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נמצאים
בשלישייה הראשונה של בוגרים מובילי שכר במשפטים,
וזאת לאחר שנתיים מתום לימודיהם.
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מובילים בהוראה!

5

המרכז האקדמי בין שבע הפקולטות
למשפטים הטובות בישראל

6
7
8

מרצי המרכז האקדמי נמצאים בין שני המוסדות המובילים
בישראל באיכות ההוראה כבר שנתיים ברציפות ,וזאת לפי
נתוני סקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

דירוג פורבס לשנת  2012מיקם את הפקולטה למשפטים
של המרכז האקדמי בין שבע הפקולטות למשפטים
היוקרתיות בישראל.

משפיעים על עתיד החברה
בישראל ובעולם
“זהו פסק הדין החשוב בתולדות ישראל והוא תקדימי
אף ברמה עולמית” ( .)YNETאנו המוסד האקדמי הראשון
שזכה לקבל את פרס “גורני” ,על ניצחונם של הסטודנטים
והמרצים מחטיבת זכויות האדם בעתירתם לבג”ץ ,כנגד
חוק הכנסת אשר איפשר הפרטת בית כלא בישראל.

רמת מחקר מהגבוהות בארץ

Law and Ethics

כתב העת הבינלאומי של המרכז האקדמי
 of Human Rightsמדורג שלישי במדד האימפקט פקטור
(מדד לאיכות כתבי עת מדעיים) מתוך  584כתבי עת
בינלאומיים לא אמריקאים בעולם .הסטודנטים המצטיינים
שלנו נמנים עם חברי מערכת כתב העת היוקרתי.

לימודים בלב גוש דן
קמפוס המרכז האקדמי שוכן במבנה מודרני בלב המטרופולין
של תל-אביב וממוקם בצמוד למרכזי העסקים והמסחר
העיקריים של מדינת ישראל ,בסמיכות למוסדות המשפט
המרכזיים ועל צירי התחבורה הראשיים של המדינה .מגוון
רחב של מרכזי תרבות ,בילוי וקולינריה תל אביביים ממתינים
לסטודנטים שלנו במרחק דקות בודדות מכיתות הלימוד.
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תוכניות
בינלאומיות

מסלולים מהירים לתואר שני ()LL.M.
בניו-יורק או בשיקגו

התכנית מאפשרת לסטודנטים של המרכז האקדמי להשלים לימודי תואר
שני ( )LL.M.באוניברסיטאות בארה”ב כגוןCardozo Law School :
או אוניברסיטת  Fordhamבניו-יורק או בפקולטה למשפטים של שיקגו-
קנט במהלך שנת הלימודים הרביעית ,בתוספת של סמסטר אחד בלבד
ובמחיר מיוחד.

למצטיינים:
מלגה להתמחות קיץ באוניברסיטת הרווארד

המרכז האקדמי מציע הזדמנות ייחודית לסטודנטים מצטיינים הפעילים
בתחום זכויות האדם :להתמחות בקליניקה לפליטים של Harvard Law
 ,Schoolשהיא מהפקולטות החשובות בעולם למשפטים.
משך ההתמחות שישה שבועות במהלך חופשת הקיץ והיא תכלול :ביצוע
משימות של מחקר וכתיבה משפטית ,סיוע במתן ייצוג משפטי ,ניתוח
מגמות בדיני פליטים ,חיבור חומרי הדרכה והוראה בתחום דיני הפליטים,
כתיבת ניירות עמדה ועוד.

התמחויות במשרדי עורכי דין בברלין ובפרנקפורט

ברלין :משרד עו”ד היוקרתי לינדנפרטנרס בברלין פותח את דלתותיו בפני
סטודנטים למשפטים במרכז האקדמי לתפקיד מתמחה .לינדנפרטנרס
מתמחה במשפט מסחרי עם משרדים בצפון אמריקה ,אסיה וסקנדינביה.
התפקיד מתאים לסטודנטים אשר סיימו לימודי שנה ב’ משפטים ,בעלי
שליטה טובה מאוד באנגלית .אורך ההתמחות הוא כעשרה ימים.
פרנקפורט :משרד עו”ד גרף פון ווסטפאלן פותח את דלתותיו בפני
סטודנטים למשפטים של המרכז האקדמי לתפקיד מתמחה .ג.פ.וו הוא
אחד המשרדים הגדולים בגרמניה המעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים
בכל הקשור לעולם העסקי .ההתמחות היא במשרדי פרנקפורט לפרק
זמן של כשלושה שבועות .מועדי התמחות הם מרץ -אוקטובר ,הגשת
מועמדויות פתוחה כל השנה ,מתאים למסיימי שנה ב’ במשפטים ומעלה.

חילופי סטודנטים ושיתופי פעולה בסין ובהודו

המרכז האקדמי מציע תכנית חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות
מובילות בסין ובהודו ,אשר במהלכה סטודנטים יוכלו ללמוד סמסטר שלם
או להצטרף לתכניות קיץ ייעודיות ולסיורים מקצועיים .במסגרת הסיורים
המקצועיים הסטודנטים זוכים לבקר במפעלי המותגים המובילים בעולם,
נפגשים עם מנהלים ובכירים בחברות העולמיות ,זוכים להרצאות מרתקות
מפי אנשי אקדמיה ונחשפים לתרבויות עסקיות רב-לאומיות.
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התמחות קיץ באוקספורד

זו השנה ה 11-בה המרכז האקדמי מקיים קורס קיץ רב-לאומי בשיתוף עם
סטודנטים מדנמרק וספרד באוקספורד ,אנגליה .הקורס ,שאורכו שבוע,
עוסק בתחום הקניין הרוחני עם התמקדות ב“זכויות יוצרים בעידן המחשב”.
הסטודנטים הנוטלים חלק בהתמחות משתתפים בדיונים מודרכים
ובתרגילים בכתב ועוסקים בנושאים כדוגמת פיתוח של תוכנות קוד פתוח,
ארכיטקטורת אינטרנט ,זכויות מוסריות ,גלובליזציה של התרבות והמסחור
שלה ,סימני מסחר ,חוקי תחרות ועוד.
בתקופת הקורס מתגוררים הסטודנטים במכללת סנט ג’ון ,שהיא אחת
המכללות הוותיקות ביותר באוניברסיטת אוקספורד וידועה גם כאחד
האתרים ההיסטוריים המיוחדים שלה

קורס בוררות מסחרית בינלאומית בפריז

בית הדין לבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית ( )ICCנחשב למוסד
המוביל בעולם ליישוב סכסוכים מסחריים בינלאומיים .בית הדין ,הממוקם
בפריז ,נוסד בשנת  1923ומאז היווסדו טיפל ביותר מ 20,000-סכסוכים
מכ 200-מדינות וטריטוריות .סכסוכים שלעיתים בעלי השלכות כלכליות
דרמטיות ,ומערבים חברות ענק ישראליות .כך למשל ,בית הדין טיפל
בסכסוך בין אחת מחברות התקשורת המובילות בישראל לבין חברת
 ,Telecom Italiaבהיקף של יותר מ 100-מיליון יורו .זו השנה השישית
בה הקורס מתקיים  .בשנה שעברה בוגרי הקורס יצגו את המרכז האקדמי
בתחרות הגישור הבינלואמית של  ICCוזכו במקום הראשון! הייתה זאת
הפעם הראשונה שהמרכז האקדמי לקח חלק בתחרות ,המתקיימת מזה
 12שנה ,והפעם הראשונה בה קבוצה מישראל זכתה בה.

תחרות בוררות מסחרית בינלאומית בווינה

התחרות הבינלאומית לבוררות מסחרית מבוימת ע”ש Willem C.
 Visנחשבת לתחרות הגדולה והיוקרתית בעולם בתחום המשפט
המסחרי .במשתתפים מדי שנה יותר מ 300-נבחרות מרחבי העולם .בין
האוניברסיטאות המכובדות שהשתתפו בתחרות נכללותHarvard, Yale, :
 Sorbonועוד מוסדות רבים אחרים .תחרות זו החלה לראשונה בשנת
 ,1994ומאז התקיימו  22תחרויות שנתיות .התחרות מהווה הדמיה של
סכסוך מסחרי דמיוני בין שתי חברות ממדינות שונות בפני בית דין בינלאומי
לבוררות .תחרות זו מתקיימת בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת וינה,
והיא נערכת בשפה האנגלית .המרכז האקדמי הוא הנציג היחידי מישראל
ואנו משתתפים בתחרות כבר שנה חמישית ברציפות.
אנו ממוקמים ברשימת הנבחרות המצטיינות בעולם.

קורס משותף וחילופי סטודנטים למשפטים עם
אוניברסיטת קאסל בגרמניה

המרכז האקדמי ואוניברסיטת קאסל מקיימים תכנית משותפת של חילופי
סטודנטים וכן קורס משותף ,שבמסגרתו לומדים הסטודנטים בקבוצה
משותפת תכנית אקדמית במשפט מסחרי בינלאומי .התכנית נמשכת
שבועיים ומשלבת מפגשים עם משרדי עורכי דין ,משקיעים וקובעי מדיניות,
פעילות תרבותית וטיולי סוף שבוע בברלין ובפרנקפורט  .
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תוכניות
בינלאומיות

תחרות עולמית בבוררות מסחרית
ע”ש  C. Visוינה ,אוסטריה

המרכז האקדמי מציע מבחר תכניות
בינלאומיות המתאימות לאלו המעוניינים
להצליח בעידן הגלובליזציה.
התמחות במשרד עו”ד
התמחויות במשרדי עו”ד באירופה,
ברלין ,גרמניה
תחרויות בינלאומיות ,תארים מתקדמים
קורס בוררות מסחרית בינלאומית
בארה”ב וסיורים אקדמיים באסיה -
בשיתוף עם
פריז ,צרפת
קורס במשפט מסחרי גלובלי
העולם בקצות אצבעותיך.
בתחרות הגישור השנתית נבחרת המרכז
אוניברסיטת קאסל ,גרמניה
התמחות במשרד עו”ד Graf von
 Westphalenפרנקפורט ,גרמניה

מסלול מהיר תואר שני LL.M.
הפקולטה למשפטים שיקגו-קנט

התמחות בקליניקת הגירה ופליטים
אוניברסיטת הרווארד ,ארה”ב
מסלול מהיר תואר JD

אוניברסיטת איוואה

LindenPartners

,ICC

זכתה במקום הראשון ב2017-

חילופי סטודנטים במגוון
אוניברסיטאות בהודו

התמחות בקליניקת הגירה ופליטים
באוניברסיטת פיטסבורג ,ארה”ב
מסלול מהיר תואר שני  LL.M.בניו יורק

ביה”ס למשפטים קרדוזו
אוניברסיטת פורדהם

קורס זכויות יוצרים
אוקספורד ,אנגליה

סיור אקדמי צ’ונגצ’ינג ,סין
חילופי סטודנטים ותוכניות קיץ

תארים מתקדמים
התמחויות
תחרות בינלאומית
קורסים בינלאומיים/סיור אקדמי
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חטיבות התמחות במשפטים
החטיבה למשפט מסחרי

החטיבה למשפט פלילי
ולקרימינולוגיה

הפקולטה
למשפטים
דיקן :פרופ’ יעד רותם

הפקולטה למשפטים מעניקה הכשרה אקדמית
ומקצועית מעולה ,הניתנת על-ידי סגל אקדמי
העוסק לצד ההוראה גם במחקר ,ומעודדת את
הסטודנטים למחשבה עצמאית וביקורתית.
לפקולטה מסורת ארוכה של לחימה למען צדק חברתי .כך למשל ,מתוך
 14עתירות לפסילת חוקים של הכנסת שפגעו בזכויות אדם שנתקבלו
על-ידי בית-המשפט העליון שלוש הוגשו על-ידי סטודנטים בקליניקות
הפועלות במסגרת הפקולטה ומאפשרות לסטודנטים לעסוק בפרקטיקה
כבר במהלך הלימודים.
הפקולטה מציעה לסטודנטים תכנית לימודים עשירה המאפשרת ,לאלו
החפצים בכך ,להתמקצע בתחומי המשפט המסחרי ,לרבות בתחום של
דיני היי-טק והון סיכון; בתחום המשפט הפלילי; או בתחום של זכויות אדם.

