
בעקבות כל מה שתגלו על מצוינות, 
צדק וחדשנות במשפט
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בפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן
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מועמדות יקרות, מועמדים יקרים,
בישראל ככלל יש ריבוי של עורכי דין, אולם מצבם של בוגרי הפקולטה למשפטים בתל אביב שונה ממצבם של אחרים. 
בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מובילים בשיעור העוברים את בחינות הלשכה, אבל חשוב מכך 
– יש להם ביקוש גדול בשוק והוא גובר מדי שנה. המשק ועמו משרדי עורכי הדין והרשויות השונות גדלים מדי שנה, 

בעוד שהפקולטה שומרת על גודלה ואיכות תלמידיה.

הפקולטה מפעילה מרכז השמה המכין ומסייע לבוגריה להשתלב עם סיום הלימודים במקומות ההתמחות הנחשקים 
ביותר. בוגרי הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן מאיישים את העמדות הבכירות ביותר במקצוע, כעורכי דין האחראים 
למגוון עסקאות מקומיות ובינלאומיות, כמתדיינים בבתי המשפט, כסניגורים המגנים על זכויות יסוד, כיועצים משפטיים 
במוקדי קבלת החלטות וקביעת מדיניות, כשופטים בערכאות שונות במגזר האזרחי והצבאי, כפרקליטים בשירות 

המדינה, כמייצגים גופים חברתיים, כמחוקקים בכנסת ובמשרדי הממשלה ועוד. 

הסטודנטים שלנו הם חוד החנית של מקצוע המשפט בישראל. עוד במהלך הלימודים הם פעילים במערכות כתבי 
העת של הפקולטה, במועדוני סטודנטים מקצועיים ובמסגרות למעורבות חברתית. גולת הכותרת של המעורבות 
החברתית במסגרת הפקולטה היא התכנית לחינוך משפטי קליני, התכנית הראשונה, הגדולה והאקטיבית ביותר 
בישראל, המאפשרת התנסות בפרקטיקה משפטית עוד בתקופת הלימודים בסיוע משפטי ליחידים ולקבוצות מקרב 

אוכלוסיות מוחלשות.

בסגל שלנו תמצאו את מיטב החוקרים המשפטיים בישראל, אשר זכו בפרסים רבים, לרבות פרס ישראל, התמנו לשיפוט 
בבית המשפט העליון )השופטת דפנה ברק ארז כיהנה כדקאן הפקולטה, והשופט עופר גרוסקופף כיהן כסגן הדקאן(, 
מילאו תפקידים ציבוריים, כלכליים וחברתיים חשובים ומחקריהם התפרסמו בכתבי העת המשפטיים הטובים בעולם. 
כמו כן, הפקולטה מציעה קורסים של פרופסורים אורחים ממיטב בתי הספר למשפטים בעולם ומפעילה תכנית חילופי 
סטודנטים מגוונת, במסגרתה תוכלו ללמוד סמסטר בחו"ל במהלך התואר. בנוסף, בזכות היותה חלק מאוניברסיטת 
תל אביב, לימודי המשפטים בפקולטה משתלבים גם עם רכישת השכלה נוספת בתחומים כגון חשבונאות, ניהול 

וכלכלה, מזרח אסיה, פסיכולוגיה, מדעי המדינה, פילוסופיה והיסטוריה.

אנו מודעים לכך שבצד ההשקעה בלימודים חלקכם עובדים לפרנסתכם, משרתים במילואים, לומדים בחוג נוסף או 
בעלי מחויבות משפחתית. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לסייע, בין היתר באמצעות מלגות המחולקות על בסיס של 

מצוינות או על בסיס של צורך כלכלי. 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה נוספת, לארח אתכם בפקולטה על מנת שתוכלו להתרשם ממנה מקרוב ולראותכם 
בקרוב אתנו, כחלק ממשפחת הפקולטה למשפטים. 

