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במשפטים

דבר הנשיא
שלום רב,

שנת הלימודים תשע"ט תהיה השנה העשרים וארבע
להיווסדה של האקדמית נתניה.
שנת תשע"ח נפתחה עם למעלה מ 3,000 -סטודנטים,
כ 20 -תוכניות לימוד לתארים ראשונים ושניים,
המעודכנות לנעשה בתחומי הלימוד השונים והמגוונים
אותם מציעה האקדמית נתניה.
האקדמית נתניה שואפת למצוינות בהוראה ובמחקר מדעי ,והיא מכשירה
את תלמידיה להמשיך לימודים לתואר שני ושלישי במוסדות להשכלה גבוהה.
המוסד שם לו למטרה להכשיר את המנהיגות העסקית והמדעית של מדינת
ישראל .להשגת מטרה זו מציע המוסד תכניות לימודים ייחודיות וגישה
חדשנית ועדכנית .דוגמא חיה לכך ,היא בקורס היזמות שפועל במכללה זו
השנה הראשונה בשיוף קרן  ,FIMIבראשותו של ישי דוידי ,במסגרתו מגיעים
אלינו מנכ"לים מובילים מהמשק והתעשייה להוראה בקורס זה ,כשגולת
הכותרת של הקורס היא זכייה בעד  ₪ 100,000כהון ראשוני למימון המיזם
הזוכה.
האקדמית נתניה זוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי .לאקדמית נתניה
למעלה מ 20,000 -בוגרים ,אשר אלפים מהם השתלבו בלימודי התואר
השני והשלישי במוסדות אוניברסיטאיים יוקרתיים בארץ וברחבי העולם,
ובתפקידים בכירים בתעשיית ההיי-טק ,בפרקליטות ,במשרדי עורכי  -הדין
החשובים ביותר ,בענף הנדל"ן ,בחברות כלכליות ,בביטוח ,בבנקאות ובמגזר
העסקי והציבורי.

באקדמית נתניה פועל פרויקט המצוינות ,ובו משולבים הסטודנטים המצטיינים
של בתי  -הספר השונים בפרויקטים הקשורים לגופים כלכליים מהמובילים
במשק .הצלחת הסטודנטים בפרויקטים מאפשרת שילובם בעבודה בגופים
המובילים במשק.
האקדמית נתניה הינה מוסד ציבורי ללא כוונות רווח (מלכ"ר) ,וככזאת היא
פועלת לרווחת הסטודנטים ,ומעניקה מלגות וסיוע בהסדרי מימון של שכה"ל
במיליוני שקלים מדי שנה.
המכללה פועלת לפיתוח ולשכלול אמצעי ההוראה ,המעבדות ,הספרייה,
אולפני הרדיו והטלוויזיה והמחקר .לרשות הסטודנטים מרכז ספורט מפואר
הכולל בריכת שחייה מקורה ,חדרי כושר ,מגרשי טניס ,מגרשי כדורסל ועוד.
קפיטריה ,שדרת חנויות נוחות ,מתחם מגורים מפואר ,בית-קולנוע ייחודי,
אשר מוסיף רבות להווי הסטודנטיאלי.
הקמפוס על מבניו ,תשתיתו ,יצירות האמנות הפזורות במרחביו ,מדשאותיו
וחורשותיו הינו פנינה אמתית בלב השרון.
סטודנט הבוחר להצטרף אלינו יכול לצפות לאתגר אינטלקטואלי וחוויה
כוללת ,המחברת בין האקדמיה והחברה הישראלית על כל רבדיה.
אני סמוך ובטוח שבני המחזור העשרים וארבע יטביעו את חותמם על ההוויה
הישראלית לקידום החברה במדינת ישראל.

