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  Executive–הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב גאה להציג בפניכם את תכנית ה
שלה לתואר שני במשפט ציבורי, בשיתוף עם בית הספר למשפטים של אוניברסיטת 

Northwestern  שבשיקגו. 

מטרת התכנית היא להעמיק את הידע התיאורטי והמקצועי של העוסקים במשפט ציבורי 
ולעדכנו לעידן של גלובליזציה, חוקתיות והפרטה. הידע המשפטי הנרכש בלימודי תואר 
בוגר אינו מאפשר הבנה מעמיקה של תהליכים ואתגרים שהם פועל יוצא של העידן 
בו אנו חיים. הסקטור הציבורי בישראל ניצב בפני אתגרים מורכבים. עורכי דין במגזר 
הציבורי והשלישי מאיישים עמדות מפתח ויש בכוחם להשפיע על ההתמודדות המיטבית 
עם האתגרים הללו. הם אלו המתמודדים השכם וערב עם סוגיות הרות משקל במשפט 
הציבורי, שספק אם עורך דין במדינה אחרת נחשף להן באותה אינטנסיביות. מטרת 
התכנית היא לפתח ולעדכן את היכולות של טובי המשפטנים במגזר הציבורי לטובת 

איכות השירות הציבורי הניתן בישראל.

המועמדים לתכנית נמצאים בשלב בחייהם ובקריירה שלהם בו אינם יכולים לעזוב וללמוד שנה אחת מרוכזת בחו”ל. 
התכנית נותנת מענה לרצון, מצד אחד, לרכוש עוד ידע במטרה להתקדם מקצועית ובסולם הקריירה, ומצד שני 
פותרת את בעיית המוגבלות בזמן והמחויבות למקום העבודה, בכך שהיא מאפשרת לתלמידים להמשיך בעבודתם 
תוך כדי הלימודים, כשהנסיעה לשיקגו מתקיימת בקיץ, בזמן פגרת בתי המשפט. תלמידי התכנית נחשפים לטובי 
המרצים של שתי הפקולטות, בת”א ובשיקגו, וזוכים בסוף התכנית לתואר כפול במשפטים. על מנת להביא לתכנית 
את התלמידים הטובים ביותר, גם אלו שאין ביכולתם לממן את התכנית, הפקולטה פועלת במשנה מרץ להשגת מלגות 

תמיכה שיאפשרו למועמדים ראויים לעמוד בעלויות התכנית. 

התכנית בולטת בגיוון האנושי הקיים בכיתה. המשפטנים הבולטים בשירות הקהילה המתקבלים לתכנית תואמים את 
המבנה החברתי והגיאוגרפי של ישראל )יהודים, ערבים, עולים חדשים, עורכי דין מהפריפריה( ובקהילה המשפטית 
)תובעים, סנגורים, יועצים, שופטים, פעילים בחברה האזרחית( ובכך יוצרים מפגש מרתק בין משפטנים שבאופן רגיל 
לא היו זוכים להיפגש. החלפת הדעות בין הקבוצות המיוצגות בכיתה מעצימה את חווית הלימוד, כך שהתלמידים 

לומדים לא רק מהמרצים של שתי הפקולטות אלא גם אחד מהשני. 

בכנסי המחזור המתקיימים מדי שנה אני שמח לשמוע סיפורים על קידום מקצועי של בוגרי התכנית, על קשרים 
אמיצים שהחלו על ספסל הלימודים והתחזקו עם השנים, על שיתופי פעולה מקצועיים ועל הבנה וכבוד הדדי. 

אני גאה בתכנית הזו ומקווה שגם אתם תמצאו אותה חיונית להתפתחות האישית והמקצועית שלכם.

פרופ' שרון חנס
דקאן הפקולטה למשפטים

דבר דקאן הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל אביב
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Northwestern Law School provides a comprehensive, rigorous academic program 
to enable students to meet the challenges of the modern global environment of 
law and business. Grounded in our extensive experience in international legal 
and business initiatives, Northwestern Law is singularly equipped to provide top 
instruction to exceptional students. As a leading U.S. law school with a peerless 
reputation for innovation, Northwestern Law has created a rich curriculum, led by 
a first-rate faculty, to provide students in our Executive LL.M. (ELLM) programs 
to gain the training they need to become world-class lawyers. 

Our ELLM programs are tailored to the demands of the modern legal landscape. 
This landscape is an increasingly global one, requiring cross-cultural skills and 
transferable talents. Our faculty draws upon expertise from many different 

fields relevant to law; our programs are built around the basic insight that contemporary lawyers require 
education relevant to the increasingly international marketplace.