שלכם,

פרופ׳ שרון חנס, דקאן
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אודות הפקולטה

בליבה של העיר תל אביב נמצא בית הספר למשפטים 
המוביל בארץ – הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת 
תל אביב. הפקולטה מציעה סביבה של מצוינות אקדמית, 
חברי סגל בעלי שם, חיים סטודנטיאליים תוססים, ומבחר 
אפשרויות להכשרה מעשית ולפעילויות חוץ־לימודיות 
מגוונות. השפעתה של הפקולטה על העולם המשפטי 
והחוץ משפטי גדולה מאוד ומתבטאת במחקר האקדמי 
ברמה גבוהה ובבוגריה המעולים שממוקמים בפסגת 
עולם המשפט: בבית המשפט העליון, בראש משרדי 
עורכי הדין הגדולים, בפוליטיקה, במגזר הציבורי, בהייטק, 
בעולם העסקים, בטלוויזיה ובעיתונות. הפקולטה גאה 
במעורבות החברתית שלה ובמספר הרב של התכניות 

והמרכזים הפועלים במסגרתה.

בפקולטה מתארחים בקביעות חברי סגל מבתי הספר 
למשפטים הטובים והיוקרתיים בארה"ב ובאירופה, ובהם 
הרווארד, ייל סטנפורד, קיימברידג' ואוקספורד. לעבודה 
המחקרית של חברי סגל הפקולטה, המתפרסמת 
יוקרתיים,  ובתי הוצאה לאור  בקביעות בכתבי עת 
ישנה השפעה בולטת ונמשכת על המשפט הישראלי 

והבינלאומי, כמו גם על התיאוריה של המשפט. במקביל, 
הפקולטה הינה חלוצה בקרב האקדמיה הישראלית 
בפעילותה למען מטרות חברתיות חשובות, בין היתר, 
באמצעות הקליניקות המשפטיות ובמסלולי קבלה 
ייחודיים המבטיחים כי הפקולטה תהווה מראה של 

החברה הישראלית כולה. 

עבור הסטודנטים, הלימודים מהווים חוויה אינטלקטואלית 
וחברתית יחידה במינה. הפקולטה מציעה מבחר גדול 
של קורסים, סמינרים, סדנאות, קליניקות וקורסים משלבי 
עשייה. מעבר ללימודים עומד לרשות הסטודנטים מגוון 
עשיר של מועדונים, כתבי עת סטודנטיאליים, ואפשרויות 
יכולים  ומחקרית, שבאמצעותם  חברתית  לעשייה 
התלמידים לממש כל תחום עניין שהם חפצים בו. רמתם 
הגבוהה של הסטודנטים בפקולטה, והחינוך המשפטי 
המעולה שהם מקבלים, הופכים אותם לאטרקטיביים 
בקרב משרדי עורכי הדין והמגזר הציבורי, המחזרים 
אחריהם בתקווה שיבואו להתמחות אצלם. אין זה מפתיע, 
לכן, ששיעורי הקבלה להתמחות בקרב הסטודנטים 

הלומדים בפקולטה עומד על קרוב למאה אחוזים.

אתם זריזי מחשבה וחדי לשון? שאלות של צדק חברתי וזכויות אדם 
מעניינות אתכן? פרשנות החוק ופסקי דין מרתקים אתכם? תמיד אמרו 
לכם שעם אופי כמו שלכם אתם חייבים להיות עורכי דין? הצטרפו למקום 
שבו החוק הוא לא רק מילים כתובות, שבו בוחנים את הקשר בין משפט 
וצדק, מפרשים חוקים ודנים בשאלות הרות גורל עבור החברה כולה – 
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב, המוסד המוביל 

ללימודי משפטים בישראל.

 תלמידי הפקולטה למשפטים הינם בעלי נתוני הקבלה הגבוהים ביותר 
בארץ, והמבוקשים ביותר על ידי משרדי עורכי דין ומעסיקים במשק
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מדוע ללמוד משפטים במוסד 
המוביל בישראל?

בוגרות ובוגרים שלנו מאיישים משרות בכירות בבית 
המשפט העליון, בפרקליטות המדינה, בממשלה ובכנסת, 
במשרדי עורכי הדין המובילים, בארגוני החברה האזרחית, 

בסגל בתי ספר למשפטים בארץ ובעולם.