האקדמית נתניה פועלת תוך שמירת החופש האקדמי המלא ,טיפוח נאמנות
לערכי יסוד של חברה ישראלית חופשית וסובלנית ותוך שמירת חירות האדם
למימוש עצמי בתחומי המחשבה והמעשה.
האקדמית נתניה מעמידה לרשות תלמידיה סגל מורים בעלי מוניטין לאומי
ובינלאומי המשלבים מצוינות הן ברמה המדעית והן ברמת ההוראה שלהם
עם מעורבות בעולם העשייה ,וכן מרכזי מחקר הפועלים במישור הלאומי
והבינלאומי למען חיזוק חוסנה של מדינת ישראל.
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בברכה
פרופ' יעקב הרט
נשיא

האקדמית
נתניה

האקדמית נתניה הינה אחד ממוסדות
הלימוד האקדמיים המובילים בישראל
וזוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי
מזה  24שנה.
באקדמית נתניה מעל  20,000בוגרים
בתארים אקדמיים שונים וייחודיים לה.
תכניות הלימוד הן חדשניות ושמות דגש
רב על חיבור לפרקטיקה ,אמצעי מחשוב,
מולטימדיה ומחקר חדשני ופורץ דרך.
בזכות שילוב מנצח בין סגל הוראה
מהשורה הראשונה ,ניסיון אקדמי עשיר,
יחס אישי ,ראיית שטח מעמיקה וסביבת
לימודים מתקדמת ,באקדמית נתניה
תצברו ניסיון מעשי כבר במהלך התואר,
ניסיון שיעניק לכם יתרון משמעותי
בהמשך דרככם וייפתח לכם דלתות
בעתיד ,עם סיום לימודי התואר.
קמפוס האקדמית נתניה הינו מרהיב
ביופיו וכולל סביבת לימודים מתקדמת.
בתוך הקמפוס ניתן למצוא אולמות לימוד
מפוארים ,מעבדות מחשבים ,תחנת
רדיו המופעלת על ידי הסטודנטים ,חדר
עסקאות ,אולפני רדיו וטלוויזיה ,ספרייה
עשירה ,מתקני ספורט מתקדמים כולל
בריכת שחייה מקורה ,מתחם מגורים
לסטודנטים ועוד.
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 3400סטודנטים

מדעי ההתנהגות

ניהול מערכות מידע
מנהל עסקים

המספרים
מדברים

 10מיליון

₪

 11מרכזי מחקר

 50משרדי עו״ד המלווים את פרויקט המצוינות
 15מסלולים לתואר ראשון ושני

מלגות

ניהול מערכות בריאות
 20,000בוגרים נדל״ן

התנהגות ארגונית ביטוח
מדעי המחשב והמתמטיקה
 300אנשי סגל תקשורת
משפטים  450מיטות בחדרי מעונות
 25משלחות חו״ל בחילופי סטודנטים
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ברוכים
הבאים
לבית הספר
למשפטים

בית הספר למשפטים באקדמית נתניה ,הוקם
בשנת  1995ונהנה כיום ממוניטין של מצוינות
ואיכות ,הבאים לידי ביטוי הן מבחינת מספר
הסטודנטים הלומדים בו והן מבחינת כוחות
ההוראה האיכותיים .סטודנטים המשתלבים
באחד ממסלולי המשפטים המוצעים נהנים
ממגוון רחב של יתרונות :תנאי לימוד מצוינים
ומתקני לימוד מתקדמים ,סביבה סטודנטיאלית
איכותית ותוססת ,תכנית המצוינות ,קליניקות
משפטיות להכשרה מעשית וסגל אקדמי איכותי
הכולל מרצים בעלי שם ,המעניקים לסטודנטים
יחס חם ,ליווי אישי והתנסות מעשית במסגרת
סדנאות וסמינריונים.
בראש בית הספר עומד פרופ‘ סיני דויטש,
פרופסור למשפטים ,בעל השפעה רבה
בתחום המשפט האזרחי בישראל .בעברו כיהן
פרופ‘ דויטש כדיקן הפקולטה למשפטים של
אוניברסיטת בר-אילן וכמו כן ייסד את בית
הספר ללימודי משפט ועמד בראשו.
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המקפצה שלך לעולם המשפט
הלימודים שלנו ,הרווח שלכם

התכנית האקדמית של בית הספר בנויה במתכונת התכנית האקדמית בפקולטות למשפטים בישראל וכוללת לימודי משפטים לצד קורסים
במדעי החברה ,קרימינולוגיה ,פסיכולוגיה ,ניהול עסקים ופילוסופיה של המשפט .זאת במטרה להעניק לבוגרי בית הספר נקודת מבט רחבה
ובינתחומית .במהלך לימודיהם משתתפים כל הסטודנטים בשיעורי חובה ,בתרגילים ,בקורסי בחירה משפטיים ,בסמינריונים ,בקורסים
באנגלית ובקורסי בחירה כלליים.
לבוגרי התכנית מוענקת תעודת תואר  LL.B.המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומזכה באפשרות להתמחות בעריכת דין.
תואר זה מהווה יתרון בעולם התעסוקה בתחומי המשפט ,השירות הציבורי והעסקי.

