
)LL.M.( תואר שני
במשפט מסחרי גלובלי

מילגה ייחודית

לבוגרי המרכז האקדמי

 ₪ 4,000 
לכל התואר

שכר לימוד אוניברסיטאי

    WWW.CLB.AC.IL   *6188
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רח’ בן גוריון 26, רמת גן

עבור עורכי-דין ישראליים, 
ידע בתחום המשפט המסחרי 

הבין לאומי מייצר הזדמנויות 
מקצועיות חדשות ומלהיבות, 
לרבות אפשרויות תעסוקה 

בחו”ל. 

הכשרה ייחודית מעמיקה 
בתחומי המשפט המסחרי הבין-

לאומי בקורסים המיועדים לתואר 
שני בלבד.

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 הבין-לאומי בפרט.

מגוון קורסי בחירה והתמחויות 
בחו”ל.

בשנת הלימודים תשע”ו תיפתח במרכז האקדמי תכנית 
)LL.M.( ייחודית לתואר שני במשפטים - מוסמך במשפטים 

עם התמחות במשפט מסחרי גלובלי
המפתחות שלך להצלחה



 כיצד מנהלים תובענה ייצוגית
 בין-לאומית?

 כיצד “מרימים מסך” בתאגיד זר?

מהן הדרישות בעסקת מיזוג עם חברה 
ציבורית הנסחרת בנאסד”ק?

גלובס )“דין וחשבון”, 12.2.15(

לטובת מי שהם כבר עורכי-דין כאן 
בישראל, או סיימו את לימודי התואר 

הראשון במשפטים, ומעוניינים להעמיק 
את הכשרתם, או ליצור לעצמם הזדמנויות 

תעסוקה חדשות, אנו מכריזים, ממש בימים 
אלו, על פתיחת תכנית חדשה לתואר שני 

במשפטים - מוסמך במשפטים עם התמחות 
במשפט מסחרי גלובלי.* 

תכנית זו מתמקדת בהעמקת ההכשרה המשפטית בתחום 
המשפט המסחרי הבין-לאומי. 

היא מיועדת לעורכי-דין השואפים לדעת כיצד לנהל תובענה 
ייצוגית בין-לאומית; כיצד ניתן לפעול כאן בישראל להרמת 

מסך בתאגיד זר או להגיש תביעה נגזרת בעניינו של תאגיד זר; 
מהן הדרישות בעסקת מיזוג עם חברה ציבורית אמריקאית; 

כיצד מתבצעת עסקת איגו”ח בין-לאומית; וכיצד מייצגים לקוח 
בבוררות בין-לאומית מוסדית בפריז, בלונדון, או בהונג-קונג. 

* ההסמכה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

 משך הלימודים לתואר 
ארבעה סמסטרים. 

שעות הלימודים:
 סמסטר א’ 

 יום שלישי 18:00 - 21:30
יום שישי 08:00 - 11:30

 סמסטר ב’ 
יום שישי 08:00 - 13:30

 שכר הלימוד בתכנית
שכר לימוד אוניברסיטאי. 

 בוגרי המכללה, “השבים הביתה”, יזכו להנחה 
של 4,000 ₪ בשכר הלימוד לכל התואר.

בוגרי תכנית המוסמך יזכו לייעוץ וליווי שוטפים מצוות 
ההשמה של המרכז האקדמי כדי לסייע להם באיתור 

הזדמנויות תעסוקתיות מתאימות. 
לתלמידים מצטיינים שירצו בכך תוצע גם אפשרות 

של התמחות קצרה בחו”ל.

קורסי חובה לתלמידי מוסמך
]קורסים "סגורים" רק לתלמידי התכנית[

 קורסי בחירה בתחום ההתמחות
לבחירה מתוך מאגר הקורסים הבאים:

קורסי חובה בין-תחומיים
 
 

סמינר חובה א' - סמינר אחד מתוך שניים:

סמינר חובה ב' - סמינר אחד מתוך שניים: 

8 ש”ס 

8 ש”ס

4 ש”ס
 
 

6 ש”ס 

6 ש”ס 

סה”כ: 32 ש”ס

1. משפט עסקי בעולם גלובלי )ד”ר יעד רותם( – 2 ש”ס
2. עסקאות מסחריות בינלאומיות )ד”ר אורי בן אוליאל( – 2 ש”ס
3. משפט בין-לאומי מסחרי בין-ממשלתי )טרם נקבע( – 2 ש”ס

4. מוסר ועסקים )ד”ר רונית דוניץ-קידר( – 2 ש”ס

1. שעבודים ובטוחות לאשראי – מבט גלובלי )ד”ר דב סולומון( – 2 ש”ס
American Sales Law .2 )פרופ’ ליסה ברנשטיין( )נלמד באנגלית( – 2 ש”ס

3. דיני האיחוד האירופאי – היבטים עסקיים וכלכליים )פרופ’ גיא הרפז( – 2 ש”ס
 ICC International Commercial Arbitration .4 )בלשכת המסחר הבין-לאומית בפריז( 

   )רכז אקדמי – ד”ר אורי בן אוליאל( )נלמד באנגלית( – 2 ש”ס
5. דיני מכרזים בעולם גלובלי )ד”ר עומר דקל( – 2 ש”ס

6. בוררות בין-לאומית מסחרית )עו”ד ד”ר סער פאוקר( – 2 ש”ס
Intellectual Property: Copyright in the Computer Age .7 )ד”ר קים טריגר(  )נלמד באנגלית( – 2 ש”ס

 8. בוררות מסחרית בין-לאומית מבוימת – השתתפות בנבחרת המרכז האקדמי לתחרות הבין-לאומית לבוררות
    מסחרית מבוימת ע”ש Willem C. Vis )נלמד באנגלית( 2 ש”ס

International Investment in Energy and Infrastructure .9 )ד”ר אפי חלמיש( )נלמד באנגלית( – 2 ש”ס
Global Corporate Governance .10 )ד”ר יעד רותם( )נלמד באנגלית( – 2 ש”ס 

11. סדנה במשפט מסחרי )ד”ר דב סולומון( – 2 ש”ס
12. סדנה במשפט פרטי )ד”ר שלי קרייצר-לוי( – 2 ש”ס

1. חשבונאות וניתוח דוחות כספיים )ד”ר רימונה פלס( – 2 ש”ס
 2. מימון חברות )ד”ר דב סולומון( – 2 ש”ס ]סגור לתלמידי מוסמך בלבד[

1. חוזים מסחריים )ד”ר אורי בן אוליאל(        2. סחר בינלאומי )פרופ’ גיא הרפז(

1. פירוק ושיקום חברות )ד”ר יעד רותם(       2. עיקול נכסים וכינוס נכסים )פרופ’ פבלו לרנר(

תכנית הלימודים

הייטק
מסחרי בינלאומי

שוק ההון
קניין רוחני
ליטיגציה

תחומי העיסוק הרווחיים ביותר 
לעורכי דין:

1

2

3

4

5