אצלנו תרכשו את ההשכלה המשפטית הרחבה 	 
והמעמיקה ביותר

 תלמדו מהמורים הטובים ביותר 	 

תקבלו ליווי אישי ומקצועי במציאת מקום התמחות 	 
במשרדים המובילים בארץ

תיהנו מחיי חברה תוססים בעיר ללא הפסקה	 

תזכו לכרטיס כניסה לצמרת המשפטית של ישראל	 

משך הלימודים
3.5 שנים

מבנה התכנית
שנה א' – תכנית לימודים מובנית וקבועה מראש בימים 

א',ב',ד',ה' עד השעה 14:00. 

שנים ב'– ד' – מבחר קורסים, סדנאות וסמינרים במגוון 
רחב של נושאים המועברים על ידי חוקרים מובילים 
מהארץ ומחו"ל. מוצעים גם קורסים המשלבים התנסות 
מעשית, בקליניקות המשפטיות, קורסי התנסות במו"מ 

וקורסים בשיתוף הפרקליטות. 

מסלול מואץ לתואר ראשון ושני	 
במסגרת תכנית הלימודים במסלול המואץ תלמידים 
יכולים להתחיל ללמוד תואר שני במקביל לסמסטר 
מיועדת  התכנית  הראשון.  התואר  של  האחרון 
לתלמידים אשר הגיעו להישגים גבוהים במהלך 

השנתיים הראשונות ללימודיהם בתואר הראשון. 

תכנית לחילופי סטודנטים עם בתי ספר למשפטים 	 
מהמובילים בעולם 

אנו מאפשרים לסטודנטים ללמוד סמסטר אחד 
באוניברסיטה בחו"ל. התכנית כוללת את בתי הספר 
המובילים בארה"ב, בקנדה, צרפת , גרמניה, סין, 

קוריאה ועוד.

חברות בכתבי עת	 
הפקולטה למשפטים מוציאה לאור כתבי עת אחדים 
ובאנגלית,  בעברית  השונים,  המשפט  בתחומי 
אשר זוכים ליוקרה רבה בארץ ובחו"ל. כתבי העת 
המובילים של הפקולטה, "עיוני משפט", "מעשי 
 ,“Theoretical Inquiries in Law”משפט" ו־
נערכים בעיקרם על ידי חברי מערכת הבאים מקרב 
הסטודנטים המצטיינים של הפקולטה, באופן שנותן 
להם הזדמנות להיפגש מקרוב עם המחקר האקדמי.

קורסים של מרצים אורחים מחו"ל	 
מדי שנה מתקיימים כ־25 קורסים אותם מלמדים 
פרופסורים אורחים ממיטב האוניברסיטאות בצפון 
אמריקה, אירופה ומזרח אסיה. קורסים אלה מאפשרים 
לסטודנטים להיחשף באופן ראשוני לחווית הלימודים 
בחו"ל, לשפר את שליטתם באנגלית וללמוד על 

נושאים בחזית המשפט.

1תואר ראשון במשפטים 

שון
רא

ר 
וא

ת

מקום ראשון בארץ באחוז הנבחנים שעברו בהצלחה את מבחני לשכת עורכי 
הדין, קיץ 2019
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התמחות 	 
מסוף שנה ב' הדרכה וליווי צמוד במציאת מקום 

התמחות, כולל סיורים במשרדים המובילים.

מתעניינים בתחום נוסף? 	 
אצלנו ניתן לשלב את לימודי המשפטים עם מגוון 
חוגים נוספים ברחבי הקמפוס, כגון חשבונאות, 
כלכלה, ניהול, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, 
היסטוריה ומזרח אסיה. משך הלימודים בתכניות 

משולבות הוא 4 שנים. 

עובדים קשה לממן את הלימודים? 	 
הפקולטה מחלקת מלגות שונות, על פי קריטריונים 

של הצטיינות בלימודים וצורך כלכלי.