הפקולטה אף מציעה לסטודנטים המעוניינים בכך לשלב בלימודיהם
לקראת התואר חוויית לימודים גלובלית :להשתתף בקורסים מיוחדים
הנערכים באוקספורד ,בפריז ,בווינה ובברלין; להתמחות בקליניקה
הנערכת בהרווארד; ללמוד בישראל קורסים בשפה האנגלית הניתנים על-
ידי מרצים זרים; או לצאת להתמחות קצרה במשרד עורכי-דין זר בברלין או
בפרנקפורט .סטודנטים מצטיינים אף יכולים להשתתף בסדנאות המחקר
היוקרתיות הנערכות מעת לעת בפקולטה ואליהן מגיעים חוקרים בעלי-
שם מכל רחבי העולם.

בפקולטה מוצעים התארים הבאים:
תואר ראשון במשפטים ()LL.B.
תואר ראשון דו-לשוני במשפטים ()LL.B.
תואר כפול במשפטים ( )LL.B.ובמינהל עסקים ()B.A.
תואר כפול במשפטים ( )LL.B.ובחשבונאות ()B.A.

תואר שני במשפטים ( )LL.M.עם התמחות במשפט מסחרי גלובלי
תואר שני ( )M.A.בלימודי משפט (למי שאינם משפטנים)

ראש החטיבה :ד”ר אורי בן אוליאל

ראש החטיבה :ד”ר דניאלה ביניש
שנת הלימודים תשע”ח תהיה השנה
החמש-עשרה שבה פועלת החטיבה.
מטרותיה הן העמקה בתחום המשפט
הפלילי מעבר למקובל בלימודי התואר
הראשון למשפטים; והכשרה לעיסוק
במשפט הפלילי כסנגורים ציבוריים,
כסנגורים פרטיים ,תובעים ופרקליטים,
או כתיאורטיקנים  -חוקרים ומרצים  באקדמיה .המשפט הפלילי הוא לא
רק תחום חשוב מאוד של המשפט ,אלא אף תחום ייחודי ,בעל  עקרונות,
שיקולים וכללים מיוחדים ,המחייב התמחות משמעותית לפני העיסוק בו.
מדובר ב”דיני נפשות” ,והשאיפה היא שהעיסוק בהם ייעשה במקצוענות
הראויה .התוכנית מעניקה ידע תיאורטי עשיר ,על-ידי מיטב המומחים
למשפט פלילי ולקרימינולוגיה בישראל ,וכן מקנה כלים מעשיים לעיסוק
בנושא והיכרות קרובה עם מערכת המשפט הפלילי.

החטיבה מעניקה ללומדים בה הכשרה
רחבה ,מעמיקה ומאתגרת בתחום
המשפט המסחרי ,הניתנת על-ידי
מיטב המומחים מן האקדמיה והעשייה
המשפטית .דגש מיוחד מושם על תחום
המשפט המסחרי הבינלאומי ,אשר רכישת
ידע בו היא הכרח של ממש עבור משפטן
המבקש לספק ייעוץ וליווי משפטיים לעסקאות בינלאומיות או לפעילות
כלכלית חוצת גבולות .עוד מוצעת הכשרה ייחודית בתחום האחריות
החברתית של תאגידים .השתתפות בקורסים המעשיים ובסדנאות
הייחודיות של החטיבה מאפשרת לתלמידים להתנסות במתן ייעוץ משפטי
לעסקים חדשים וכן לשתף פעולה עם משרדי עורכי הדין הגדולים עוד
בתקופת לימודיהם ,ובכך להקנות יתרון משמעותי בקבלה להתמחות.

החטיבה מציעה מגוון קורסים וסמינרים בתחום הפלילי – התוכנית
העשירה ביותר בתחום זה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל .התוכנית
נחלקת לארבעה תחומי-משנה :המשפט הפלילי המהותי (דיני עונשין);
המשפט הפלילי הדיוני (הפרוצדורה); המשפט הפלילי הראייתי (אופן
ההוכחה); והקרימינולוגיה (חקר הפשיעה).

תואר ראשון במשפטים ()LL.B.
עם התמחות בדיני  High Techוהון סיכון

החטיבה לזכויות האדם
ראש החטיבה :פרופ’ יוסי דהאן

ראש התוכנית :ד”ר אורי בן אוליאל
ענף ההיי-טק הישראלי פורח .בשנים האחרונות ידע המשק הישראלי
סדרה בלתי פוסקת של אקזיטים ,הנפקות וגיוסי ענק :פעילות עסקית
ענפה שהעשירה קרנות הון סיכון ויזמים רבים – חלקם צעירים מאד ,חלקם
יזמים “סדרתיים”.

בשנות ה 90-גבר העניין בזכויות האדם ומאז
נושא זה מצוי בלב השיח המשפטי והציבורי.
החטיבה פועלת להכשרת משפטנים אשר
יהיו מחויבים להגנה על זכויות אדם באשר
הן  -אזרחיות ,חברתיות וקבוצתיות .בנוסף
להכשרה מתקדמת בתחומי זכויות האדם,
מוקנים לסטודנטים כלים ייחודיים ,יחד
עם ידע תיאורטי עשיר ,ממיטב המומחים
בנושא ותוך השתתפות בסדנאות וקורסים מעשיים .בתום לימודיהם ,בוגרי
החטיבה מוכנים ליטול תפקידי מפתח הן בשירות הציבורי הישראלי והן
בארגונים הלא ממשלתיים ( )NGOSהפועלים לקידום זכויות האדם בישראל.

בפי כל מתגלגלים שמות של חברות הזנק (“סטארט אפ”) ישראליות כמו
( Wazeשנרכשה על-ידי גוגל תמורת למעלה ממיליארד דולר)Mobileye ,
(שהונפקה בבורסה של ניו יורק לפי שווי של כחמישה מיליארד דולר),
( Viberשנמכרה בכ 900-מיליון דולר)( Intucell ,שנרכשה על-ידי Cisco
תמורת  475מיליון דולר)( SuperDerivatives ,שנמכרה ב 350-מיליון דולר),
( Onavoשנרכשה על-ידי פייסבוק תמורת למעלה מ 100-מיליון דולר) או
( CyActiveשנרכשה על-ידי  PayPalבכ 65-מיליון דולר) .המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים גאה להציע ,לראשונה בישראל ,תכנית לתואר ראשון
במשפטים עם התמחות בדיני  High Techוהון סיכון .התכנית מיועדת
למי שחפצים לעסוק כעורכי-דין בתחום או לאלו המעוניינים ללמוד את
ההיבטים המשפטיים הכרוכים בעבודה בתעשיית ההיי-טק.

הסטודנטים צוברים ידע מעשי על ידי השתתפות במגוון קליניקות
משפטיות במסגרתן הם מתנסים בעבודה מעשית בתחום זכויות אדם,
מגישים עזרה לאלפי אנשים פרטיים בשנה ומעניקים סיוע וייצוג משפטי
לאלו שידם אינה משגת .במקביל ,הסטודנטים משתתפים במאבקים
לשינוי מדיניות בדרך של הגשת עתירות לבג”ץ וגיבוש הצעות חקיקה
בליווי צמוד ובפיקוח הדוק של עורכי הדין המובילים את החטיבה.

קורסי התמחות :מסחור טכנולוגיה ,דיני פטנטים ,דיני זכויות יוצרים ,מיסוי
היי-טק ,משפט ואינטרנט ,CyberLaw ,דיני ניירות ערך ,מבוא למשפט סיני.
קורסים בין-תחומיים :לימודי טכנולוגיה למשפטנים ,משפט וכלכלה,
חשבונאות וניתוח דוחות כספיים ,מבוא למימון ,יזמות עסקית.
ההייטק  -ראשון בטבלת המקצועות הרווחיים ביותר

            של גלובס (“דין וחשבון”)12.2.15 ,
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כתבי העת של הפקולטה למשפטים

סגל אקדמי

Law and Ethics of Human Rights

IntergeneratIonal JustIce
Issue 1
Parfit on the Non-Identity Problem, Again

DavID HeyD

Intergenerational Communities

GreGory s. alexanDer

Intergenerational Wealth Transfer and the Need to Revive and
Metamorphose the Israeli Estate Tax

DapHna Hacker

Intergenerational Justice for Children: Restructuring Adoption,
Reproduction & Child Welfare Policy

elIzabetH bartHolet

Intergenerational Relations and the Family Home

sHelly kreIczer-levy
Issue 2

Dignity, Descent, and the Rights to Family Life

lIor barsHack

”Intergenerational Justice and the “Hereditary Principle

J.e. penner

The Lost Children: When the Right to Children Conflicts with the Rights
of Children

pamela laufer-ukeles

Unexpected Links between Baby Markets and Intergenerational Justice

martHa m. ertman

Neither Nature nor Contract: Toward an Institutional Perspective
on Parenthood

sHaHar lIfsHItz

Reclaiming Commons Rights: Resources, Public Ownership and the
Rights of Future Generations

DanIel mIsHorI

הינו כתב עת בעל שם עולמי העוסק בסוגיות הנוגעות לזכויות אדם,
אותו עורכת ד”ר גילה שטופלר ,מומחית למשפט חוקתי .כתב העת
מפרסם מאמרים מאת חוקרים בינלאומיים בעלי שם ,מוצא לאור על
ידי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ומופץ לעשרות אלפי מנויים
רשומים ברחבי העולם .צוות העריכה של העיתון מורכב מחוקרים
ידועים מהאוניברסיטאות הבולטות ביותר הן בישראל והן בחו”ל ביניהן
אוניברסיטת ייל ,הרווארד ,ופרינסטון יחד עם סטודנטים מצטיינים
מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
כתב העת שלנו מהמובילים בעולם! האימפקט פקטור של כתב העת מדרג
אותו במקום השלישי מתוך  584כתבי עת בינלאומיים לא אמריקאים ,לפי
הדירוג של  Washington and Leeלשנת .2015
עלי משפט
מפרסם מזה  16שנים מאמרי איכות משפטיים .עלי משפט יוצא לאור
בעריכתו של ד”ר אבישלום וסטרייך וכן בליווי כותבים שעימם נמנים כמה
מהמשפטנים והחוקרים המובילים בישראל.