עושים לכם קריירה

בוגרי תואר ראשון במשפטים באקדמית נתניה מתמחים במשרדי עורכי דין מהטובים בארץ .רבים מבוגרינו מנהלים משרדי עורכי דין גדולים,
מייצגים אנשי עסקים מובילים ,עוסקים בייעוץ משפטי ,בשירות הציבורי ,מזכירות חברות ועוד.

בוודאי תשמחו לדעת ש...

בתוך כתלי הקמפוס פועל מרכז השמה המסייע לסטודנטים למשפטים למצוא משרות של טרום התמחות ומקומות התמחות במשרדי
עורכי דין ובמיגזר הציבורי.

תכנית המצוינות בביה"ס למשפטים

כבר מעל לעשור תכנית המצוינות מעניקה חשיפה שבועית רחבה לעולם המעשי של המשפט לצד ידע וכלים פרקטיים והיכרות בלתי
אמצעית עם מיטב עוה“ד המלווים אותה .תכנית המצוינות מיועדת לסטודנטים המצטיינים של המחזור ,המוכנים להשקיע את המאמץ
הנדרש ,לאורך השנה השנייה והשלישית ללימודיהם .התכנית מציעה מסלול ייחודי הכולל מספר קורסים אקדמיים מעשיים נוספים על תכנית
הלימודים הרגילה .קורסים אלה יסייעו למצטיינים בעבודתם העתידית כמתמחים וכעורכי דין .הקורסים ניתנים בפיקוח ובהשתתפות פעילה
של טובי עורכי הדין בישראל .לרוב המשתתפים בתכנית מובטחת עבודה באחד מעשרות משרדי עורכי הדין המובילים בארץ.
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קליניקות משפטיות

ליהנות מיתרון אקדמי

האקדמית נתניה שמה דגש על תרומה לקהילה ועל הכשרה מעשית עבור הסטודנטים למשפטים
בצד הלימוד האקדמי .לצורך כך פועלות בביה"ס למשפטים מספר קליניקות מעשיות:

מערכת כתב העת "מאזני משפט"

קליניקת “משפט ושיפוט הלכה למעשה“  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לשופטים בבתי משפט
שונים בביצוע עבודתם .הקליניקה מתבצעת בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט.
קליניקת "סדנה להגנה על זכויות בעלי חיים"  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים תוך שיתוף פעולה
עם עמותת "תנו לחיות לחיות" להכיר את הדין הרלוונטי בחס לזכויות בעלי החיים תוך פעילות
מעשית שתבוא לידי ביטוי בליווי עורכי דין העוסקים בתחום.

בבית הספר למשפטים פועלת מערכת כתב העת “מאזני משפט“ הזוכה לחשיבות רבה בעולם
המשפט ומפרסמת מאמרי דעה ,פסיקות והתייחסויות עדכניות לנושאים אקטואליים בתחום.
ההשתתפות בעבודת המערכת מהווה הזדמנות חשובה ,מרתקת ומאתגרת המאפשרת
לסטודנטים לחוות את דעתם על מאמרים אקדמיים הנשלחים למערכת ע“י שופטים ובכירי
עולם המשפט ,לבקר ,להאיר ולהציע דרכים לשיפורם ,לסייע בארגון כנסים ובעבודת המערכת.

משלחות לחו"ל

הקליניקה לליווי סנגורים  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לסניגורים הציבוריים בייצוג חשודים
ונאשמים .הקליניקה מתבצעת בשיתוף פעולה עם הסניגוריה הציבורית.