לצבור ניסיון – ולתרום לחברה
תכנית הקליניקות

הפקולטה רואה חשיבות בתרומה לקהילה ובמעורבות 
של תלמידיה בחברה הישראלית, המשלבת התנסות 
בפרקטיקה משפטית. בשנה השנייה או השלישית 
בתכנית  להשתתף  הסטודנטים  יכולים  ללימודים, 
הקליניקות של הפקולטה, אשר מספקת סיוע משפטי 
לנזקקים בתחום המשפט הפלילי, זכויות אדם, עבודה 
ורווחה, איכות הסביבה, זכויות ניצולי שואה, תובענות 

ייצוגיות ועוד.

פעילות התנדבותית בתחום המשפט
מגוון אפשרויות למעורבות חברתית ותרומה 

לקהילה

פרויקט גל – לקידום קהילה של משפטנים חברתיים.	 

הל"ב במשפט – להגשת סיוע משפטי לנזקקים 	 
)החל בשנה ב(.

מרכז עומק – לשילוב סטודנטים בתהליכי מחקר 	 
משפטי־חברתי־חקיקתי, מול חברי כנסת וגופים 

מקצועיים במגזר הציבורי והפרטי. 

סטודנטים בפקולטה למשפטים יכולים לקחת 	 
חלק בשתי תכניות להוראת המשפט:

אוניברסיטה בעם – לאוכלוסיות מוחלשות.	 

מבואות משפט – חינוך לדמוקרטיה וסובלנות 	 
בבתי ספר .

חיי חברה? הגעתם לעיר, 
לאוניברסיטה ולפקולטה הנכונה

על חיי החברה בעיר ללא הפסקה, תל אביב, ובקמפוס 
של אוניברסיטת תל אביב, עם מתחם המעונות החדש 

והקמפוס התוסס והירוק, אין צורך להוסיף....

מועצת סטודנטים דינמית המציעה מגוון פעילויות, 
התנדבותיות ואחרות

מועצת הסטודנטים בפקולטה דינמית, תוססת ומפעילה 
מגוון תכניות כגון הפורומים הסטודנטיאליים, פרויקטים 
)כגון תכנית החונכות  להתנדבות בתוך הפקולטה 
של הסטודנטים לשנה א( ומחוצה לה )כמו הוראת 
המשפט בבתי ספר(. המועצה דואגת לרווחת הסטודנט 

ולפעילויות בילוי ופנאי.

מועדוני סטודנטים 
בפקולטה פעילים מועדוני סטודנטים בתחומים שונים 
)משפט ועסקים, משפט וקולנוע, משפט ולהט"ב, 
ליטיגציה ועוד(. במועדונים מקיימים פגישות והרצאות 
עם בכירים בתחום, סיורים מקצועיים, מפגשי נטורקינג 

ועוד.

צרו איתנו קשר 
מזכירת קבלה לתואר ראשון: אילנה שגב 

ilana@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
טלפון: 03-6408358

קבלה בתיאום מראש

סמסטר בחו"ל 

מתי? 
סמסטר סתיו 	 
סמסטר אביב )אוסטרליה( 	 
הגשת מועמדות בנובמבר 	 

למה? 
להכיר שיטות משפט שונות	 

ללמוד מהמרצים הטובים ביותר בתחום 	 

להכיר תרבויות חדשות 	 

להתנסות בקריאה וכתיבה בשפה האנגלית 	 

להשתתף באירועי העשרה ייחודיים ולחוות סביבה בינלאומית מובילה 	 

חווית לימודים בינלאומית באחד מ־50 בתי הספר למשפטים המובילים בעולם 
מנהלת אקדמית: ד"ר דורין לוסטיג | מנהלת התכנית: גב' מארי מדויל 

mariemadvil@tauex.tau.ac.il :צרו איתנו קשר: גב' מארי מדויל, טל': 03-6408649, דוא"ל

 8 קליניקות המשלבות 
הוראה אקדמית עם עבודה 

 בשטח מול אוכלוסיות נזקקות 

לשיפור פני החברה בישראל
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הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב מפעילה 
מזה מספר שנים מרכז קריירה ומשפט אשר מטרתו 
לסייע לתלמידי הפקולטה במציאת מקום התמחות 
איכותי, כחלק ממכלול השירותים המוענקים לסטודנטים.