Rights of Future Generations
Reclaiming Commons Rights: Resources, Public Ownership and the

DanIel mIsHorI

on Parenthood
Neither Nature nor Contract: Toward an Institutional Perspective

sHaHar lIfsHItz

Unexpected Links between Baby Markets and Intergenerational Justice

martHa m. ertman

of Children
The Lost Children: When the Right to Children Conflicts with the Rights

pamela laufer-ukeles

”Intergenerational Justice and the “Hereditary Principle

J.e. penner

Dignity, Descent, and the Rights to Family Life

lIor barsHack
Issue 2

Intergenerational Relations and the Family Home

sHelly kreIczer-levy

Reproduction & Child Welfare Policy
Intergenerational Justice for Children: Restructuring Adoption,

elIzabetH bartHolet

Metamorphose the Israeli Estate Tax
Intergenerational Wealth Transfer and the Need to Revive and

DapHna Hacker

Intergenerational Communities

GreGory s. alexanDer

Parfit on the Non-Identity Problem, Again

DavID HeyD
Issue 1

המרכז האקדמי נגד הפרטת בתי הסוהר
IntergeneratIonal JustIce

מימין לשמאל :שורה עליונה  :ד”ר שחר ולר ,ד”ר בועז שנור ,ד”ר אורי בן אוליאל ,ד”ר גילה שטופלר ,פרופ’ יוסי דהאן  ,ד”ר רונית דוניץ-קידר ,פרופ’ עומר דקל ,ד”ר אייל כתבן.
שורה תחתונה :ד”ר אבישלום וסטרייך ,ד”ר טלי אמיר ,פרופ’ עידו פורת ,ד”ר שלי קרייצר לוי ,פרופ’ משה כהן-אליה ,ד”ר דב סולומון ,פרופ’ רינת קיטאי סנג’רו.
חברי סגל נוספים :ד”ר יואב המר ,ד”ר איתי ליפשיץ ,פרופ’ פבלו לרנר ופרופ’ בועז סנג’רו.

תכנית לימודי החובה לתואר
שנה א’
תורת המשפט
דיני עונשין
דיני חוקה
דיני חוזים
תורות מוסר ומדע המדינה
אנגלית למשפטנים
משפט וכלכלה
כתיבה וחשיבה במשפט
מבוא למשפט ישראלי
ומשפט השוואתי

10

שנה ב’
דיני נזיקין
דיני תאגידים
דיני קניין
דיון פלילי
משפט בינלאומי פומבי
מבוא למשפט העברי
דיני מנהל ציבורי
כתיבה אקדמית
מקצועות בחירה משפטיים

שנה ג’
דיון אזרחי
דיני עבודה
דיני ראיות
דיני מיסים
דיני קניין
השתקפויות משפט
משפט בינלאומי פרטי
סמינריון
מקצועות בחירה משפטיים

שנה ד’
סדר דין אזרחי מהלכה למעשה
משפט וחברה
אתיקה מקצועית של עורכי-דין
ההליך הפלילי מהלכה למעשה
היבטים פרוצדורלים של המשפט הפרטי
מקצועות בחירה משפטיים

בשנת  2010בית המשפט העליון קיבל בהחלטה תקדימית ויוצאת דופן
את עתירת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נגד חוק הכנסת ,שהתיר
הפרטת בית סוהר בישראל .עבודתם פורצת הדרך של הסטודנטים,
בהדרכת חברי הסגל ,הובילה את המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להיות
המוסד האקדמי הראשון שזכה לקבל את פרס “גורני” המוענק על ידי
האגודה למשפט ציבורי של ארגוני זכויות האדם .הפרס הוענק כהוקרה על
היוזמה ,אשר חוללה שינוי חברתי משמעותי במערכת המשפט הישראלית.

ועדת הפרס ציינה את המאמצים העילאיים של המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ,את היוזמה של עתירה תקדימית זו ואת הנחישות ,ההתמדה,
החדשנות המשפטית והאמונה האיתנה יוצאת הדופן   במאבקנו העיקש
במשך חמש שנים ארוכות.
זהו ההישג המרשים ביותר שסטודנטים בקליניקה משפטית השיגו אי
פעם בארץ ,ואולי אף בעולם.
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קליניקות משפטיות
הקליניקות המשפטיות משלבות לימודים אקדמיים תאורטיים עם עשייה
משפטית המקדמת זכויות אדם .הקליניקות יוצרות שינוי חברתי-משפטי
ומנגישות את המשפט לאוכלוסיות מודרות ומוחלשות ; בונות בקרב
משפטנים לעתיד מחויבות לצדק חברתי וזכויות אדם; מעניקות מיומנויות
מקצועיות מעשיות ומכשירות סטודנטים לעבודה בפרקטיקה המשפטית;
מפתחות חשיבה ביקורתית ומורכבת בייצוג לקוח ו/או אינטרס ציבורי  .
הקליניקות מאפשרות לסטודנטים לעסוק במגוון רחב של תחומי משפט
ולהתנסות בהיבטים שונים של עשיה משפטית .הלימוד בקליניקה נעשה
בכיתות קטנות במיוחד וזאת על מנת לאפשר ליווי אישי והנחיה הדוקה .כל
הקליניקות מנוהלות על ידי עורכי דין המובילים בתחומם בעלי ניסיון רב שנים.

הקליניקה לשינוי מדיניות
עו”ד קרן שמש-פרלמוטר
הקליניקה עוסקת מידי שנה ,במספר
נושאים עקרוניים הדורשים שינוי
משפטי וחברתי .בקליניקה הסטודנטים
נחשפים לפרקטיקות שונות לשינוי
מדיניות כגון :כתיבת נירות עמדה,
כתיבת הצעות חוק   ,הגשת עתירות
וניהול תיקים תקדימים.

הקליניקה לזכויות מהגרים
עו”ד גיתית שריקי

קליניקה של פרויקט חפות
ד”ר סיגל שהב

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי למהגרים
ומבקשי מקלט בישראל ,אשר על פי רוב
אינם מיוצגים ,נמצאים בעמדת נחיתות
מובנית וחשופים לניצול ופגיעה בזכויותיהם
הבסיסיות ביותר .הפעילות בקליניקה כוללת
הגשת ערעורים מנהליים ועתירות לערכאות
השונות ,כמו גם קידום מדיניות ציבורית
בשלל סוגיות הנוגעות לחיי מהגרים.

תלמידי הקליניקה ,באופן מודרך ,יאתרו
ויבחנו תיקים שבהם ייתכן שמדובר
בהרשעה מוטעית של חף-מפשע.
במקרים המתאימים יכינו התלמידים את
התיק לקראת הגשת בקשה למשפט
חוזר לבית-המשפט העליון.

הקליניקה לזכויות חשודים,
נאשמים ,עצורים ואסירים
ד”ר סיגל שהב

הקליניקה לאחריות תאגידית
ד”ר עופר סיטבון

סיוע משפטי וייצוג במקרים של הפרת
זכויותיהם של אסירים ועצורים ,כולל תנאי
כליאה קשים ,העדר טיפול רפואי ראוי,
כבילה בניגוד לדין ועוד.

EXTERNSHIPS
במסגרת התוכנית משתלבים סטודנטים בעבודה משפטית בגופים שונים
מהמגזר הציבורי והעסקי .הסטודנטים מוצמדים בעבודתם לעורך דין/
שופט/יועץ משפטי ובנוסף מקבלים ליווי אקדמי של המרכז.
תוכנית “הלכה למעשה” של הנהלת בתי המשפט
סטודנטים נבחרים משתלבים בעבודה הנעשית בלשכות שופטים בבית
משפט שלום.

יוסי חן

קמה במטרה לפתח את עולם הידע
והכלים בתחום ,במיוחד עבור סטודנטים
ודור העתיד במשפט ועסקים .כמו כן,
מטרת החממה היא לקדם עסקים
חברתיים-סביבתיים אשר יש בכוחם
להביא לשיפור במצב הסביבתי בארץ
ובעולם ובד בבד לאפשר את הקיימות
והצמיחה שלהם.
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הקליניקה לעריכת דין קהילתית עוסקת
בקידום הזכות בכבוד במשפט האזרחי.
הקליניקה מעניקה סיוע משפטי פרטני
לאוכלוסיות מעוטות הזדמנויות ,בדגש
על אוכלוסייה צעירה ,וכן עיסוק בסוגיות
עקרוניות בתחומי משפט דוגמת דיני
אכיפת חיובים ,דיני צרכנות ,ביטוח לאומי
ודיור ציבורי.

קטיבה ,של תפישת עולם.
מת היא עניין של פרספ
א
לם הערכים הפנימי שלי
שר ניסיתי לצקת את עו
כא
בקליניקה לעריכת דין
דה המעשית המשפטית
לעבו
בעולם משפטי מורכב
הכל התערבב .נתקלתי
קהילתית
לים ארכאיים ומפוזרים,
במערכת אטומה ובנה
מאוד,
את והחשוב מכל באתי
מת אחרת .אך יחד עם ז
נתקלתי בא
עם סיפורים אמיתיים ,לא
ומיומי שוטף עם אנשים,
במגע י
עצב וחיוך ,הקשיבו לי,
חים על הדף ,ראיתי פנים,
שמות מרו
מתי והשפעתי .רכשתי
דיונים ,כתבתי בקשות ,יז
התלוויתי ל
אישיותיים ,שללא ספק
משפטיים מעשיים וכלים
שאהיה .על כך לא נותר
כלים
בעתיד את סוג עוה”ד
עיצבו ויעצבו
לי אלא להודות.

“

ליניר אבו רקייק

“

החממה האקדמית ליזמות
חברתית-סביבתית ()EcoHub
עו”ד איל עופר

התוכנית מעניקה מלגות למספר מצומצם של פעילי זכויות אדם בולטים
ומאפשרת להם ללמוד תואר ראשון במשפטים עם התמחות בזכויות אדם
וצדק חברתי .במסגרת התוכנית הסטודנטים ילמדו מספר רב של קורסים
וסמינרים בתחום וכן ישתתפו בעבודה מעשית במסגרת אחת הקליניקות
ותוכניות חילופי הסטודנטים.

שדולת הנשים בישראל
טיפול בפניות המתקבלות ב”קו החם” של העמותה בנושאים של אפליה
ופגיעה בשוויון מגדרי ,וכן השתתפות בעבודה הפרלמנטרית ציבורית של
הארגון.

קידום התפיסה שתאגידים עסקיים
מחוייבים לכלל מחזיקי העניין
( )stakeholdersולא רק לבעלי
המניות ( ,)shareholdersופעולה
לחיזוק מחויבותם לתחומי זכויות
האדם ,זכויות עובדים וצרכנים ,אתיקה
ואיכות הסביבה.

הקליניקה לעריכת-דין קהילתית
עו”ד תמר לוסטר

תוכנית המלגאים לפעילי זכויות אדם וחברה
מלגה בגובה ₪ 30,000

במהלך השנה,
למדתי מהו צדק,
הנ
מהו טוב ומה הדבר
כון לעשות .זכיתי ל
היות חלק מהקליני
עבר
תי
שי
עור
ים
קה לשינוי חברתי.
עי
וני
ים שילוו אותי בהמ
שך דרכי שמהותם
היא עיסוק בזכויות
אדם .לקחתי חלק
בפ
רוי
קט חשוב
מאין כמוהו העו
סק
במתן קצבת ש
אר
ים
לצ
ב
עיר
ים
השוהים
מסגרות חוץ ביתיו
ת .במסגרת הפרוי
חו
ות
ד
עת
ו
מכ
קט נתבקשתי להכין
תבים
רשמיים שיועדו לבכ
השת
ירי משרד הרווחה.
תפתי בכנסים מע
שיר
ים
בנו
שא
ים
מג
וונ
המ
ים
רח
וכן
יב
ים
בס
יורים
את הידע ה
מקצועי והמשפטי.
הה
תנ
דב
ות
ב
קל
יני
קה הינה חוויה יוצ
את
דו
או
פן,
פק
מר
ים
חי
ו
בת
אין ספק שתש
מש אבן דרך בהמ
שך דרכי                                                                                            .