Northwestern Law seeks students with high academic credentials, work experience, and strong 
communications skills. We also look for students with the right combination of leadership skills and 
professional ambition. At Northwestern Law, we not train lawyers, but we train future leaders – leaders 
who will use their training and passion to improve the legal environment around the world. Students 
complete our ELLM programs with unparalleled knowledge and the ability to handle the legal and business 
problems in a changing world. They leave us with the equipment they need to become leading lawyers 
of the world.

I invite you to take a close look at Northwestern’s graduate law program. It is a program with a legacy of 
success and of great reputation. And it builds on the Law School’s stellar reputation as a top center for 
legal education in the service of the highest ideals of the profession.

Sincerely,
Daniel Rodriguez
Dean and Professor of Law

Letter from the Dean
Northwestern University School of LawEx
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תכנית התואר מוסמך במשפט ציבורי תל אביב—נורת'ווסטרן נפתחה בהצלחה 
רבה לפני עשר שנים. התכנית זכתה לתמיכה חזקה מבכירי המשפט הישראלי 
ולביקוש רב מצד מועמדים. תלמידיה הגיעו לרמה אקדמית גבוהה וזכו 
להערכה מצד המורים הן בתל אביב והן בנורת׳ווסטרן. אנו גאים לפתוח את 
המחזור ה-11 שתכניתו עברה התאמות על בסיס ניסיון המחזורים הקודמים. 

התכנית מיועדת למשפטנים בעלי ניסיון ובעלי עמדות בדרג הבינוני והבכיר 
מתוך המגזר הציבורי, ולמשפטנים מחוץ למגזר הציבורי העוסקים בהיבטים 
ציבוריים ובינלאומיים של המשפט. קהלי היעד של התכנית כוללים שופטים, 
פרקליטים בפרקליטויות המדינה והמחוז, יועצים משפטיים במשרדי ממשלה וברשויות מקומיות, רגולטורים, משפטנים 
בצה"ל, במשטרה ובמשרד החוץ, משפטנים בעמותות בעלות מטרות ציבוריות ועורכי דין מהפרקטיקה הפרטית 

שעיקר עיסוקם במשפט ציבורי ובינלאומי. 

התכנית משותפת לפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב ולבית הספר למשפטים של אוניברסיטת נורת'ווסטרן 
בשיקגו )בין בתי הספר למשפטים הטובים בארה"ב(. התכנית נמשכת שנה קלנדארית וכוללת שני סמסטרים בתל 
אביב )בהם ילמדו גם שני אורחים מנורת'ווסטרן( וסמסטר קיץ מרוכז בשיקגו. בסיום הלימודים יוענק לתלמידים 
 LL.M.מטעם אוניברסיטת נורת'ווסטרן ו־ MASTER OF LAW :תואר מוסמך במשפטים מטעמן של שתי האוניברסיטאות
במשפט ציבורי מטעם אוניברסיטת תל אביב. התואר מטעם אוניברסיטת נורת'ווסטרן הוא תואר מוסמך אמריקאי 

על כל המשתמע מכך.

בתכנית מלמדים טובי המורים בישראל ובארה"ב בתחומים הרלוונטיים. התכנית כוללת קורסים בהם הדגש הוא על 
הקניית כלים לחשיבה תיאורטית בתחום, כמו גם קורסים בהם הדגש הוא משפט השוואתי, וקורסים בהם ההיבט היישומי 
עומד במרכז. אנו עוסקים גם באופן בו מגמות חדשות — כגון הפרטה, גלובליזציה והמהפכה החוקתית — משפיעים 
על המשפט הציבורי. כפי שניתן לראות בתכנית ההוראה המפורטת, נעסוק בשאלות של רב תרבותיות, בשאלות של 
לאומיות, ובשאלות של דת ומדינה, ובהשפעתם של אלו על החשיבה במשפט הציבורי. נעסוק בשאלות של כלכלה, 
הפרטה וביזור, רגולציה, רווחה ועבודה, סביבה ושלטון מקומי, ועוד. כמו כן נעסוק בהיבטים חשובים ובוערים של 
המשפט הבינלאומי, כגון זכויות אדם ומשפט פלילי. ההוראה על ידי מרצים אמריקאים תאפשר לנו להיחשף יותר 

לעומק למגמות יסוד של המשפט החוקתי האמריקאי ולמבנה המשפט הציבורי והחוקתי בארה"ב.

