תואר
שני

()LL.M.

במשפטים
במסלול מסחרי ועסקי

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 ממוניטין של מצוינות ואיכות,
הבאים לידי ביטוי מבחינת מספר הסטודנטים
הלומדים בו ,כוחות ההוראה המקצועיים וכמובן
תכנית הלימודים המקיפה.
בראש בית הספר עומד פרופ' סיני דויטש,
פרופסור למשפטים ובעל 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.
חברי הסגל האקדמי של בית הספר ללימודי
משפטים הם מומחים ידועים ,רובם מרצים במשרה
מלאה ועיקרית במכללה ומוכרים בכתיבתם
ובאיכות הוראתם .חברי הסגל בעלי ניסיון עשיר
באקדמיה ובפרקטיקה ,לרבות שופטים ועורכי דין
בכירים המכירים את התחום המסחרי והעסקי
מעבודתם המעשית ושמים דגש על היבטים
פרקטיים ויצירת ערך מוסף לבוגרי הקורס.
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תוכנית הלימודים בתואר השני במשפטים
שני מסלולים לבחירתכם

התכנית לתואר שני ,בראשותה של פרופ' רות פלאטו-שנער ,מיועדת לבעלי תואר ראשון
במשפטים ומתמקדת בתחום המשפט המסחרי והעסקי .התכנית הייחודית תקנה לכם,
בנוסף לידע המשפטי ,גם הבנה רחבה וראייה עסקית כוללת של עולם העסקים המעשי.
אנו מציעים לכם לבחור בין שתי תכניות:
• תואר שני ללא תיזה במסלול מרוכז של  15חודשים.
• תואר שני עם תיזה ,המקנה כרטיס כניסה לעולם האקדמי והמחקרי.

ייפוי כח להצלחה

התכנית ללימודי תואר שני במשפטים כוללת קורסים הנוגעים לעולם העסקים ,המסחר
והפיננסים .התכנית כוללת קורסים מתקדמים בתחום דיני תאגידים וניירות ערך ,בנקאות,
ביטוח ,הגבלים עסקיים ,עסקאות מימון ,עסקאות מסחריות בינלאומיות ,עבירות צווארון
לבן ,רגולציה ,מיסוי בדגש מסחרי ועוד .בהשפעת תהליך הגלובליזציה ,כוללים הקורסים
השונים התייחסות גם לשיטות משפט אחרות ובאים לבחון את הנעשה בארץ בהשוואה
לתהליכים במדינות אחרות ובשוק האירופי.

בוודאי תשמחו לדעת ש...

התכנית לתואר שני ,המותאמת לעולם המשפט הדינמי ולמגמות החדשות של יישוב
סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות ,כוללת מספר קורסים ייחודיים בתחום זה:
• קורס בוררות ,המעניק תעודת הכשרה כבורר.
• קורס גישור בסכסוכים מסחריים ועסקיים ,המעניק תעודת מגשר.
• קורס בנושא יישוב סכסוכים בין עורכי דין ללקוחותיהם.
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תוכנית הלימודים בתואר השני במשפטים*
קורסי חובה

חוזים מסחריים
זכויות נושים בפירוק חברות והבראתן
דיני מכרזים
דיני ביטוח
דיני ניירות ערך
במסלול התיזה :קורס שיטות מחקר

קורסי חובה בנושא יישוב סכסוכים

התוכנית
האקדמית

קורס בוררות בסכסוכים מסחריים ועסקיים ,המקנה תעודת הכשרה כבורר
קורס גישור בסכסוכים מסחריים ועסקיים ,המקנה תעודת מגשר
יישוב סכסוכים בין עורכי דין ללקוחותיהם

קורסי בחירה

תובענות ייצוגיות
קניין רוחני
דיני פטנטים
עוולות מסחריות
עבירות צווארון לבן
חוק האיחוד האירופי
הגבלים עסקיים
סביבה ועסקים
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
דיני אנרגיה  -היבטים מסחריים ומשפטיים

משלחת סטודנטים  -קורס בחירה בז'נבה

בנוסף לתכנית הלימודים מוצע לסטודנטים קורס ייחודי בשווייץ
בנושא ארגונים בינלאומיים ,בדגש על ארגון העבודה הבינלאומי
וארגון הסחר הבינלאומי.
הקורס מתקיים בבניין ארגון העבודה הבינלאומי בז׳נבה.
סגל המרצים כולל אנשי מחקר וקובעי מדיניות מארה״ב
ואירופה.

משלחת סטודנטים לסין  -קורס בחירה בבייג'ין
קורס ייחודי המתקיים ב Beijin Institute of Technology -בנושא
משפט ועסקים בסין .הקורס כולל מגוון הרצאות מפגשים
וסיורים לימודיים הניתנים על ידי מיטב המומחים בסין.

סמינריונים

דיני חוזים והגנת הצרכן
סוגיות בדיני בנקאות ושוק ההון
סוגיות נבחרות בדיני מיסים
סוגיות בענייני המעמד האישי
משפט וטכנולוגיה
דיני חוזים מודרניים
יחסי בנק-לקוח

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים
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תואר שני ללא תיזה

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במשפטים בציון  80לפחות.

מסגרת
הלימודים
והליך
ההרשמה

משך הלימודים הוא  4סמסטרים רצופים (כולל סמסטר קיץ).
היקף התכנית  32שעות לימוד הכוללות מקצועות חובה ,מקצועות בחירה וסמינריונים.
הלימודים יתקיימו בימי שלישי אחה"צ וימי שישי בבוקר.
שכר הלימוד הוא .₪24,500

תואר שני עם תיזה

לתכנית יוכלו להירשם בעלי תואר ראשון בממוצע  ,85או בעלי תואר שני במסלול ללא תיזה אשר השיגו בכל אחד
מהתארים ממוצע  85לפחות .הקבלה מותנית בשיקול דעת הוועדה לתואר שני ,לאחר בדיקת יכולת הכתיבה של
המועמד ,המלצות וראיון אישי.

משך הלימודים בקורסים הפרונטאליים הוא  4סמסטרים רצופים (כולל סמסטר קיץ).
היקף התכנית  28שעות לימוד הכוללות מקצועות חובה ,מקצועות בחירה ,סמינריונים ,וקורס בשיטות מחקר
וכתיבת תיזה .הלימודים יתקיימו בימי שלישי אחה"צ וימי שישי בבוקר.
כתיבת התיזה תימשך  3סמסטרים ,החל מהסמסטר הרביעי של הלימודים.
שכר הלימוד זהה לשכר הלימוד הנ"ל של התכנית ללא תיזה ,בתוספת סכום של .₪15,000

הרשמה

ההרשמה ללימודי תואר שני  LL.M.במשפטים תתבצע באופן המפורט במדריך ההרשמה ,על טפסים המיועדים לכך
(העומדים לרשותכם באתר המכללה ובמדריך ההרשמה) .לטופס ההרשמה יש לצרף אישור זכאות לתואר ראשון,
כולל גיליון ציונים וממוצע תואר ,תמונה וקורות חיים.
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 תוכניות הלימוד לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים .הענקת התארים מותנית באישור המל"ג.
**בכפוף לגמר חובות אקדמיים ובהתאם להוראות המל"ג*** .בהתאם לתנאי הסף וכפוף לנהלי רישום ושכ"ל של המכללה.