”

”
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פעילות אקדמית
סדנאות חוקרים בינלאומיות
החטיבה לזכויות אדם של המרכז האקדמי מקיימת מזה עשר שנים
סדנאות חוקרים בינלאומיות ,בהשתתפות החוקרים המובילים בישראל
ובעולם בתחום זכויות האדם.
סדנאות החוקרים הבינלאומיות של חטיבת זכויות האדם הן האירוע
האינטלקטואלי החשוב ביותר בארץ בתחום זכויות האדם ,והן זכו למוניטין
אקדמי וליוקרה רבה בקרב חוגים אקדמיים בעולם.
שאלות היסוד בהן התמקדו הסדנאות הן :רב תרבותיות ואיסור הפליה,
דמוגרפיה וזכויות האדם ,זכויות עובדים בעידן הגלובליזציה ,זכויות ,איזון
ומידתיות ,כוח פרטי וזכויות האדם ,זכויות האדם והדדיות ,גבולות וזכויות,
צדק בין-דורי ,חקר המוח וזכויות האדם ,דת ומדינה וזכויות האדם במשפט
החוקתי הגלובלי.

המכון לאחריות תאגידית
אחריות חברתית של תאגידים הינה אחד התחומים המתפתחים היום
בעולם האקדמיה והעסקים .תחום זה קורא תיגר על התפיסה הרווחת
המניחה שעסקים קיימים אך ורק לשם מקסום רווח ,ומציע כי המגזר
העסקי ישקול את ההשפעות העמוקות של פעילותו על החברה בכללותה.
המרכז לאחריות חברתית של תאגידים קם על מנת לקדם מחקר
בתחום אחריות חברתית של תאגידים ,מפתח תוכניות לימוד לקורסים
שיתמחו בתחום זה ועל מנת לעודד דיון פומבי בנושא בשיתוף פעולה
עם מגזרים שונים.

LL.B. for English speakers
LL.B. accommodating the needs of
)English speaking students (Olim
The College of Law and Business, Israel (CLB) offers native
English-Speaking students the possibility of studying a more
substantial part of their law degree (LL.B.) in English. The
program accommodates English-speaking students who
reside either in Israel or abroad and who possess knowledge
of the Hebrew language.
It gives these students a competitive advantage in today’s
globalizing legal job market and at the same time betters
their Hebrew language skills and prepares them to practice
law in the Israeli legal market. English-speaking students
may choose to take all written exams as well as submit all
written assignments in English only. Students also receive
coaching in Hebrew.

Excellence in Global Lawyering
המאה העשרים ואחת היא מאה גלובלית .הפקולטה למשפטים של המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים ,נאמנה לחזון של עריכת דין גלובלית ,מציעה
למועמדים מצטיינים מסגרת ייחודית לקידום במהלך לימודיהם לקראת
התואר הראשון .התכנית מכשירה סטודנטים איכותיים לאתגרי הגלובליזציה
בעולם המשפט.

התכנית הכפולה  -משפטים ומנהל עסקים
מעניקה עם סיום התכנית שני תארי בוגר:
תואר במשפטים ()LL.B.
תואר במנהל עסקים ()B.A.

התכנית הכפולה  -משפטים וחשבונאות
מעניקה עם סיום התכנית שני תארי בוגר:
תואר במשפטים ()LL.B.
תואר בחשבונאות ()B.A.

במסגרת התכנית ,שהקבלה אליה היא על בסיס תחרותי ,יוצעו לתלמידים
מלגות כספיות מוגדלות; קורסי העשרה ומסגרות אקדמיות ייחודיות,
לרבות בהרווארד ,באוקספורד ,בפריז ,ובווינה ,שתוכנם עוסק במשפט
גלובלי ובינלאומי; חברות במערכת כתב עת בינלאומי מהיוקרתיים
בעולם; והתמקצעות בהיבטים הקשורים למקצוע עריכת-הדין ,כגון
הופעה בתקשורת.

ידע בשני תחומים אלו ,לצד שני התארים האקדמיים המוענקים במסגרת
התכנית ,פותחים בפני בוגר התכנית מגוון עצום של אפשרויות תעסוקה,
במיוחד ,אך לא רק ,בתחום המשפט העסקי והמסחרי .ההשכלה הנרכשת
במסגרת התכנית מעניקה יתרון ממשי בשוק העבודה הן בתחילת
הדרך המקצועית ,לצורך מציאת מקום התמחות או משרת עורך-דין ,והן
בהמשכה ,לצורך השגת קידום מקצועי ויוקרה.

ידע בשני תחומים אלו ,לצד שני התארים האקדמיים המוענקים במסגרת
התכנית ,פותחים בפני בוגר התכנית מגוון עצום של אפשרויות תעסוקה,
ביניהם :בתחום ייעוץ מס ,ייעוץ משפטי עסקי ומסחרי ,התמחות בשוק
ההון ,ועוד.

לכל תלמיד שיתקבל לתכנית יוצמד מרצה ,חבר סגל ,שילווה אותו באופן
אישי במהלך לימודיו .בנוסף ,לכל תלמיד אף תינתנה זכויות-יתר מינהליות,
כגון עדיפות ברישום לקורסי בחירה.

כעורך-דין או משפטן ,התואר הנוסף במנהל עסקים ,והידע הכלכלי-
עסקי הנצבר במסגרת התכנית ,מעמידים את בוגר התכנית ,בכל צומת
שבה יתחרה ,על תפקיד זה או אחר ,בעמדת זינוק טובה יותר לעומת מי
ממתחריו שאינו בעל תואר נוסף.
משך הלימודים בתכנית 4 :שנים ( 8סמסטרים).

תכנית לתלמידים מצטיינים

קורס קיץ באוקספורד בנושא זכויות יוצרים
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תואר כפול-משפטים ומנהל עסקים

תואר כפול-משפטים וחשבונאות

מספר המקומות בתכנית15 :
הקבלה לתכנית :על בסיס תחרותי ,לפי ציוני הקבלה לפקולטה וראיון אישי.

ההשכלה הנרכשת במסגרת התכנית מעניקה יתרון ממשי בשוק העבודה
הן בתחילת הדרך המקצועית ,לצורך מציאת מקום התמחות והן בהמשכה,
לצורך השגת קידום מקצועי ויוקרה  .שני התארים ,הידע המשפטי  ,והידע
הכלכלי-חשבונאי הנצבר במסגרת התכנית ,מעמידים את בוגר התכנית,
בכל צומת שבה יתחרה ,על תפקיד זה או אחר ,בעמדת זינוק טובה יותר
לעומת מי ממתחריו שאינו בעל תואר נוסף.
משך הלימודים בתכנית :כ 8-סמסטרים.
15

תואר שני

תואר שני

()LL.M.

בלימודי משפט

במשפט מסחרי גלובלי

תואר שני במשפטים  -מוסמך במשפטים ( )LL.M.עם התמחות במשפט מסחרי גלובלי*
עבור עורכי-דין ישראליים ,ידע בתחום
המשפט המסחרי הבין לאומי מייצר הזדמנויות
מקצועיות חדשות ומלהיבות ,לרבות
אפשרויות תעסוקה בחו”ל.
סקרי שכר הנערכים מעת לעת מראים באופן
שיטתי כי רמות השכר הגבוהות ביותר
לעורכי דין הן של אלו העוסקים בתחומי
המשפט המסחרי בכלל והמשפט המסחרי
הבינלאומי בפרט.

התכנית מציעה הכשרה ייחודית מעמיקה בתחומי המשפט המסחרי הבינלאומי
בקורסים המיועדים לתואר שני בלבד ,ומגוון קורסי בחירה והתמחויות בחו”ל.
משך הלימודים לתואר
ארבעה סמסטרים.
שעות הלימודים:
סמסטר א’
יום שלישי    I   21:30 - 16:00יום שישי 13:30 - 08:00
סמסטר ב’
יום שלישי    I   21:30 - 16:00יום שישי 13:30 - 08:00
שכר הלימוד בתכנית
שכר לימוד אוניברסיטאי.
בוגרי המכללה“ ,השבים הביתה” ,יזכו להנחה
של  ₪ 4,000בשכר הלימוד לכל התואר.

*הענקת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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()M.A.

(למי שאינם משפטנים)

תכנית מוסמך בלימודי משפט  )M.A.( -לבוגרי מדעי החברה והרוח*
מטרת התכנית לאפשר לבוגרי תואר ראשון
במדעי החברה או במדעי הרוח להעמיק את
הידע שברשותם באשר לתפקידו של המשפט
בחיי החברה והכלכלה – בישראל ובעולם-
והשפעתו על תהליכים חברתיים ,פוליטיים,
ציבוריים ,כלכליים ועסקיים.
התכנית מכשירה בוגרי תואר ראשון במדעי
החברה או במדעי הרוח למשרות ועיסוקים
שאינם משפטיים בהכרח אך יש בהם ממשק
עבודה עם עולם המשפט ,עורכי-דין ומשפטנים.

מסלולי התמחות בתכנית:
 1משפט מסחרי עסקי
 2משפט פלילי
 3משפט וחברה
משך הלימודים לתואר
 56נ”ז על פני ארבעה סמסטרים רצופים ,יומיים בשבוע.
תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשון במדעי החברה ,מדעי הרוח ,כלכלה ,מנהל עסקים,
חשבונאות (כל אחד למסלול ייעודי שלו); ובלבד שממוצע ציוניהם בתואר
הראשון אינו נופל מ.80-
הערה :בוגר התכנית לא יוכל להתמחות או לעסוק בעריכת דין.
*הענקת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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הסגל האקדמי
ללמוד מהטובים ביותר
המרצים בתוכניות הלימוד של הפקולטה למנהל עסקים נבחרו בקפידה
רבה על בסיס מצוינות הוראתית ומצוינות אקדמית.
בנוסף לאלו ,בסגל הפקולטה למנהל עסקים חברים מרצים המביאים עמם
ניסיון מעולם העסקים בו הם משמשים במגוון תפקידי ניהול ויעוץ בכירים.