המרכז מספק, ללא תשלום, סיוע וליווי בכל שלבי הליך 
מציאת ההתמחות: החל ממתן מידע כללי לגבי סוגי 
ההתמחות הקיימים בשוק והליך מציאת מקום התמחות 
מתאים, דרך הפצת מידע פרטני על משרדי עורכי דין 
מובילים, תיאום סיורים וראיונות למועמדים במשרדים 
בהם מעוניינים להתראיין, וכלה במעקב אחר הקליטה 

והשתלבות במקומות התמחות שונים.

פעילויות המרכז מיועדות לכלל הסטודנטים ומטרתן להכין 
את הסטודנטים באופן הדרגתי ומיטבי לקראת ראיונות 

התמחות וסגירת מקום התמחות מתאים:

אירוע "שולחנות עגולים" להכרת תחומי המשפט 	 
השונים בהשתתפות נציגים מהמשרדים המובילים 

ויחידות מבוקשות במגזר הציבורי.

הרצאה של סגן דקאן הפקולטה בנושא תכנון התואר 	 
הראשון תוך מחשבה והתייחסות להמשך הקריירה 

בכלל ולהתמחות בפרט.

סדנה לכתיבת קורות חיים.	 

הפקת חוברת מעסיקים המכילה מידע על כ־70	 
מעסיקים פוטנציאליים במגזר הפרטי והציבורי. 
מיוצגים בה טובי המשרדים ומגוון רחב של גורמים 
במגזר הציבורי, כפי שרק צפוי בהינתן הקשרים 

ההדוקים של הפקולטה עם שוק עורכי הדין.

מפגש עם נציגים בכירים מהפרקליטות וממשרד 	 
המשפטים ומפגש הדרכה להכרת המגזר הציבורי 
– הסבר על הגשת מועמדות להתמחות במשרד 
המשפטים והגשת מועמדות לבית המשפט העליון.

סיורים במשרדי עורכי דין.	 

יריד מעסיקים רב משתתפים.	 

מפגש ושיחה חופשית עם בוגרי הפקולטה הנמצאים 	 
בהתמחות.

סדנת הכנה לראיון.	 

פגישות ייעוץ והכוונה אישיות וליווי צמוד לאורך כל 	 
תקופת חיפוש מקום ההתמחות על ידי צוות המרכז.

השילוב בין האיכות הגבוהה של הסטודנטים, מצוינות 
אקדמית והעבודה האינטנסיבית של המרכז והפקולטה 
למען הסטודנטים, מביא לכך שהסטודנטים שלנו הם 
המתמחים המבוקשים ביותר בקרב משרדי עורכי הדין 

המובילים, במגזר הציבורי ובבית המשפט העליון.

 מרכז קריירה ומשפט

צרו איתנו קשר
עו"ד יעל שחף

hasamalaw@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
03-6408717 טל':

בניין טרובוביץ', קומה 1–, חדר 04

מתוך 30 סטודנטים 

שהתקבלו להתמחות בית 

המשפט העליון, 10 היו 

תלמידים שלנו!
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תכנית תואר שני בשנה אחת 
אנחנו גאים להציג את תכנית הלימודים שלנו בתואר 
השני המתאימה לצרכי עורכי הדין כיום. התכנית החדשה 
מציעה תואר שני במשפטים בשנה אחת )ארבעה 

סמסטרים: קיץ, סתיו, אביב, קיץ(. 

בתכנית החדשה שלושה מסלולי התמחות

מסחרי – אזרחי	 
ציבורי 	 
פלילי ומדעים פורנזיים	 

כל אחד ממסלולי ההתמחות מורכב ממערכת מובנית 
עם קורסים ייעודיים שפותחו במיוחד עבור התואר 
השני ושבהם ילמדו מיטב המרצים בפקולטה, 

שופטים ועורכי דין מובילים. 