האקדמית נתניה נמנית על מועדון נבחר ומצומצם של מוסדות לימוד שתלמידיה מורשים
להשתתף בקורס של “ארגון העבודה הבינלאומי“ בג’נבה שבשוויץ .מדי שנה יוצאת משלחת
סטודנטים לג’נבה ,בשוויץ .חברי המשלחת נוטלים חלק בהרצאות מרתקות של חברי ארגון
העבודה הבינלאומי ,מסיירים במקומות מעניינים (כמו מאיץ החלקיקים בג‘נבה) ,נחשפים
לאווירה הבינלאומית ועוד .בנוסף ,יוצאת מדי שנה משלחת סטודנטים לאוניברסיטה בסין.

הקליניקה ביחידות המטה של פרקליטות המדינה  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לפרקליטים
ביחידות שונות של הפרקליטות ,כחלק מהגשמת עקרון הייצוג ההולם למגזרים שונים.

שיתופי פעולה עם גורמים חיצונים

הקליניקה למשפט פלילי  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לפרקליטים בפרקליטות הפלילית
במחוז הצפון בעבודתם היומיומית לאורך כל ההליך הפלילי.

הקליניקה לסיוע משפטי  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לכל הזקוק לסיוע משפטי בתחומים
אזרחיים שונים ,כאשר הסטודנטים פרושים בתחנות שונות ברחבי הארץ .הקליניקה מתבצעת
בשיתוף פעולה עם לשכות שי“ל (שירות יעוץ לאזרח).
הקליניקה לדיני עבודה וזכויות אדם  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לבאי בתי הדין לעבודה
שאינם בקיאים בזכויותיהם ,הן מול המעסיקים והן מול הביטוח הלאומי.
הקליניקה לדיני אכיפה ,זכויות וחובות חייבים  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לבאי לשכות
האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל) שאינם בקיאים בזכויותיהם.
הקליניקה לדיני הגנת הצרכן  -במסגרתה מסייעים הסטודנטים לצרכנים המתקשים במימוש
זכויותיהם .הקליניקה מתבצעת בשיתוף פעולה עם רשות ההסתדרות לצרכנות.

לבית הספר למשפטים באקדמית נתניה קשרים בינלאומיים ענפים עם מוסדות אקדמיים
בחו“ל .במסגרת זו מקיימת המכללה כנסים בינלאומיים משותפים וחילופי מרצים
 ,)Professorsבין היתר עם אוניברסיטת  Touro Collegeמארצות הברית ועם
 Essex Universityמאנגליה.

(Visiting

מוסמך במשפטים  LL.M.לימודי תואר שני משולב תיזה

בית הספר למשפטים מציע תוכנית ללימודי תואר שני במשפט מסחרי ועיסקי .לבחירתכם
שני מסלולים :מסלול ללא תיזה הנמשך  4סמסטרים רצופים (כ 15-חודשים) ,ומסלול עם תיזה
הנמשך כשנתיים ומהווה כרטיס כניסה לעולם האקדמי והמחקר .התואר כולל חטיבה בנושא
יישוב סכסוכים מסחריים ועסקיים .חטיבה זו כוללת קורס גישור המעניק תעודת מגשר,
וקורס בוררות המעניק תעודת הסמכה כבורר.

קורס גישור  -לימודי תעודה  -באקדמית נתניה מספר קורסים לגישור הפתוחים בפני הסטודנטים
ומאפשרים להם לרכוש מיומנויות וכלים מקצועיים לגישור ולניהול קונפליקטים וכלים לניהול
משא ומתן באופן מקצועי .בוגרי הקורס לגישור מקבלים תעודת מגשר מוכרת.
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חברי הסגל בבית-הספר למשפטים