הפקולטה
למנהל עסקים

פרופ’ גל רז
דיקן הפקולטה
למנהל עסקים

דיקן :פרופ’ גל רז

הפקולטה למנהל עסקים של המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים הוקמה על ידי מרצים
בכירים עתירי נסיון בהוראה ,במחקר ובייעוץ
עסקי-כלכלי .הפקולטה שמה לעצמה למטרה
להכשיר את הדור הבא של מנהלים וממלאי
תפקידי מפתח במשק הישראלי.
הפקולטה רואה עצמה מחויבת לתת לבוגריה ידע וכלים עדכניים בתחומי
הניהול ,הכלכלה ,המימון ,השיווק והחשבונאות .תכנית הלימודים הייחודית
מושתתת על קורסים המשלבים בין התאוריה והמחקר לבין הפרקטיקה
והניסיון הניהולי בשטח .שיטת הלימוד מבוססת על ניתוח אירועים ,דיון
בסוגיות אקטואליות ופיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית.
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פרופ’ רם הרשטין
סגן דיקן הפקולטה
למנהל עסקים

פרופ’ יורם מיתקי

ד”ר רון ברגר

ד”ר מולה (שמואל) כהן
ראש ההתמחות במימון
דיקן הסטודנטים

במסגרת הפקולטה פועלים שני חוגים:
החוג למנהל עסקים
מציע לימודי  B.A.במנהל עסקים

החוג לחשבונאות

מציע לימודי  B.A.בחשבונאות

ללמוד ולהתנסות בעולם העסקים
אנו שמים דגש בתכנית הלימוד ,על שילוב הידע התיאורטי יחד עם הדגמות
והמחשות של בעיות ודילמות מעולם העסקים ,בזירה המקומית ובזירה
הבינלאומית .כמו כן ,במסגרת ההרצאות ועבודות הבית נעשה שימוש
באירועים כלכליים אקטואליים ,במאמרים מן העיתונות הכלכלית בארץ
ובחו”ל ובמאגרי מידע ממוחשבים על מנת לתרגל בעיות קונקרטיות של
עולם העסקים.

ד”ר יפית רפאל
ראשת ההתמחות בניהול
משאבי אנוש

ד”ר אבי יוסיפוף

רו”ח שלמה דאובר
מרכז החוג לחשבונאות

ד”ר ליאור דוידאי

ד”ר נתנאל דרורי
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תואר במנהל עסקים
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תכנית לימודי ה B.A.-במנהל עסקים

להתקדם בקריירה כבר במהלך הלימודים

התכנית עוצבה וגובשה מתוך שאיפה להעניק לסטודנטים ידע נרחב
אודות תיאוריות ,כלי ניתוח ומתודות לקבלת החלטות בתחומים השונים
של מנהל העסקים .במסגרת התכנית מושם דגש מיוחד על הזיקה שבין
נושאי הלימוד התיאורטיים לבין עולם העסקים המעשי  -המקומי והגלובלי.
סטודנטים שבוחרים במהלך הלימודים להתמחות באחת מההתמחויות
יקבלו תעודת התמחות.

אנו מציעים לסטודנטים מסגרת לימודית מהנה ומאתגרת באווירה
חמה ותומכת .מסגרת המציידת אותם בכלים הנדרשים לפיתוח קריירה
מקצועית מוצלחת בעולם העסקים המודרני .תכנית הלימודים אף
מאפשרת לסטודנטים לשלב עבודה תוך כדי הלימודים.

התמחות בשיווק

התמחות במימון

שיווק הוא אחת הפונקציות החשובות בהעצמת כושר השרידות של
העסק ,בגיבוש המדיניות האסטרטגית שלו ,וביישומה המוצלח .סביבת
העסקים הדינאמית והמשתנה מחייבת עיצוב ויישום של מדיניות שיווקית
ארוכת טווח ,תוך הבנת צורכי הלקוח ,הכרת המתחרים ,קביעת יעדים
ועידוד הארגון לחדשנות מתמדת בפיתוח מוצריו ושירותיו .נושאי הלימוד
בחטיבת ההתמחות מעניקים לסטודנטים כלים לניתוח הסביבה העסקית
של המתחרים והצרכנים ומלמדים כיצד למקסם את הפוטנציאל השיווקי
תוך שימוש בערוצי הפצה יעילים ,תמחור נכון ותכנון תמהיל השיווק באופן
מיטבי .ההתמחות מכשירה את הלומדים לתפקידים בתחום השיווק,
כדוגמת מנהלי שיווק ,מנהלי תקשורת שיווקית ,מנהלי מוצרים ומנהלי
מותגים בחברות ובארגונים .המסלול אף מכשיר לתפקידים מגוונים
במשרדי פרסום ויחסי ציבור ,בחברות ייעוץ ובמכוני מחקר.

תחום המימון עוסק בהקניית כלים הדרושים לניהול הפיננסי של חברות
ולניהול השקעות .במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים ליסודות
תיאורטיים ולקורסים שימושיים בתחומים :קריטריונים לבדיקת כדאיות
השקעות ,פיזור סיכונים בתיקי השקעות ,מדדי ביצועים ,הערכת עלות ההון
ותקצוב הון ,מבנה ההון האופטימאלי של החברה ונקודת האיזון.
המסלול מעניק רקע בתחום המכשירים הפיננסיים ,כולל חוזים עתידיים
ואופציות .דגש מיוחד מושם על הבהרת ההיבטים התיאורטיים והמעשיים
של שוק ההון ,תוך פיתוח כלים להערכת פעילותם של קרנות נאמנות
ותעודות סל .ההתמחות במסלול מכשירה את הסטודנטים לתפקידים
שונים בשוק ההון ,לתפקידי ניהול במוסדות פיננסיים כדוגמת בנקים
וחברות ביטוח ,וכן לתפקידים במחלקות כספים של פירמות וחברות יעוץ.

התמחות בניהול משאבי אנוש

התמחות בחשבונאות

בסביבה גלובלית ,טכנולוגית ותחרותית ,המשאב העיקרי של הארגון
המודרני הוא העובדים והמנהלים שלהם .בלעדיהם לא ניתן לצמוח במרחב
הרב תרבותי והרב לאומי .לכן ,בארגונים מודרניים ,מנהלי משאבי אנוש
מנהלים את המשאב המשמעותי ביותר לניהול העסקי .באופן מעשי ,הם
שותפים אסטרטגיים ביצירת היתרון התחרותי של הארגון ,בהתוויית החזון
של הארגון ובעיצוב האסטרטגיה העסקית שלו וביישומה.
כמענה לניהול משאבי אנוש בעולם המשתנה ,ההתמחות בניהול משאבי
אנוש מכשירה את הסטודנטים בצורה מקצועית ומיטבית לתפקידים
מעשיים בתחום .בתוך כך ,לומדים הסטודנטים מגוון רחב של קורסים כדיני
עבודה ,אבחון תעסוקתי ,הדרכת עובדים ,דינמיקה של קבוצות וצוותים,
ניהול קריירה ,דיאגנוזה ארגונית ופיתוח מנהלים    .
במסגרת שיתוף פעולה של המרכז האקדמי עם חברת קינן שפי ,החברה
המובילה בישראל בתחום משאבי האנוש ,הסטודנטים מקבלים כלים
קריטיים להבנה ארגונית ועסקית ,ומתנסים בחוויות ממשיות ומעשיות
מהשטח .הקורסים ניתנים על ידי טובי המומחים של החברה .כל קורס
מקנה תעודה מקצועית הניתנת על ידי קינן שפי והמרכז האקדמי.

החשבונאות מספקת מידע כמותי  ,פיננסי בעיקרו ,על יחידות כלכליות כדי
לסייע בקבלת החלטות פיננסיות .רואה החשבון המבקר מחווה את דעתו
על הדוחות הכספיים של אותן יחידות כלכליות.
מקצוע ראיית החשבון עובר תמורות כתוצאה משינויים כלכליים,
הגלובליזציה ,החקיקה החדשה בתחום הממשל התאגידי ,המעבר לתקינה
החשבונאית הבינלאומית ועוד.
מטרתה של ההתמחות בחשבונאות היא להכין את הסטודנטים לקראת
תפקיד כרואי חשבון על ידי מתן ידע וכלים בתחומי החשבונאות ,הביקורת,
המיסוי ,המשפט והכלכלה.
ההתמחות בחשבונאות ,מציעה תוכנית שמצד אחד מכשירה את
הסטודנטים לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומצד שני מעניקה
להם כלים להצלחה בעולם הפיננסי הגלובלי .חלק מרואי החשבון פונה
במהלך הקריירה לתפקידים כגון :חשבים ,גזברים ומנהלי כספים וחלק
פונה לשוק הפיננסי-בנקאי ולתפקידים ניהוליים.

תכנית הלימודים לתואר במנהל עסקים
לימודי תשתית

לימודים מתקדמים

אתיקה בעסקים
אנגלית לפטור
קבלת החלטות בארגונים
כלכלה מיקרו ומקרו
שיטות סטטיסטיות למנע”ס א’ ,ב’ פיתוח וניהול מוצרים ושירותים
מדיניות כלכלית ועסקית בישראל
מתמטיקה א’ ,ב’
ניתוח דוחות כספיים
מבוא למימון
יזמות עסקית
מבוא לשיווק
אסטרטגיה עסקית
יסודות החשבונאות א’ ,ב’
ניהול שינויים
מבוא לניהול משאבי אנוש
גישות מתקדמות בניהול   
מבוא למערכות מידע
ניהול התפעול
מבוא למשפט עסקי
שיטות מחקר במנע”ס
מבוא להתנהגות ארגונית
ניהול עסקים בעידן דיגיטלי (קורס מקוון)
כתיבה מדעית
עסקים בינלאומיים (קורס מקוון)
כתיבה עסקית באנגלית
סמינר למצטיינים
ליווי עסקים קטנים ובינוניים (פרקטיקום)
סיור לימודי בחו”ל (כולל פרויקט)
משפט וכלכלה
תורת מוסר מדע המדינה
יישומי מחשב
דיבייט

לימודי העשרה

קורסי התמחות ( 7קורסים  +סמינר)*
התמחות במימון
שוק ההון בישראל
אופציות ונכסים נגזרים
ניהול סיכונים
יסודות הבנקאות
עקרונות בהשקעות
ניהול פיננסי
מימון בינלאומי
סמינר במימון

התמחות בניהול השיווק
שיווק בינלאומי
ניהול מותגים
שיווק בסין
תקשורת שיווקית משולבת
ניהול מערכות הפצה ועסקים קטנים
התנהגות צרכנים
שיווק דיגיטלי
סמינר בשיווק
התמחות בניהול משאבי אנוש
אסטרטגיה עסקית ומדיניות משאבי אנוש
הדרכה ופיתוח עובדים ומנהלים
מיון ,גיוס והערכת ביצועים
דינמיקה של קבוצות
יחסי עבודה ודיני עבודה
ניהול קריירות ותחלופת עובדים בכפר הגלובלי
המנהל כפסיכולוג
סמינר במשאבי אנוש
אבחון תעסוקתי  -כלים פסיכולוגיים להערכה ומיון
* ניתן לבחור בהתמחות אחת בלבד
סה”כ  121נ”ז (כולל לימודי אנגלית)
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תואר שני

()M.A.

בשוק ההון ובנקאות

תכנית תואר שני בלימודי שוק ההון ובנקאות  -קורסי חובה
שם המרצה

שם קורס

ד”ר רון מלכא

בנקאות א’

פרופ’ ניסים ארניה

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות

ד”ר מולה כהן

מקרו לכלכלה

ד”ר אבי יוסיפוף

תורת ההשקעות

ד”ר מולה כהן

ניהול סיכונים ומכשירים פיננסיים

פרופ’ יורם מיתקי

שיטות מחקר

ד”ר רון מלכא

בנקאות ב’

ד”ר דב סולומון

מימון חברות

ד”ר ליאור דוידאי

אתיקה מקצועית

קורסי בחירה  -קבוצה א’ (בנקאות)
שם המרצה

שם קורס

ד”ר אפריים טואף

ניהול סיכונים בבנקאות הגלובלית

ד”ר דב סלומון

שעבודים ובטוחות לאשראי בנקאי

קורסי בחירה  -קבוצה ב’ (שוק ההון)
שם המרצה

שם קורס

פרופ’ יעד רותם

משפט עסקי בעולם גלובלי

ד”ר אורי בן אוליאל

עסקאות מסחריות בינלאומיות

פרופ’ מרטין צ’רקס

שווקי הון גלובליים

סמינריונים  -חובה
שם המרצה

שם סמינריון

ד”ר רון מלכא

סמינריון בבנקאות

פרופ’ רפי אלדור

סמינריון בשוק ההון

כל המרצים בתכנית לתואר שני הם בעלי תואר שלישי.