בראש התכנית עומד שופט בית המשפט העליון בדימוס,  
פרופסור יורם דנציגר.

יתרונות התכנית
תכנית בת שנה אחת בלבד!	 

סגל מרצים איכותי מהאקדמיה ומהפרקטיקה. בין 	 
מרצי התכנית: דקאן הפקולטה, הפרופסור שרון חנס 
ולצידו מרצים מובילים נוספים בפקולטה וביניהם 
פרופ' אסף חמדני, פרופ' דיויד גילה, פרופ' טליה 
פישר ופרופ' נטע זיו; שופטים וביניהם השופטת מיכל 
אגמון גונן, והשופט גלעד נויטל; ועורכי דין מובילים 

מחזית העשייה.

לימודים מותאמים לבעלי קריירה ומתקיימים בימי 	 
שלישי )אחה"צ( ושישי. הלימודים בקיץ יתקיימו 

בשבועיים הראשונים של אוגוסט.

התכנית משלבת ידע פרקטי ומעשי, מפגש עם חוד 	 
החנית של העשייה בתחומים השונים, אינטראקציה 
עם דמויות מפתח מובילות בעולם המשפט בישראל, 
חשיפה לתיאוריות ומתודולוגיות עכשוויות ומובילות 

בחקר המשפט.

קורס הסיכום של התואר )בקיץ השני( - קורס ייחודי 	 
בהובלת פרופ' יורם דנציגר שיעסוק בחשיבה תאורטית 
ומוסדית על בתי המשפט ומקומם של השופט ועורך 
הדין בבית המשפט. הקורס ייסוב סביב מפגשים 
עם שופטים מערכאות שונות שירצו על גישתם 
השיפוטית ועל התיקים המרכזיים בהם טיפלו. 

פרטים מלאים על התכנית ניתן למצוא באתר הפקולטה 
ובאתר מדור רישום. 

תכנית תואר שני בשנתיים
לצד תכנית בת שנה אחת, קיימת תכנית בת שנתיים 
)סמסטרים סתיו אביב, סתיו אביב( המאפשרת ללמוד 

תואר שני במסגרת לימודים מרווחת של שנתיים. 

גם בתכנית זו שלושה מסלולי התמחות )מסחרי – אזרחי, 
ציבורי ופלילי ומדעים פורנזיים.  

התכנית כוללת את היצע הקורסים המובחר של התכנית 
בת השנה אך ללא קורסי הקיץ. 

הלימודים במסגרת זו יתקיימו  בימי שלישי אחר הצהריים 
16:00–20:30, ובימי שישי בבוקר 8:00–13:00. 

תכניות לתואר שני עיוני
ני

ש
ר 

וא
ת

2

צרו איתנו קשר 
תואר שני עיוני: אורית קטן 

oritk@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
טל׳: 03-6406482

ימי קבלה: א', ב', ד', ה' 12:00–15:00, ג' )במהלך שנת 
הלימודים( 14:00–18:30, בנין טרובוביץ', חדר 25

 500 בוגרים פעילים בפקולטה, 
עליהם נמנים שופטי בית משפט 
העליון, מנהלי פירמות עורכי דין, 

 פוליטיקאים, מנהלי עמותות, 
אנשי מדיה ועסקים
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צרו איתנו קשר: 
למידע בנושא מלגות לתואר השני והשלישי: גב' שרון שלו

sshalev@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טל׳: 03-6406571

מזכירות החוג: גב' ספי ויינטראוב 
seffiw@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

טל׳: 03-6406482 שלוחה 2
cals@tauex.tau.ac.il :למידע על תואר שני

תכנית הלימודים של המרכז בנויה באופן המדגיש 
את המימד הגלובלי של המשפט הן מבחינת תכנית 
הלימודים וסגל ההוראה, והן על ידי מתן האפשרות 
למספר דוקטורנטים ללמוד סמסטר מחקר באחת מן 
האוניברסיטאות המובילות בעולם ללימודי משפטים 

)כגון ייל והרווארד(.