חברי
הסגל
האקדמי

פרופ' סיני דויטש ,דיקן University of Michigan ,(1976) S.J.D.
פרופ' משה גלברד ,סגן דיקן  ,)2001( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג  ,)2005( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר ציפי איסר-איציק  ,)1997( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' דוד אלקינס  ,)1999( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
השופטת הדסה אסיף שופטת שלום ,בית-משפט השלום חדרה
ד"ר גיא בן דוד  ,)2009( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' הדרה בר-מור  ,)1988( J.S.D.אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר רועי גילבר University of London ,(2004) Ph.D.
פרופ' ישראל גילת  ,)1995( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מרשה גלפי( ,אמריטוס) University of Indiana ,(1974) J.D.
פרופ' עמנואל גרוס  ,)1987( Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' יצחק הדרי( ,בדימוס) University of Michigan ,(1972) S.J.D.
ד"ר מיכל הורוביץ  ,)2001( J.S.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יינון היימן  ,)2012( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אסף הראל  ,)2006( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שרון וינטל  ,)2007( Ph.D.האוניברסיטת העברית ,ירושלים
השופט ד"ר קובי ורדי  ,)2001( LL.M.אוניברסיטת תל-אביב
עו"ד יצחק יגור University of Coloumbia ,)1995( LL.M.
ד"ר יחזקאל מרגלית  ,)2010( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
קאדי פרופ' אחמד נאטור נשיא בית-הדין השרעי לערעורים ,ירושלים
פרופ' אהרון נמדר Harvard University,(1977) S.J.D.
פרופ' ג'סטין סוויט( ,אמריטוס)University of California, )1953( Ph.D. ,

פרופ' יוסף פאור( ,אמריטוס) University of Barcelona ,(1963) Ph.D.
ד"ר בארי פיינשטיין University of California, Berkeley ,(1981) J.S.D.
פרופ' רות פלאטו-שנער  ,)1996( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד דוד פרדס University of Brussels Free ,(1983) LL.M.
ד"ר מעין פרל University of Pennsylvania law school Philadelphia ,(2014) J.S.D
גב' חנה קוצר-ספיר New York University ,(1973) M.A.
פרופ' מיכאל קורינאלדי( ,בדימוס)  ,)1972( Ph.D.האוניברסיטת העברית ,ירושלים
ד"ר עמיחי קרנר (בשבתון)  ,)2004( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שוקי שגב University of Virginia ,(2003) J.S.D.
ד"ר חיים שיין  ,)1987( Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
השופט אילן שיף Jag School Scharlottesville Virginia ,(1989) LL.M.
עו"ד רחל תורן  ,)1993( LL.M.אוניברסיטת תל-אביב

Berkeley

פרופ' יובל סיני (בחל״ת)  ,)2003( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד מיכל עורקבי  ,)1998( LL.B.אוניברסיטת חיפה
ד"ר מיכל סליטרניק  ,)2014( Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר מיכל עופר -צפוני  ,)2010( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר לימור עציוני  ,)2007( LL.D.האוניברסיטת העברית ,ירושלים
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תכנית הלימודים*

קורסי בחירה

קורסי חובה**
שנה א'

דיני חוזים
דיני עונשין
דיני נזיקין
פילוסופיה של המשפט
משפט עברי :בין הלכה למעשה/
מבוא למשפט מוסלמי
משפט חוקתי
יסודות עריכת הדין
פרוייקט חונכות
כתיבה משפטית
מבוא לקרמינולוגיה

שנה ב'

סדר דין פלילי
מבוא למשפט עברי – השלמה
מבוא לקרימינולוגיה
דיני חברות
משפט בינ"ל פומבי
דיני קניין
דיני משפחה וירושה
מיסוי מקרקעין
דיני מיסים
דיני קניין רוחני

שנה ג'

סדר דין אזרחי
משפט מנהלי
דיני עבודה
אמצעי תשלום

שנה ד'

דיני ראיות
אתיקה מקצועית

אומנות הנאום והשכנוע
דיני הוצאה לפועל
דיני מחשבים
הגבלים עסקיים
המשפט הרפואי בישראל
חוק האיחוד האירופאי
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
כיתת מצוינות
מציאות פסיכולוגית מול המציאות המשפטית
משפט אנרגיה וסביבה
ניסוח מסמכים
סביבה ועסקים
סוגיות במשפט הפלילי ובדיני צבא
סוגיות מתקדמות בדיני משפחה
עבירות הצוארון הלבן
עוולות מסחריות
רכישה מיזוג והשתלטות על חברות
שוויון הזדמנויות בעבודה
דיני פטנטים
דיני תעבורה
תובענות ייצוגיות
רשלנות רפואית
התוכנית לליווי סנגורים
הסכסוך הישראלי-פלסטיני

סמינריונים

דיני הורים וילדים בראי דיני החוזים
סוגיות מתקדמות בחוזים
הסייגים ואחריות פלילית
מיזוגים ורכישות
אלימות וענישה
משפחה במשבר
משפט ואלימות
נזיקין ושינוי חברתי
סוגיות בדיני משפחה
סוגיות בענייני המעמד האישי
סוגיות משפטיות באיסלאם של ימינו
סוגיות מתקדמות ביחסי הורים וילדים
סוגיות מתקדמות בדיני חוזים מודרניים
סוגיות נבחרות בדיני מיסים ובמיסוי מקרקעין
עבירות ועוולות בדיני מחשבים
עבירות מין
על מהפכות משפטיות
אלימות מינית
ביקורת שיפוטית בישראל
הגנת הפרטיות
היבטים פרקטיים בעסקאות מקרקעין
זכויות האדם בהליך הפלילי
זכויות הצדדים להליך הפלילי
יחסי בנק לקוח

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים .לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.
** כל סטודנט חייב להשתתף במהלך לימודיו בקורסים לאנגלית שיתקיימו בשנים א'-ב'
בהתאם לרמת ידיעתו.
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תנאי קבלה לתכנית הלימודים

כמפורט במדריך הרישום לשנת תשע"ט.

מסגרת
הלימודים
והליך
ההרשמה

מסגרת הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא  3.5שנים ב 2 -מסלולי לימוד בהתאמה מקסימלית לצרכי הסטודנט:
• מסלול לימודי יום
• מסלול לימודי ערב

שכר לימוד

כמפורט במדריך הרישום לשנת תשע"ט.

מלגות

האקדמית נתניה מעניקה מדי שנה עד  ₪10,000,000מלגות שונות ומגוונות .מומלץ לעיין במדריך המלגות,
ולהתייעץ במדור מלגות ושכר לימוד.

הרשמה

ההרשמה ללימודי תואר ראשון  LL.B.במשפטים תתבצע באופן המפורט במדריך ההרשמה ,באמצעות טפסים
המיועדים לכך (העומדים לרשותכם באתר המכללה ובמדריך ההרשמה).
לטופס ההרשמה יש לצרף צילומי תעודת בגרות ,תעודת זהות ,תעודת שחרור /פטור מצה”ל /שירות לאומי,
תמונה ,אישור על מבחן פסיכומטרי (במידה ויש) ואישור על תשלום דמי רישום ,אנו ממליצים למי שלא נבחן
בפסיכומטרי להיבחן במבחן אמיר /אמירם לצורך סיווג רמת האנגלית.
את הטפסים והמסמכים יש לשלוח למדור רישום ,באחת מהאפשרויות הבאות:
בפקס / 09-8607799 :במייל / rishum@netanya.ac.il :בדואר :רח׳ האוניברסיטה  ,1נתניה.

מידע נוסף  /פגישת ייעוץ
נשמח לסייע ולכוון באופן אישי ,אנו זמינים עבורכם:
בטלפון *2443 :שלוחה 1
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מסלולי תואר ראשון:

ממשיכים לתואר שני:

 B.A.במנהל עסקים
 B.A.בתקשורת
 LL.B.במשפטים
 B.A.במדעי ההתנהגות
 B.Sc.במדעי המחשב והמתמטיקה
 B.A.בביטוח  -בלעדי בישראל
 B.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 B.A.בניהול מערכות מידע
מכינה קדם אקדמית
מסלול אקדמי בשילוב בית מדרש

 M.B.A.במנהל עסקים -
שיווק | מימון | ניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים
ניהול פרויקטים ומערכות מידע  -בלעדי | ניהול רב תחומי |
סייבר ומודיעין עסקי תחרותי
 M.A.בהתנהגות ארגונית ייעוצית
 M.A.בתקשורת
 M.A.לימודי משפט ללא משפטנים*
 LL.M.במשפטים  -מסלול משפט מסחרי ועסקי
למצטיינים אפשרות למסלול עם תיזה
 M.A.בנדל“ן  -בלעדי בישראל
 M.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 M.H.M.בניהול מערכות בריאות

"תכנית חץ"  -תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים בלבד**( .מלגות אטרקטיביות לנרשמים***)

| *2443

netanya.ac.il
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*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים .הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
**בכפוף לגמר חובות אקדמיים ובהתאם להוראות המל"ג*** .בהתאם לתנאי הסף וכפוף לנהלי רישום ושכ"ל של המכללה.