ד”ר רון מלכא
ראש התכנית לשוק ההון ובנקאות
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים שם לו
למטרה להכשיר אנשי מקצוע בתחום שוק ההון
והבנקאות לאתגרים של המאה העשרים ואחת.
תכנית יעודית זו לתואר שני אקדמי מרכזת את
מגוון הנושאים האקדמיים העדכניים בנושאי
שוק ההון ובנקאות הנלמדים ע”י מיטב המרצים
בתחום ומשלבת יישומים מעשיים ותכליתיים כך
שבוגרי התכנית יוכלו להשתלב בקלות במוסדות
הפיננסיים והבנקאיים בשוק ההון  .
הוראת התכנית תבוצע בשילוב של מרצים ומרצים
אורחים מהבורסה לני”ע בת”א ,מהבנקים ומבתי
ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי.
משך הלימודים
שני חצאי ימים בשבוע במשך  15חודשים.
ימים :שלישי מ  16:00-ושישי מ.8:00-
מלגות :לזכאים ינתנו מלגות והנחות בשכר הלימוד.
התואר פתוח לכל בעלי תארים ראשונים
בכפוף להשלמות במשך סמסטר אחד.

 B.A.במנהל עסקים תכנית מנהלים
ללמוד מהטובים ביותר
סגל המרצים בתכנית נבחר בקפידה והוא משלב מצוינות בהוראה וניסיון
רב בתחומי העשייה העסקית והחברתית בארץ ובעולם .תכנית מיוחדת
זו פותחה על מנת לאפשר למנהלים ,לבעלי תפקידים ולנושאי משרות
בארגונים ,בין אם כשכירים ובין אם כעצמאים ,לשלב לימודים לתואר
אקדמי מלא במקביל לעבודתם ולקידום הקריירה.
התכנית בנויה באופן שמשתתפיה יכולים להמשיך בעיסוקם   ובמקביל
ללמוד לתואר הראשון מבלי לוותר על רמת הלימודים ועל הדרישות
האקדמיות.

ללמוד ולהתנסות בעולם העסקים
המרכז האקדמי שם דגש בתכנית הלימוד על שילוב הידע התיאורטי עם
הדגמות והמחשות של בעיות ודילמות מעולם העסקים ,בזירה המקומית
ובזירה הבינלאומית .כמו כן ,במסגרת ההרצאות ועבודות הבית נעשה
שימוש באירועים כלכליים אקטואליים ,במאמרים מהעיתונות הכלכלית
בארץ ובחו”ל ובמאגרי מידע ממוחשבים על מנת לתרגל בעיות קונקרטיות
של עולם העסקים.
למידה משולבת

הלימודים מתפרסים על פני שלוש שנות לימוד מלאות.
כל שנת לימודים כוללת שלושה סמסטרים :סתיו ,אביב וקיץ  .
הלימודים מתקיימים ביום שלישי בין השעות  21:30-16:00וביום שישי בין
השעות  .14:00-08:00לימודי השלמה כגון מכינות ,קורסי אנגלית ומכינה
פסיכומטרית מתקיימים לפי הצורך ביום נוסף.
מועדון מנהלים
משתתפי תכנית המנהלים לוקחים חלק במועדון ייחודי הכולל בימות ניהול
ומארח אישים פוליטיים ונושאי משרה בכירים מעולם העסקים .המטרה
היא להפוך את העולם העסקי לחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים.

התכנית מיועדת לאוכלוסיית מנהלים ובעלי תפקידים מארגונים מגוונים
מתחומי ההייטק ,התקשורת ,הקמעונאות ,הפיננסים ועוד .הפרופיל
הייחודי של הסטודנטים ונקודת המבט האישית של כל אחד בשילוב עם
סגל המרצים מאפשר חוויית למידה מרתקת וייחודית ,יצירת קשרים
עסקיים (נטוורקינג) וחיבור אמיתי לפרקטיקה.
גלובליזציה
המרכז האקדמי הוא מוסד גלובלי מוביל בישראל המקיים שיתופי פעולה
עם מוסדות רבים ומובילים ברחבי העולם .הסטודנטים במינהל עסקים
יוכלו להיחשף לעולם האקדמי והעסקי הסיני (במסגרת משלחת) ,ללמוד
קורסים באנגלית ,ולהשתתף בסיור לימודי בברצלונה.

*הענקת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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תואר בחשבונאות

צילום :שלומי מזרחי

מטרתה המרכזית של תכנית הלימודים לתואר
 B.A.בחשבונאות היא להכין את הסטודנטים
לקראת תפקידם כרואי חשבון על ידי מתן
כלים פרקטיים והקניית ידע רב-תחומי בתחומי
החשבונאות ,הביקורת ,המיסוי ,המשפט
והכלכלה.
עולם החשבונאות והביקורת עובר כיום מהפכה משמעותית בעקבות
המעבר לתקינה החשבונאית הבינלאומית ותכנית הלימודים במרכז
האקדמי למשפט ולעסקים שואבת ממנה ומותאמת אליה.
אם בעבר החשבונאות התבססה בעיקר על עקרון העלות ההיסטורית ,כיום
אנו עוברים לרישום ,מדידה ודיווח לפי ערכים כלכליים של שווי הוגן .זוהי
חשבונאות חדשה ומאתגרת ,הדורשת מרואי החשבון העתידים ידע והבנה
מעמיקה בתחומים רבים יותר מבעבר וביניהם :כלכלה ,מימון ,מערכות
מידע ,משפט ,ממשל תאגידי ואתיקה  .
מתוך ראייה רחבה זו של מקצוע החשבונאות פיתחנו תכנית ייחודית
אשר מכשירה לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומעניקה כלים
המסייעים להצליח בעולם הפיננסי הגלובלי.
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חוק רואי חשבון והתקנות שהותקנו לפיו מחייבים עמידה בשני תנאים
מרכזיים כדי לקבל תעודה של רואה חשבון ,והם:
 .1הצלחה במבחני מועצת רואי החשבון
 .2התמחות במשך שנתיים
עם סיום התואר בחשבונאות רשאים הבוגרים להשתתף בשנת השלמה
(שנה ד’) ובסופה ,בכפוף לאישור מועצת רואי החשבון ,יקבל הסטודנט
פטור מ 13-מתוך  15הבחינות של מועצת רואי החשבון בישראל ,כפי
שמקובל באוניברסיטאות.
שנת ההשלמה כוללת קורסים ייעודיים בנושאי חשבונאות ,אשר לא נלמדו
במהלך התואר ,ומכינה לשתי הבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון:
חשבונאות פיננסית וביקורת.
לאחר השלמת הלימודים לתואר “בוגר בחשבונאות” יכולים הבוגרים
להתחיל בהתמחות (סטאז’) בראיית חשבון .הלימודים בחשבונאות
מותאמים לדרישות התקינה החשבונאית הבינלאומית (.)IFRS

בוגרינו ניגשים עם הסטודנטים של
האוניברסיטה העברית לבחינות מועצת רואי
החשבון ,והם נמצאים בקטגוריה מובילה
באחוזי המעבר בבחינות מכלל הניגשים
מהאוניברסיטאות והמכללות המעניקות תואר
בחשבונאות.

מקצוע ראיית החשבון עובר תמורות כתוצאה
משינויים כלכליים :תהליכי הגלובליזציה,
החקיקה החדשה בתחום הממשל התאגידי,
המעבר לתקינה החשבונאית הבינלאומית
ועוד .לכן ,הושם דגש מיוחד על יישומים שונים
מהעולם הפיננסי ועל הרחבת הידע הרלוונטי.

אפשרויות התעסוקה בתחום החשבונאות
וראיית חשבון
אפשרויות התעסוקה לרואי חשבון הן רבות ומגוונות .בוגרי החוג יוכלו
להשתלב כמבקרים ,מומחי מס ויועצים כלכליים במשרדי רואי חשבון,
כעובדי רשות המסים וכמנהלים במגזר הציבורי ,כחשבים ,גזברים ,ומנהלי
כספים בחברות ,כבנקאים ,אנליסטים וכלכלנים בגופים פיננסיים ועוד.
הרקע הנרכש בתחום ראיית החשבון חיוני למילוי תפקידי דירקטור וניהול
במגזר העסקי .לפיכך ,רואי חשבון רבים נמצאים מתאימים למילוי תפקידים
בכירים בארגונים וחברות בכל ענפי המשק.

תכנית הלימודים לתואר בחשבונאות
שנה א’
מתמטיקה א’  +ב’
מבוא לכלכלה  -מיקרו  +מאקרו
שיטות סטטיסטיות א’  +ב’
מכינה בחשבונאות
יסודות המשפט  א’
יישומי מחשב
יסודות החשבונאות א’  +ב’
אנגלית

שנה ב’
מבוא לשיווק
תמחיר וחשבונאות ניהולית
דיני תאגידים
מבוא למימון לחשבונאים
בעיות מדידה בחשבונאות א’  +ב’
מבוא למערכות מידע
חשבונאות ניהולית מתקדמת
דיני עבודה
דיני מיסים א’
יסודות ביקורת חשבונות
יסודות המשפט ב’

שנה ג’
טכנולוגיות מידע
מאזנים מאוחדים א’  +ב’
ביקורת חשבונות
דיני מיסים ב’
סוגיות נבחרות בחשבונאות (כולל ניתוח דוחות כספיים)
מיסוי מקרקעין
מע”מ ומיסים עקיפים
ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
מיסוי בינלאומי
סמינר בחשבונאות ניהולית
סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות
מערכות פיננסיות לחשבונאים
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קליניקה לליווי
עסקים קטנים

ד”ר רימונה פלס ,ראשת החוג לחשבונאות

פרופ’ רם הרשטין ,סגן דיקן הפקולטה למנהל עסקים

הקליניקה היא קורס סמסטריאלי בן  3נקודות זכות ,במסגרתו יעבדו
הסטודנטים עם עסקים אמתיים הפועלים בסביבה העסקית .הסטודנטים  
יעניקו ייעוץ לעסקים ,בהתבסס על לימודיהם במשך התואר ,בתחומי
ניהול שונים :שיווק ,ניהול ,מימון ,חשבונאות ומשפט .במסגרת הקליניקה
הסטודנטים יראיינו לקוחות ,ינתחו את הסביבה העסקית ,יסייעו בתכנון
אסטרטגי ,ובהגשת בקשות שונות (כגון הלוואות) – הכל בקבוצות קטנות,
ובהדרכתם הצמודה של מרצי הפקולטה למנהל עסקים.

מטרות סמינר זה הן להעשיר את הידע במגוון נושאי ניהול בעלי זיקה
בינלאומית ולפתח מיומנויות למידה מחקריות תוך יכולת לנתח ולהציג
נושאים במגוון תחומים בעולם הניהול הבינלאומי :מימון ,שיווק ,יזמות,
משאבי אנוש ועוד.

הקליניקה מיועדת לסטודנטים בשנה ג’ בפקולטה למנהל עסקים ובחוג
לחשבונאות במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
עבור הסטודנטים ,הקליניקה מהווה הזדמנות חד פעמית במהלך
הלימודים להשתמש בידע ובכלים שנרכשו ולהתנסות בניהול מעשי של
עסק פועל :זיהוי הבעיות של עסק ,בחינת הסביבה העסקית של העסק,
הכנת תוכנית עסקית ,הכנת דוחות כספיים ,התמודדות מול הרשויות ועוד.
עבור הקהילה ,המטרה היא להעניק סיוע ניהולי ,ברמה המקצועית הגבוהה
ביותר ,בתחומים בהם רכשו הסטודנטים השכלה במהלך לימודיהם .לרוב
לבעלי העסקים הקטנים אין נגישות לכלים ולידע שניתנים לסטודנטים
למנהל עסקים ,וגם אם יש להם הם לא תמיד מסוגלים ליישם אותו במהלך
היומיומי של ניהול העסק  .
הכוונה היא שסיוע לעסקים יאפשר את שיפור מצבם הכלכלי ובכך יסייע לא
רק לעסקים עצמם ולצדדים הקשורים אליהם ישירות (הבעלים ,העובדים,
הלקוחות והספקים) אלא יסייע לקהילה כולה.
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סמינר בניהול בינלאומי
לסטודנטים מצטיינים

הסמינר ,המיועד לסטודנטים מצטיינים במנהל עסקים ,עוסק במגוון
תיאוריות ומודלים אשר מקורם בעולם מנהל העסקים הבינלאומי ומתמקד
בנושאים כדוגמת חשיבה יצירתית ,קיימות עסקית ,קבלת החלטות
מנהיגותית ,למידה ארגונית ,אסטרטגיות ניהוליות בינלאומיות ,הבדלי
מגדר בניהול ,מיתוג בעידן דיגיטאלי ,עבודה וירטואלית ,מימון גלובלי ועוד.
במסגרת הסמינר מוזמנים חוקרים מובילים בפקולטות השונות
למנהל עסקים בארץ ומתקיימים דיונים בכיתה ,מנותחים ומוצגים
עבודות מחקר שהתפרסמו בכתבי עת בינלאומיים מובילים כדוגמת
Harvard Business Review, Sloan Management Review
ו.Long Range Planning-

שיתוף פעולה
המרכז האקדמי  -קינן שפי

סמסטר
בהודו או בסין

עולם התעסוקה הינו גלובלי ,דינמי ,תחרותי וטכנולוגי .בעולם זה ניצבים
בפני מנהלים בכלל ומנהלי משאבי אנוש בפרט אתגרים חדשים .אבחון
תעסוקתי ,השמת עובדים ומנהלים ופיתוח מנהלים הינם נושאים רלוונטיים
לכל הנהלה בכירה.
במסגרת שתוף פעולה עם קינן שפי  -החברה המובילה בישראל בתחום
משאבי האנוש ,יוכלו סטודנטים לרכוש ידע וניסיון מעשי ,מעשיר וחוויתי
בתחומים אלה  .
ההתנסות המעשית תינתן במסגרת קורסים מקצועיים ואינטגרטיביים
המקנים אוסף עשיר של כלים יישומיים ושימושיים .הקורסים רלוונטיים לכל
השלבים במעגל חיי הארגון.
מדובר בפרקטיקה משמעותית המחברת את הסטודנטים לעולם הארגוני    .
שלושת הקורסים הינם:
•אבחון תעסוקתי – כלים פסיכולוגיים להערכה ומיון
•גיוס והשמת עובדים ומנהלים
•פיתוח מנהלים  
בסיום כל אחד מהקורסים מקבלים הסטודנטים תעודת גמר מקצועית
מטעם קינן שפי והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים (בנוסף לתואר).

ללמוד סמסטר שלם
באוניברסיטאות מובילות בהודו או בסין!
משך התכנית סמסטר אחד.
הקורסים שילמדו יוכרו על ידי המרכז האקדמי.
הרישום פתוח לכלל הסטודנטים ,מותנה בראיון אישי באנגלית.
שכר לימוד :אין צורך לשלם שכר לימוד נוסף.
המתקבלים ישאו בעלויות הטיסה והשהייה.
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שירותים
לסטודנטים

תחרות הפרסום

הספריה האקדמית

בספריה כמאה מקומות ישיבה ,אולם קריאה מרווח ובו סורק משוכלל  ,חדרי
עיון ודיון ,כמו גם שני חדרי מחשבים ,חדר צילום והדפסה .בחדרי המחשבים
עומדים לרשות הסטודנטים  50עמדות מחשב עם גישה למאגרי מידע,
לאינטרנט ולתוכנות ה .Office-הסטודנטים מקבלים שירותי השאלה ,יעוץ
והדרכות בחיפושים במאגרי המידע ובאינטרנט.
בספריה קיימים :ספרי מנהל עסקים ,חשבונאות ,ספרי משפט בתחומים
שונים בעברית ובשפות זרות ,קבצי חקיקה ופסיקה ישראלית וזרה ,אוסף
ספרים וסדרות במשפט העברי ,מגוון אנציקלופדיות ומדריכים ,כתבי עת
ישראלים וזרים.

מידע מקוון  -תחנת המידע לסטודנטים

צילום :שלומי מזרחי

את סבא שלך
היית נוטש?

מלחמות מתחילות

מאגו

גם אני
חלק
מהמשפחה
אל תנטשו אותי
כ 50,000-כלבים ננטשים מדי שנה .בואו נעצור את התופעה!

הם איבדו אותך .הם מאבדים את חייהם.

מקום 1

תשאיר אותו

מחוץ לשוליים

מקום 2

שווה למות
בגלל זה?

אני מפחד
לצאת מהכיתה*
*ישראל כהן ,מורה

אלימות
בינגד מורים?
לא ב
ת
ס
פרנ ו!

ה

כולחניה
מקום  + 3חביבת הקהל
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מקום 4

בתחרות הוצגו  12כרזות ,שעיצבו סטודנטים
בקורס “תקשורת שיווקית משולבת” (שנה
ב’ ,הפקולטה למנהל עסקים) ,אשר מציגות
“התנהגויות ורעות חולות” בתרבות הישראלית,
וקוראות לציבור לפעולה.
התנהגות אוהדים במגרשי הכדורגל ,אלימות נהגים בכביש ,ברבריות
ישראלית בחו”ל ,זיהום חופי הים ,חוסר כבוד כלפי קשישים ,אלימות נגד
מורים ועוד  -כל אלו נושאים רלבנטיים ועל סדר היום הציבורי בישראל ,בהם
בחרו הסטודנטים לעסוק.
מנחה הפרויקט ,מרצה הקורס עצמו ומי שליווה את הסטודנטים לאורך
התהליך הוא איש הפרסום גדי חייט והוא הסתייע בעיצוב הכרזות
במעצבת רותי כרמי.
השופטים אשר בחרו את הכרזה המנצחת הם דמויות בכירות מעולם
הפרסום והשיווק וניתן למצוא ביניהם את שלי יערי ,משנה למנכ”ל משרד
הפרסום  ,LEADבני כהן ,יועץ אסטרטגי ושותף במשרד יחסי הציבור
והאסטרטגיה “רימון ,כהן ,שינקמן” ועדי קויצקי מליאו ברנט.
בצעד יפה ויוצא דופן ,החליטו  3הקבוצות שזכו בתחרות הפרסום ,לאחד
את הפרסים שקיבלו ולשלוח את הסכום לטובת ילד החולה בסרטן ונזקק
לטיפול יקר בארה”ב.

שירותי המידע המקוון מקנים לסטודנטים גישה לגיליון הציונים הפרטי,
למערכת השעות ,לתכנית הלימודים ועוד .כל קורס מלווה באתר משלו
הכולל את חומרי הלימוד בקורס ,מבחנים ,שיעורים ,רשימת קריאה ,פורום
הקורס ושאר עזרי לימוד .בנוסף ,לסטודנטים ניתנת גישה ישירה אל
המרצים והמזכירויות של המרכז האקדמי דרך תחנת המידע והאפליקציה
ואף הרישום לקורסים מתבצע באמצעותם.

אפליקציה

מלגות
לסטודנטים
פרויקט סל”ה

פרויקט סל”ה (סטודנטים למען הקהילה) הוקם במטרה לסייע לתלמידי
תיכון לעבור בהצלחה את מבחני הבגרות .בפרויקט יכולים ליטול חלק
סטודנטים הלומדים בשנים א’-ג’ ,אשר הינם בעלי הישגים טובים
בלימודים ובעלי ניסיון בהדרכה או ידע באחד מהמקצועות הבאים :אנגלית,
מתמטיקה ,לשון ,היסטוריה ,ספרות ותנ”ך .הפעילות מתקיימת בבית הספר
“תיכון מקיף” ברמת גן .לאחר למעלה מעשר שנות פעילות משותפת ,זוכה
הפרוייקט לשבחים מקיר לקיר .בית הספר העיד כי תלמידיו גילו שיפור
מרחיק לכת בהתנהגותם ,ביצועיהם ומחויבותם ללימודים ובעיקר  -מהווה  
מקור להשראה לתלמידים הצעירים.

פרויקט הכוונה אקדמית

בפרוייקט החונכות מסייעים סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות
לסטודנטים המתקשים בלימודיהם ,לרוב משנה א’ .הפרויקט מתקיים
כעשור ומשקף את ערכי המרכז האקדמי ,הדוגל בעזרה לזולת ובקיום
הלכה למעשה ההבטחה להעניק לכל סטודנט את ההזדמנות המלאה
למצות את הפוטנציאל המרבי שלו.

מלגה של חטיבת זכויות האדם

זמינה להורדה בחנות האפליקציות .מכילה ציונים ,פניות למזכירויות ,מערכת
טרמפים ,מרכז הקריירה ב”משרות חמות” ,צפייה במערכת השעות ולו”ז יומי.

מועמדים מתאימים ,המעוניינים להתחיל בלימודי משפטים בשנת
הלימודים תשע”ח ,ויכולים להצביע על עשייה בתחום זכויות האדם ,יזכו
במלגה מהמרכז האקדמי.

שירות הודעות אישי

פרויקט חונכות אישית ברמת גן בשיתוף פר”ח

המרכז האקדמי מפעיל שירות הודעות אישי ,המאפשר לסטודנטים להיות
מעודכנים בכל זמן .הודעות אישיות מועברות מהמרצים ומהמזכירויות
ישירות לדוא”ל ולסלולרי ,לתחנת המידע ולאפליקציה.

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים פועלת למען רווחת הסטודנטים במישורים שונים
ומהווה מוקד לפעילות תרבותית ,חברתית ואקדמית .האגודה מקיימת
פעילויות פנאי כדוגמת מסיבות ואירועים ,פועלת לארגון סיכומי שיעורים,
מקדמת עשייה ומעורבות חברתית וכן מייצגת את הסטודנטים מול הנהלת
המרכז האקדמי .אתר האגודהwww.laaguda.co.il :

מרכז תמיכה ללקויי למידה/בעלי צרכים מגוונים

מרכז התמיכה מהווה חלק משירותי משרד דיקן הסטודנטים ,ומטרתו
לסייע לסטודנטים לקויי למידה ו/או בעלי צרכים מגוונים .המרכז תומך
ומעניק ליווי מתאים ומסייע לעמוד בדרישות האקדמיות.

חונכות אישית לתלמידי בתי ספר יסודיים ברמת גן .היקף הפעילות
עומד על ארבע שעות שבועיות במשך כל שנת הלימודים האקדמית.

מלגה משותפת של המרכז האקדמי ,עיריית
אשדוד ופר”ח

המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי אשדוד הלומדים במרכז האקדמי.
המלגה תמומן באופן שווה על-ידי עיריית אשדוד ,פר”ח והמרכז האקדמי,
וזאת בתמורה ל 124-שעות פעילות בקהילה באשדוד.

שיתוף פעולה עם עמותת חינוך לפסגות
בתוכנית תוכלו לקדם ילדים מוכשרים מהפריפריה ולעזור להם להצטיין
בלימודים ,להשתלב בחברה ,להצליח בכל תחומי החיים ולהגשים חלומות.

מרכז הכוונה ,השמה וקריירה
פרוט בעמודים .33-32
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כנס האגודה למשפט וחברה בישראל מערכת המשפט :אתגרים ,בעיות ותפקידה של האקדמיה

כנס בינלאומי של הפקולטה למנהל עסקים

בהשתתפות שופטי בית המשפט העליון מישאל חשין ז”ל ,דליה דורנר ,שופטת בית המשפט העליון לשעבר ,מני מזוז ופרופ’ מנחם מאוטנר

בהשתתפות פרופ’ ישראל אומן ,זוכה פרס נובל

כנס NEW TALK

כנס הון-שלטון-עיתונות בישראל

כנס הפקולטה למנהל עסקים :מנהיגות ומצוינות

בהשתתפות :ח”כ שלי יחימוביץ ,ח”כ יאיר לפיד ,פרופ’ לורנס לסיג ,הרווארד ,פרופ’ משה כהן-אליה ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בהשתתפות חברי הכנסת :ציפי לבני ,זהבה גלאון ,גילה גמליאל,
באסל גטאס ,מיקי לוי ,רחל עזריה ושולי מועלם

בהשתתפות ח”כ אורלי לוי-אבקסיס ,משה חורב ,איציק קורנפיין ,אלון בן דוד וגל גבאי
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מרכז הכוונה
השמה וקריירה

עו”ד צביה שפיגל
מנהלת

מה אנו עושים?

הסוד להצלחה
מרכז הקריירה נועד להקנות לסטודנטים את ארגז הכלים הרחב
ביותר ,כדי שיוכלו לגבש את ההחלטה הנבונה ביותר אודות המשך
הקריירה שלהם .במהלך השנים בוגרי המרכז מתברגים בהצלחה
רבה במקומות נחשקים ומובילים.

•הכוונה וייעוץ :פגישות ייעוץ אישיות עם צוות מרכז הקריירה ,שנועדו
לצורך מיקוד והכוונה אישית.
•הרצאות מקצועיות להכרות נושא ההתמחות ושוק העבודה.
•מפגשי זרקור עם משרדי עורכי-דין ,רואי חשבון וחברות מובילות במשק.
•סדנאות הכנה אישיות וקבוצתיות לקראת ראיונות ההתמחות.
•סדנאות לכתיבת קו”ח :מתן כלים יישומיים לכתיבת קו”ח ומכתב
פנייה ,המותאמים למעסיק הרלוונטי.
•הצעות עבודה :במרכז הקריירה לוח משרות פעיל ודינאמי המתעדכן
מדי יום ,ובו משרות אטרקטיביות המיועדות אך ורק לסטודנטים
ולבוגרי המרכז האקדמי.

התמחויות

2017

דפי קרייז-פור ,יועצת
ליאור ברמלי ,יועצת

קריירה לצד אקדמיה
ההכוונה התעסוקתית מתבצעת על-ידי
צוות מיומן בעל ניסיון עשיר והיא נעשית
בצורה אישית ופרטנית תוך התאמה לצרכי
הסטודנט .במהלך ההכוונה הסטודנטים
נהנים מתהליך ייחודי וממוקד הכולל ליווי
אישי ,הכנת קובץ קורות חיים ,סימולציות
הכנה לראיונות ,הרצאות מקצועיות ,מפגשי
זרקור עם משרדים גדולים וחברות מובילות
במשק ,ירידי השמה ועוד.
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דניאל בלס

ניל בונפילד

נשיץ ברנדס אמיר

ד”ר שלמה נס ושות’

עדן אלפסי שורוק עואד מרין אטיאס
פרקליטות אזרחית פרקליטות אזרחית

משרד מבקר המדינה

עמית אלמגור

נטע קאופמן

רשות המיסים

פישר בכר חן וול
אוריון ושות’

נועה טבת ענבר בן-איון דניאל דנן
מ .פירון ושות’

פרל כהן צדק לצר ברץ שוב ושות’

רון קופר

שחר מור

בלטר גוט אלוני ושות’

יגאל ארנון ושות’

שירלי סטפאני אלינג
חזקיה חכמון

שי ממת

לניר אבו וקייק

יחיא יחיא

מיכל לויטה

אלינה מריאונבסקי

קובי קיסוס

פרקליטות אזרחית

כנסת ישראל

פרקליטות פלילית

פרקליטות פלילית

סנגוריה ציבורית

סנגוריה ציבורית
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מה הסטודנטים
חושבים עלינו?

“

“

“

תמחות בתחום הפלילי  -קשה
ה
אה .הן מכיוון שההיצע נמוך,
למצי
קה מצומצמת וסגורה ,ועורכי-
הקלי מובילים בתחום הפלילי מספרם
הדין ה למרות זאת הצלחתי להתקבל
מועט.
באחד המשרדים המובילים
להתמחות
קשרים בארץ בתחום הפלילי.
והמתו להודות למרכז האקדמי ולעו”ד
צוני
בר שפיגל בפרט ,על הסבלנות,
צביה
ההשקעה כלפי הסטודנטים
הסובלנות ו
ועבורם.
חזק ואמץ.

”

עו”ד אביחי

חג’בי ,בוגר תואר במשפטים

המרכז
לקחת ח האקדמי
פ
ת
ח
ב
פני את
לק בכת
בהוצאת אוניבר ב העת היוקרתי ו האפשרות
ה
סי
מ
רתק
“hts
טת בר
קלי העול
man Rig
בנושא זכויות א  d Ethics of Huמית בשם
דם.
”Law an
כחברת מ
חוקרים ערכת זכי
תי
ל
ה
יו
ת
נוכ
בהש
מהמוסדות תתפות פרופסורי חת בכנס
ה
ם
ו
מו
א
נ
בי
לי
שי
אינטלקטואלית יוצ ם בעולם .הייתה אקדמיה
זו
א
הח
ת
חו
ויה
דופן שה
שיבה והה
והאקדמיה .תייחסות שלי לכל פרתה את
עולם
המשפט

עו”ד ליר

“

לימודיי במרכז האקדמי היו מעניינים
מאתגרים ומעשירים ביותר .במסגרתם
השתתפתי בקליניקה לזכויות אדם ,בה
התנסיתי גם בעבודה מעשית במתן סיוע
משפטי לאוכלוסיות מוחלשות ולנזקקים
בישראל.

עו”ד
חני קורנז
ת
בוגר (מצ
טיינת) תוא

”

ר

”

במשפטים

עו”ד נסרין עליאן ,בוגרת תואר במשפטים
מנהלת פרויקט זכויות אדם באגודה לזכויות האזרח בישראל

”

ון גרטי  ,ב

וגרת תו
אר במשפ

טים

“

מרכז האקדמי -
אני חייבת תודה גדולה ל ת הספר למנהל
מי שאני היום! בי
לכיוונים חדשים
בזכותם אני
ח
עסקים איפשר לי ליזום ולהתפת למדתי להתבונן
ה בשבילי בעבר.
שלא היו בני השג
ויעילה יותר .אני
חבה
על עולם העסקים בראיה ר רכשתי הינם כלי
לים וההשכלה ש
גישה שהכ
מר ה חיוניים לחיים.
עבוד

“

”

אר במנהל עסקים

רת (מצטיינת) תו

עינת יוגב ,בוג
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במהלך
ללמוד מ לימודי ב-
B
L
C
ז
כי
ה
תי
מרצים הטו
ב
תחום .אני מלאת ה בים ביותר
ע
ע
ל
ר
כ
ש
ה
ל
א
א
וית
ליהם
ולהוכיח לכו רו לי וגרמו
לי
ל
ה
ת
א
לם
מץ
גבוה שרק אפ שאני יכולה
לעוף הכי
שר.

אני זוכרת את ההתלבטות הראשונית היכן
ל
למוד משפטים מיד כשהשתחררתי מהצבא.
י
דעתי
שאני
רוצה
ל
עבור
לגור
ב
מרכז וחיפשתי
מקום
שיא
פשר לי לעבוד וללמוד אבל שתהיה
בו ת
כנית לימודים איכותית כזו שכשאסיים את
הלימ
ודים
אוכל
להת
קבל
לכל
מקום
בלי שום
ב
י עיה .היום במבט לאחור ,לא יכולתי לבחור טוב
ותר.
ת
קופת
הלימ
ודים
היתה
חוויה אישית נפלאה.
ה
כרתי חברות טובות ,חוויתי את החיים במרכז,
הצ
לחתי
ל
שלב
גם
ע
בודה עם הלימודים והכי
חשוב
 כשסיימתי את הלימודים כל הדלתות שלהמשרדים הגדולים היו פתוחות בפני.
עו”ד דניאל חן ,בוגרת תואר במשפטים
התמחתה במשרד המבורגר ,עברון ושות’

“

ברצוני להביע
צוות המכללה ,את שביעות רצוני הרבה מכל
שת
מיד
נ
מצ
אים
כאוזן קשבת
לכל בעיה ,שא
לימודים רוו לה או סתם התייעצות .תכנית
יה,
מגו
ונת
ו
מע
שית גם בהתמחות
בשיווק גם
בקו
רס
המ
קצ
ועי
בנ
דל״ן
שללא ספק
פתח לי פ
תח
לעו
לם
הזה וגם בתוכניות
הבינלאומ
יות
ה
מוצ
עות
בכל
ש
נה.
עמית זי

בלי ,בוגר תואר במנהל עסקים

”

”
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קמפוס
המרכז האקדמי
כתובת המרכז האקדמי

מדור רישום

רשימת קווי אוטובוסים

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
רח’ בן גוריון  ,26רמת גן 5257346

טלפון*6188 :
פקס03-6000874 :
דוא”לrishum@clb.ac.il :

מקניון עזריאלי תל אביב
קו  40עד פתח המרכז האקדמי

www.clb.ac.il
www.facebook.com/clbisrael

שעות פעילות המדור:
א’-ה’   9:00-19:00
ו’ 9:00-12:00

כתובת אתר האינטרנט:

פניות בכתב:
ת.ד ,852 .מגדלי ויטה
בני-ברק  5110801
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מתחנה מרכזית תל אביב  -קווים:
לרחוב בן גוריון  -דן40 ,52 :
לרחוב ז’בוטינסקי
דן70 ,240 ,50 ,51 :
קווים169 ,68 :
לרחוב אבא הלל
דן    142 ,2 :אגד524 ,531 :

מרכבת מרכז תל אביב:
דן50 ,58 ,51 ,142 ,70 ,82 ,240 ,42 ,41 :
קווים68 ,69 :
אגד531 :
מירושלים לרח’ בן גוריון 400 ,402 -

רח’ בן גוריון  ,26רמת גן