השילוב של סמסטר מחקר בחו"ל עם תכנית ייעודית 
ועשירה, במסגרתה נחשפים תלמידי המרכז לעשרות 
מומחים ידועי שם למשפטים ממיטב בתי־הספר בעולם, 
הופך את התכנית שמציע המרכז לחלופה אטרקטיבית 

במיוחד ללימודים מתקדמים בחו"ל.

ללימודי משפט מתקדמים  מציע  מיתר  צבי  מרכז 
לסטודנטים המתחייבים להקדיש זמן מלא למחקר, את 
כל הסיוע והמשאבים הנדרשים על מנת להצטיין 
בלימודיהם: סביבת עבודה תומכת הבאה לידי ביטוי 
בספריה ברמה בינלאומית ובחדרי עבודה ייעודיים, 
וכמובן הנחיה ולימודים ברמה אקדמית בינלאומית על 

ידי מיטב החוקרים והמרצים. 

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים מציע תכנית 
לימוד לתלמידי מחקר בשלוש מסגרות: לימודים לקראת 
תואר שני עם תזה; לימודי תואר שלישי; ומסלול ישיר 

לתואר שלישי. 

המרכז משמש אבן שואבת לבוגרים מצטיינים של מיטב 
הפקולטות למשפטים בישראל ובעולם המעוניינים 

בלימודים מתקדמים ברמה בינלאומית.

מדוע ללמוד אצלנו?
סדנאות 	  לתלמידי מחקר,  יעודיים  קורסים  מגוון 

וסמינרים 

קורסים מרוכזים באנגלית המועברים ע"י החוקרים 	 
המובילים בעולם

לווי מקצועי צמוד במהלך שנות המחקר	 

מלגות קיום לתלמידים בכפוף לעמידה בתנאי המרכז	 

חדרי עבודה למלגאים	 

סמסטר מחקר בחו"ל לדוקטורנטים מצטיינים	 

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים
ני

ש
ר 

וא
ת

שי
לי

ש
ר 

וא
ת

23

הצטרפו לסביבת מחקר ברמה בינלאומית, בתכנית לימודים המיועדת 
לבוגרים מצטיינים של מיטב הפקולטות למשפטים בארץ ובעולם!

25 פרופסורים אורחים, 
מהאוניברסיטאות הטובות 

בעולם, מגיעים מדי שנה ללמד 

קורס מרוכז בפקולטה
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התכנית היחידה המעניקה תואר ישראלי ותואר 	 
אמריקאי מטעמן של שתי אוניברסיטאות.

התכנית מציעה מלגות משמעותיות, בהתאם 	 
לקריטריונים באותה שנה.

בחסות דיויד פולק ונשיץ ברנדס אמיר	 
התכנית מציעה מלגות למגיעים מהמגזר הציבורי.	 

ני
ש

ר 
וא

ת

2

צרו איתנו קשר  – תכנית תל אביב נורת'ווסטרן 
מנהל אקדמי: פרופ' רונן אברהם

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב׳ אורית דרמר
 oritdr@tauex.tau.ac.il : דוא"ל

טלפון: 03-6405204
 TAU-Northwestern Executive LL.M. Program :פייסבוק

telaviv-northwestern.tau.ac.il :אתר

הפקולטה למשפטים גאה להציג את
התכניות הבינלאומיות לתואר שני

תכנית תל אביב 
נורת'ווסטרן
תואר שני במשפטים. 

התמחות במשפט ציבורי 
בשיתוף עם אוניברסיטת נורת'ווסטרן

תכנית תל אביב 
ברקלי

תואר שני במשפטים. 
התמחות במשפט מסחרי 

בשיתוף עם אוניברסיטת ברקלי

כמה סיבות ממש מוצלחות – למה דווקא אצלנו?
משך התכנית הוא שנה אחת בלבד הכוללת שבוע הכנה, שני סמסטרים בארץ וסמסטר קיץ מרוכז בחו"ל.. 1
המרצים בתכנית הם מלומדים בעלי שם המלמדים אצלנו בפקולטה ובבתי ספר למשפטים מובילים בארצות הברית.. 2
שעות הלימוד בתכנית מותאמות לבעלי קריירה. הלימודים מתקיימים בימי שלישי בשעות אחה״צ־ערב ובימי שישי. . 3

בהפסקות יוגשו כיבוד וארוחה קלה.
תמהיל אנשים מגוון היוצר מפגש מרתק בין משפטנים ודיון אקדמי עמוק, עם קשר ישיר לפרקטיקה.. 4
מפגשים עם בוגרי התכנית ועם בעלי תפקידים בכירים במגזר הרלוונטי.. 5
קבוצת לימוד עצמאית ונפרדת משאר תכניות הלימודים בפקולטה.. 6
מסגרת אדמיניסטרטיבית מיוחדת ונפרדת, המעניקה יחס אישי לכל סטודנט.. 7
אפשרות להמשיך למסלול דוקטורט בפקולטה, בכפוף לתנאי הקבלה בשנת סיום התואר.. 8

קריטריונים
בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( במשפטים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג	 
בעלי ניסיון בתחום המשפטי – יתרון	 
שליטה גבוהה בשפה האנגלית	 
ראיון אישי	 

איך ממשיכים מפה?
יש למלא ולשלוח שאלון למועמד )אותו ניתן להוריד מאתרי התכניות( בצירוף המסמכים הבאים:

קורות חיים – בצירוף תמונת פספורט	 
גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר בוגר	 
המלצה/ות ממעביד	 

הלימודים מתחילים באוקטובר 2020

צרו איתנו קשר  – תכנית תל אביב ברקלי
מנהל אקדמי: פרופ׳ אבי טבח

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב׳ ענת בלאט
טל׳: 03-6406829

blatt@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
law.tau.ac.il/Berkeley :אתר
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This program is intended for 
international students who 
completed their LLB outside 
of Israel.
The LL.M. aims to provide students with an 
excellent, high-quality Masters’ degree in law, 
while creating a bridge to Israel’s practical 
legal community. Throughout the program 
students have the chance to delve into Israel’s 
fascinating culture while meeting with local 
and international professionals in the field. 

The program is designed for students who 
have completed an LL.B. abroad and wish 
to continue on to an LL.M. degree. The 
language of instruction is English, and outside 
of the mandatory courses, students may 
choose from the vast array of specialized 
courses offered. TAU Law offers a choice 
of 50 courses throughout the year taught 
entirely in English. Some classes may include 
exchange students from leading international 
universities, plus TAU Law graduate and 
undergraduate students. Courses are taught 
by TAU Law Faculty members, practicing 
lawyers and professionals, as well as guest 
lecturers from numerous world renowned 
top universities. 

The LL.M. lasts 10 months and is comprised 
of three academic semesters – a condensed 
core semester )September – October(, 
followed by two regular academic semesters. 
The program offers three specializations: 
Law & Technology, Business Law, and 
International Law and Human Rights. The 
admissions requirements are similar to 
TAU Law’s regular LL.M. program, plus an 
additional prerequisite of a high level of 
English )TOEFL or IELTS(. 

The International LL.M. program hosts a 
diverse student body, with participants 
coming from all over the world. To date, 
students have come from over 25 countries 
)and counting!(. The program offers a lively 
social life and a variety of trips throughout 
the country, including a visit to the Supreme 
Court including an organized meeting with 
a justice, as well as a tour of Google TLV 
and numerous Law firms specializing in the 
technology market in Israel. 

תכנית קרן פרסול לתואר שני בינלאומי 
במשפטים לסטודנטים שלמדו בחו"ל

Parasol Foundation International 
LL.M. Program

ני
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ת
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For more information
please visit: www.studylaw.co.il 



בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il מידע והרשמה:
ובמוקד כל האוניברסית״א

im@tau.ac.il דוא״ל:
03-6405550 טלפון:

פרטים בנושאי רישום וקבלה 
לאוניברסיטה:

tau2go אוניברסיטת תל אביב

תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים
מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה

מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

הפקולטה למשפטים
ע״ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב