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב מציעה תכנית מלגות נדיבה למועמדים המועסקים במגזר הציבורי 
ובעמותות. המלגות מיועדות למועמדים שהכנסתם לא מאפשרת להם לעמוד בעלויות התכנית. 

הקבלה לתכנית תעשה על בסיס ראיון אישי. יילקחו בחשבון ציוני התואר בוגר, כמו גם הישגים בעבודה המשפטית, 
וכן תחומי עניין ורלוונטיות הלימודים לעיסוק המשפטי של המועמד. 

אנו מקווים שתמצאו עניין בתכנית. 

James B. Speta פרופ' רונן אברהם   
 Class of 1940 Research Professor of Law מנהל אקדמי   
Senior Associate Dean for Academic Affairs and תכנית ת"א-נורת'ווסטרן   
International Initiatives אוניברסיטת תל אביב   

  Director of Executive LL.M. Programs

המנהלים האקדמיים של התכנית 
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חוויה: סמסטר קיץ בביה"ס למשפטים
של אוניברסיטת נורת'ווסטרן בשיקגו

קבלו את תלמידי תכנית האקזקוטיב לתואר שני במשפט ציבורי ובינלאומי של 
אוניברסיטת ת"א, בשיתוף עם אוניברסיטת נורת'ווסטרן בשיקגו ■ ההשתתפות 

אינה זולה, אך במסלול הנוכחי 13 מתוך 35 סטודנטים קיבלו מלגה
07:49 ,20/08/2009

אלה לוי-וינריב, שיקגו

 "יום שני. 17:00 אחר-הצהריים שעון ישראל. 9:00 בבוקר שעון שיקגו, אילינוי. מזג האוויר חמים. מי אגם מישיגן צלולים ורגועים. 35 
עורכי דין ישראלים יושבים באולם הרצאות בבניין הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת נורת'ווסטרן — בניין חדש-ישן, שקיסוס 
מטפס וירוקת מעטרים את הלבנים האפורות שבחזיתו ומעניקים לו ניחוח אציל — וגומעים בשקיקה את הרצאתו של פרופ' דיוויד 
שפר )לשעבר ראש המשלחת האמריקנית לאום במשא-ומתן להקמת בית הדין הבינלאומי והיועץ הבכיר של מדלן אולברייט בעת 

כהונתה כשגרירת ארה"ב באום( בקורס בנושא זכויות אדם בינלאומיות.
בשלב מסוים מנסה שפר להציג נקודה חדשה לדיון, אך לפני שהוא מסיים את דבריו קופצים הסטודנטים הנלהבים ו"מסבירים" 
לפרופסור המנוסה, באנגלית במבטא ישראלי כבד, שיש עוד דרכים לבחון את הסוגיה שהעלה. שפר מנסה להסביר שהוא פישט 

את הנקודה בכוונה, לשם הדיון, אך דבריו נעלמים בתוך ויכוח נלהב בין הסטודנטים לבין עצמם על זכות אדם כזו או אחרת."
. . .

"אך יש סיבה נוספת לכך שרבים נמשכים אל התכנית: הפקולטה למשפטים של נורת'ווסטרן ממוקמת בלב הדאון-טאון בשיקגו. 
בניין הפקולטה הוא שילוב של בניין עתיק )הוקם ב-1926(, שחדריו ספוני עץ ועתירי היסטוריה, ותוספת חדשה ומודרנית שכוללת 
חדרים היי-טקיסטים. מצדו המזרחי של הבניין נשקף נוף האגם האינסופי. ממערב מזדקר לגובה בניין ג'ון הנקוק, בן 100 הקומות, 
מאתרי התיירות הבולטים בעיר, כשלמרגלותיו השריד היחיד מהשריפה הגדולה של שיקגו )1871( — מגדל המים העתיק. מרחק 
צעדים ספורים מהפקולטה מתחיל ה-Magnificent mile, רחוב השופינג שוקק החיים ומרובה חנויות היוקרה, החוצה את הדאון-

טאון לכל אורכו. מה יכול להיות טוב מזה?"
. . .

כשחושבים על שיקגו מיד קופצת לראש תמונתו של אל קאפונה וחבורתו. רק כשמגיעים אליה מבינים עד כמה תמונה זו חוטאת 
לכרך הענק והיפיפה המכונה "שיקגו לנד". מדובר בעיר שוקקת חיים ותרבות, שיש לה המון מה להציע לסטודנטים. הם הגיעו 
בדיוק בזמן כדי לחוות את הקיץ התוסס בעיר עמוסת הפסטיבלים, המוזיאונים, הפארקים והאטרקציות; וב-4 השבועות שהם 
כאן כבר הספיקו ללכת להופעות של טורי איימוס וטרייסי צ'פמן, ולהשתתף בחגיגה גדולה על שפת האגם לכבוד 100 שנה לעיר 

תל אביב. כן, האמריקנים חגגו 100 שנה לעיר תל אביב, עם חומוס, פלאפל וזיקוקים."
"זה נשמע כמו חגיגה אחת גדולה, אך לא הכול בילויים וכיף. עורכי הדין-הסטודנטים הגיעו לכאן בשביל ללמוד, והמרצים דואגים 
להזכיר להם את זה כל בוקר מחדש. הבוקר שלהם מתחיל בשעה תשע בדיוק. הם מתייצבים בבניין הפקולטה למשפטים, שם ממתינה 
להם ארוחת בוקר מפנקת, שלאחריה מתחיל יום לימודים אינטנסיבי שמסתיים בחמש אחר-הצהריים. "הלימודים כאן אינטנסיביים 
מאוד, הרבה מעבר למה שנהוג ומצופה בארץ", אומרת עו"ד טלי אייזנברג, ממשתתפי התכנית. "כאן הלימודים נמצאים במרכז סדר 
היום, בעוד שבארץ יש צורך לשלב בין העבודה השוטפת ללימודים", אומרת עו"ד לירון מזרחי-אונגר, משתתפת אחרת בתכנית."

. . .
"הרכב הקורסים נבחר כך שיציג לתלמידים את ההתפתחויות הכי חשובות במשפט הציבורי בשנים האחרונות כמו גלובליזציה, 
משפט פלילי בינלאומי, הפרטה והשפעתה על המשפט המינהלי, המהפכה החוקתית", מסביר פרופ' רון חריס, סגן-דיקן הפקולטה 
למשפטים באוניברסיטת תל אביב והמנהל האקדמי של התכנית, שהגיע לשיקגו כדי ללוות את הסטודנטים בשלבים האחרונים 

של התואר".
. . .

"קהל היעד של התכנית הם נושאי משרות בדרג בינוני ובכיר במגזר הציבורי, בעמותות ובמשרדי עורכי דין העוסקים במשפט 
ציבורי.... עבור עו"ד אחמד מסרי, יועץ משפטי במע"מ אשדוד, המרקם האנושי המיוחד הזה הוא הדובדבן שבקצפת. "אני חושב 
שלראות חבורה של יהודים מכל העדות וערבים מתגבשים כמו שהתחברנו פה, זה נהדר. כאן המתנחל והערבי מסתובבים יחד 

ב-Navy Pier )מתחם בילויים על גדות הנהר, א' ל"ו(. זה מרגש, ומהחוויה הזאת אפשר רק ללמוד"."

הקטעים לקוחים מתוך ״גלובס״, 20.8.2009, אלה לוי-וינריב
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משך התכנית הוא שנה אחת בלבד, 
הכוללת שבוע מרוכז בתחילת הסמסטר 
הראשון, סמסטרים א׳ ו־ב' תשע״ח בתל 
אביב, וסמסטר קיץ של חודש  מרוכז 

בשיקגו.

מותאמות  בתכנית  הלימוד  שעות 
ושופטים  דין  עורכי  של  לצרכים 

העובדים במקביל ללימודים. 

הלימודים בתל אביב מתקיימים בימי 
ובימי  אחה״צ-ערב  בשעות  שלישי 

שישי. 

בהפסקות יוגשו כיבוד וארוחה קלה.

המשתתפים בתכנית מתקבלים לאחר 
ראיונות  הכולל  קפדני  סינון  הליך 
אישיים, בהם בודקים מנהלי התכנית 
את היכולות האקדמיות של המועמדים, 
והתאמתם  שלהם  המעשי  הרקע 

לתכנית. 

הלימודים בתכנית הם בקבוצת לימוד 
תכניות  משאר  ונפרדת  עצמאית 

הלימודים בפקולטה.

המעולים  מן  הם  בתכנית  המרצים 
 Northwesternשבמרצי הפקולטות ב־
ובתל אביב, כולם מלומדים בעלי שם 
למשפטים  הספר  בבתי  המלמדים 

המובילים בארצות הברית.

המאפיינים 
המיוחדים

של התכנית
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אדמיניסטרטיבית  מסגרת  לתכנית 
מיוחדת ונפרדת מזו של תכנית המוסמך 
לכל  אישי  יחס  המעניקה  הכללית, 

סטודנט. 

כל תלמיד יקבל אישור חנייה בקמפוס.

התכנית מציעה מלגות משמעותיות 
למועמדים המועסקים במגזר הציבורי 

ובעמותות.

קשר הדוק עם בוגרינו ושימת דגש על 
ערך מוסף לסטודנטים מעבר לתכנית 
הלימודים האקדמית כמו מפגשי שולחן 
עגול הכוללים מפגשים עם בוגרי התכנית 

ועם אישיות בכירות מהמגזר הציבורי.

דוקטורט  למסלול  להמשיך  אפשרות 
בפקולטה בכפוף לתנאי הקבלה בשנת 

סיום התואר.

מפגש  היוצר  מגוון  אנשים  תמהיל 
מרתק בין משפטנים ודיון אקדמי עמוק 
ואחר מתואר מוסמך רגיל, עם קשר 

ישיר לפרקטיקה.

תואר  המעניקה  היחידה  התכנית 
אמריקאי ותואר ישראלי בשנה אחת.
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רישום וקבלה

תנאי הקבלה לתכנית
בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במשפטים או בעלי תואר זהה המוענק ע"י מוסד להשכלה גבוהה.  •

בעלי ניסיון בתחום המשפטי הציבורי או במגזר הציבורי כולל עמותות.  •
שליטה גבוהה בשפה האנגלית.  •

מעבר ראיון אישי.  •

הליך הרישום והקבלה
יש למלא ולשלוח שאלון למועמד בצירוף המסמכים הבאים:  •
קורות חיים בעברית ובאנגלית — בצירוף תמונת פספורט.  —

גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר ראשון.  —

המלצה/ות ממעביד )ניתן גם לצרף המלצה של איש אקדמיה(.  —

עלות התכנית ודרכי התשלום מפורטים בטפסים אותם ניתן לקבל במזכירות התכנית.  •
שלב ראשון הינו שלב קבלה אקדמית. הראיון מתבצע ע"י המנהל האקדמי של התכנית, פרופ' רונן אברהם.  •

זהו שלב שאינו מחייב בו אנו רוצים לבדוק התאמה הדדית לתכנית.   

לאחר הראיון האישי המועמד יקבל תשובה סופית ביחס לקבלתו לתכנית וזכאותו למלגה.  

מועד שבוע ראיונות יתפרסם באתר.   

במידה ויישארו מקומות פנויים לאחר ההליך הנ"ל, תאפשר הפקולטה רישום מאוחר.  

Telaviv-northwestern.tau.ac.il מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של התכנית  •
TAU-Northwestern Executive LL.M. Program :  בפייסבוק  

לקבלת טפסי הרשמה ניתן לפנות למזכירות התכנית במייל: oritdr@tauex.tau.ac.il ו/או בטלפון: 03-6405204  

"עבור טלי אייזנברג, עורכת דין במרכז נוגה לסיוע לנפגעי עבירה, הבונוס בתכנית הוא השילוב בין האווירה 
לאקטואליה. "החוויה של להיות כאן, בנורת'ווסטרן, מוקפת בבניינים העתיקים ובמסורת משפטית לא קצרה 
מצד אחד, ובתוך זה לדבר על עניינים שקורים ממש כאן ועכשיו — כמו המינוי של סוניה סוטומאיור לבית 
המשפט העליון או רצח העם בדארפור — נותן בהחלט פרספקטיבה אחרת לעבודה שלנו ולעשייה המשפטית 

באופן כללי", היא אומרת."

)מתוך גלובס, 20/8/2009,  אלה לוי-וינריב(

8

Ex
ec

ut
iv

e 
LL

.M
. P

ro
gr

am



שבוע הכנה בתל אביב
שבוע ההכנה המרוכז יתקיים בתאריכים 15 באוקטובר — 20 באוקטובר 2017. 

נוכחות בשבוע ההכנה הינה חובה ומקנה 2 ש״ס.

מטרת שבוע ההכנה היא להקנות למשתתפים כלים בסיסיים ומושגי יסוד שייצרו בסיס משותף להמשך הלימודים. 

דוגמה להרצאות בשבוע ההכנה: מבוא למשפט חוקתי אמריקאי, מבוא למשפט אנגלו אמריקאי, מחקר אמפירי 
ומשפט, תאגידים כבני אדם, תובענות ייצוגיות כמכשיר לתיקון חברתי , עורכי דין בישראל — בין השפעות גלובאליות 

לשמרנות מקומית. 

פרטים מדויקים יינתנו בהמשך.

תיאור התכנית  )כפוף לשינויים(

סמסטר א׳ תשע"ח
בתל אביב

רגולציה — פרופ׳ דיויד גילה  •
משפט ומדינת הרווחה —   • 

פרופ' גיא מונדלק

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי —   •
פרופ' יורם מרגליות

משפט וסוגיות הליבה של   •
הסכסוך הישראלי-פלסטיני — 

פרופ' אביחי דורפמן ועו״ד חסן 
ג'בארין

 The American Constitution and  •
Legal System –  
Professor Eugene Kontorovich

סמסטר ב׳ תשע"ח
בתל אביב

בחירה באחד מתוך 3 סמינרים:   • 
 1. המדינה והשוק — 

פרופ' טליה פישר

2. פילנתרופיה הלכה למעשה —    

עו״ד גליה  פיט

3. כלכלת השיתוף בין הפרטי   

לציבורי — ד״ר תמר קריכלי-כץ

בית המשפט העליון בין מוסדות   •
השלטון: על השמירה על שלטון 

החוק וגבולותיו – דורית ביניש, 

נשיאת בית המשפט העליון 

בדימוס

סוגיות בשלטון מקומי –  •
פרופ' יששכר רוזן צבי  

המשפטן הציבורי: סוגיות   •
ואתגרים בעריכת דין ממשלתית – 

עו"ד דינה זילבר

 History of American Public and  •
Regulatory Law –  
Nadav Shoked, Associate 
Professor of Law

סמסטר קיץ תשע"ח
בשיקגו

)16 ביולי— 10 באוגוסט 2018( 

• International Human Rights – 
Professor David Scheffer

• Constitutional Criminal Law – 
Professor Robert Burns

• The Regulatory State – 
Professor James B. Speta

• Negotiations – Professor 
Lynn P. Cohn

Courses, Professors and Dates are subject to change

מפגשי שולחן עגול עם בוגרים
)“בוגר מדבר”(

מפגשים עם אנשי פרקטיקה בדרג 
בכיר במגזר הציבורי

ימי עיון

סיור העשרה לימודי
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"עו"ד גליה גבעולי, היועצת המשפטית להנהלת תנועת אומ"ץ, מרגישה 
כי קיבלה כלים משמעותיים להמשך הקריירה, אך גם זכתה בחברים 
חדשים. "הערך המוסף שיש בתכנית הוא הבנת קביעת המדיניות 
הציבורית על-ידי נבחרי הציבור והאפשרויות השונות העומדות בפניהם, 
הבנת הכוחות השונים הפועלים בשוק, תיאוריות כלכליות, משפטיות 
וחברתיות המניעות את המערכת הציבורית והשפיטה בארצנו ובעולם.

"החוויה של התכנית עצומה. הלימוד המשותף עם אנשים העוסקים 
בתחום הציבורי, מפרה אותנו ברעיונות ובדרכי שיתוף-פעולה ויצירת 
קשרי עבודה וחברות. הנסיעה לשיקגו הינה חוויה מגבשת ומעשירה 
לכל משתתפי התכנית. אנו לומדים זה בחברת זו מידי יום ביומו ומבלים 

בין לבין"."

)מתוך גלובס, 20/8/2009,  אלה לוי-וינריב(

10



תיאור הקורסים בתל אביב

המשפט ומדינת הרווחה
פרופ' גיא מונדלק

הקורס יבחן את העקרונות המנחים את פועלה של מדינת הרווחה, תוך דגש על תחום הביטחון הסוציאלי. עיון 
במשפט יעשה תוך כדי מיצובו בשינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים אשר ארעו בעשור האחרון בישראל, כמו גם 
בעולם כולו. הקורס יתנהל תוך שילוב בין עיון בהסדרים משפטיים פרטניים ובין חשיבה על מושגי יסוד מתחום תורת 

המשפט, מדיניות ציבורית, סוציולוגיה וכלכלה.
במסגרת הקורס נחשוב על ההיסטוריה של מדינת הרווחה והסיבות לתמורות החלות בה כיום, תוך הבחנה בין מודלים 
שונים של מדינת הרווחה. הליכים אלו יתורגמו לשפת המשפט על ידי עיון באופן ההמשגה המשפטית של תפקידי 
מדינת הרווחה. בתהליך זה נבחן את התאמתם של מושגי יסוד כגון זכויות אדם חברתיות ואזרחיות כאחת, או אזרחות 
— פוליטית וחברתית. בהמשך, נבחן שיקולים באופן ההסדרה של רווחת האוכלוסיה, כגון ההבחנה בין אוניברסאליות 
לסלקטיביות, פתיחת שיקול דעת או דבקות בכללים. מהעיון בהסדרים הספציפיים נוכל גם לחזור ולבחון עקרונות 
רחבים, כגון יעילות כלכלית ובירוקרטיה )לעומת שוק(, או אחריותיות, השתתפות ודמוקרטיה. את ההבחנות העומדות 
בבסיס הערכים, האסטרטגיות והעקרונות המנחים ניישם בהקשרים מתחום הביטחון הסוציאלי, הסדרת שוק העבודה, 
בריאות וחינוך. דגש מיוחד יינתן לאופן שבו מונע שינוי חברתי ושינוי משפטי, ועל תפקיד הסוכנים השונים אשר 

פועלים במרחב הציבורי, הפרטי ובזה של החברה האזרחית. 

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי
פרופ' יורם מרגליות

הקורס יעסוק בתפקידה של המדינה בתחום החברתי-כלכלי. 
הקורס יוצא מנקודת הנחה ליברלית לפיה מטרת המדינה היא השאת )מיכסום( רווחתם )אושרם( של תושביה. הוא 
מתחיל מפסיכולוגיה ועוסק בשאלות כגון מה גורם לאושר, כיצד מודדים זאת ומה המדיניות שתשיא זאת; ממשיך 
לפילוסופיה )האם ראוי שהמדיניות תשיא שוויון ב"אושר", או שוויון בתועלת )אושר( האישי, או אולי תתמקד קודם 

כל ברווחתם )אושרם( של אלו שמצבם קשה במיוחד(. 
הקורס ממשיך ומקנה כלים בסיסיים מרכזיים בכלכלה מיקרו ומקרו, כגון הבנת ביקוש והיצע, מהו יתרון יחסי, מהו 
נטל עודף ואיך מוגדר צדק חלוקתי )לרבות מהי פרוגרסיביות( והכל תוך יישום על הסוגיות בהן עוסק הקורס, כגון: 
הסיבות לרצוננו בצמצום אי שוויון, כיצד ראוי לעשות זאת, באילו מקרים קידום צדק חלוקתי יקדם גם צמיחה כלכלית, 

מתי שני היעדים יימצאו בסתירה, וכיצד מיישבים ביניהם בשלב זה. 
לבסוף, הקורס מלמד מדיניות מיסים ומסביר כיצד ניתן ל"תרגם" חוקים, רגולציה )וכמובן מיסים ותשלומי העברה( 
ללשון של מדיניות מיסים )מימון ציבורי( ובדרך זו לעצב את המדיניות האופטימלית שמאזנת בין יעילות לשוויון 
ומשיאה את הרווחה החברתית. הקורס מנגיש את מודל המס האופטימלי של מירליס )שקיבל עליו פרס נובל( בדרך 
של יישום על דוגמאות מהחיים, תוך עדכון המודל על פי ספרות מאוחרת לו )בעיקר של דיאמונד, סאאז, ופיקטי(, 

והכול באופן מילולי בלבד, ללא שימוש בכתיבה פורמאלית. 
הקורס אינו מניח ידע מוקדם במתמטיקה, משפטים, כלכלה, פילוסופיה או פסיכולוגיה, אלא מלמד את הידע הנדרש 
בתחומים אלה, מן היסוד, אגב דיון בדוגמאות ספציפיות אליהן אנו נדרשים בפתרון השאלה המרכזית בה עוסק 

הקורס והיא השאת הרווחה החברתית.
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משפט וסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני
פרופ' אביחי דורפמן ועו״ד חסן ג'בארין

הקורס יידון בנושאים: העקרונות החוקתיים של תכנית החלוקה והשלכותיה על המשפט הישראלי; חוק השבות; חוק 
נכסי נפקדים; האזרחות של הפלסטינים בישראל; תביעת השיבה הפלסטינית; מעמד ירושלים ועקרון ההפרדה 
באזרחות; ההפרדה באזרחות בין ישראלים ופלסטינים בגדה המערבית; דיון במודלים ושאלת הלגיטימיות הכולל: מדינה 

יהודית – דמוקרטית, דמוקרטיה אתנית, אתנוקרטיה, מסמכי החזון הערבים: קולוניאליזם ודו-לאומיות.

רגולציה
פרופ’ דיויד גילה

הקורס ידון בסוגיות שונות הקשורות לרגולציה של שווקים. נתחיל מכלי ניתוח כלליים שבוחנים צורות שונות של 
תחרות או אי תחרות ונראה כיצד בודקים את מידת התחרותיות של שוק. לאחר מכן נעסוק בסוגיות ספציפיות, חלקן 
במישור ההגבלים העסקיים, וחלקן במישור פיקוח על שווקים שלא דרך דיני ההגבלים העסקיים. בפרט, ככל שירשה 
הזמן, נדון בשאלה כיצד יש לטפל ב-"קרטלים סמויים" )ייצוב מחירים קרטליסטיים ללא קומוניקאציה בין המתחרים(, 
הסדרים שמקלים על קרטלים או על ניפוח המחיר התחרותי, מיזוגים בין ספק ללקוח, הסדרי הפצה בלעדית, הסדרים 
להכתבת מחירים ולטריטוריות בלעדיות, חוק המזון וחוק הריכוזיות, פיקוח מחירים, סוגיות ברגולציה של טלפוניה, 
של כרטיסי אשראי ושל איכות הסביבה, סוגיות בחוזים אחידים, לרבות הרעפה מלאכותית של עלויות עסקה על 

צרכנים, והממשק בין תחרות לבין קיפוח בחוזים אחידים.

American Constitutional Law and Legal System
Professor Eugene Kontorovich
This course provides an introduction to the American constitutional law and theory. Topics to be covered 
include judicial review, approaches to constitutional interpretation, the separation of powers between 
Congress and the Executive, the division of authority between federal and state governments, the Fourteenth 
Amendment's equal protection and due process guarantees, and time permitting, an introduction to the 
First Amendment’s Free Speech clause.

History of American Public and Regulatory Law
Nadav Shoked,  Associate Professor of Law
This class will introduce students to key elements and themes in American legal history. We will not 
chronologically survey the evolution of American law through the centuries; rather we will discuss 
specific topics and thereby gain a better understanding of the role they played at different points in the 
development of modern law. Topics to be reviewed in this fashion will include Independence and Constitution, 
criminal procedure, race, international law and imperialism, Native American law, administrative law and 
the regulatory state, religion, land regulation, and the city. By examining these issues the course serves 
as the proper conclusion for the LL.M. program. It should enable students to not only see the specific 
historical background of each of the different classes taken earlier in the year, but also to tie those 
classes together by highlighting common themes. In addition, it will permit us to address general, and 
sometimes more abstract, questions that hovered over those doctrinal classes: what is the relationship 
between private and public law? How does legal change occur? How can law affect social dynamics and 
how does it interact with economic, social, and political processes? In answering these and other similar 
questions, we will compare the American legal experience on which this class, as others in the program, 
focused, to the Israeli experience. 
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בית המשפט העליון בין מוסדות השלטון:
על השמירה על שלטון החוק וגבולותיו

כבוד נשיאת בית המשפט העליון )בדימוס( דורית ביניש
בית המשפט העליון בישראל הוא מוסד ייחודי. מצד אחד הוא מכריע באירועים משפטיים מכוננים, ובמקרים כאלה 
הוא מהווה זירה לליבון ערכים ציבוריים. מצד אחר בית המשפט עמוס בשפיטה יום-יומית בערעורים אזרחיים 
ופליליים ובקשות שונות. במלאו את שני התפקידים הללו בית המשפט פועל בצומת מרכזי בין גופים שלטוניים 
מסוגים שונים, ממשלתיים, רגולטוריים, ושיפוטיים. הקורס יעסוק בהיבטים מוסדיים השוואתיים של בית המשפט 
העליון מול מערכות אחרות; בבית המשפט במפגש עם מדיניות חברתית-כלכלית ועם שיקולי בטחון; ובהתמודדות 
עם הניסיונות לשינוי חברתי דרך המשפט. כל אלה ייבחנו מנקודת המבט של תפקיד בית המשפט העליון כמופקד 

על שמירה על שלטון החוק ועל גבולותיו. 

המשפטן הציבורי: דילמות ואתגרים בעריכת דין ממשלתית
עו"ד דינה זילבר

קיימים דימויים שונים בנוגע למשפטן הציבורי. 
יש הרואים בו גורם קריטי בחברה מתוקנת, "שומר סף" הכרחי ומי שאמון על שמירת האינטרס הציבורי. מנגד, יש 
הרואים בו פקיד שצבר עוצמה רבה מדי, "פוליטיקאי בלי מדים". אז מיהו אותו משפטן ציבורי? מה תפקידו? האם 
מדובר במי ש"מנהל את ההצגה" או שמא מדובר בביורוקרט שמסכל ומעכב את עבודת הממשלה תוך פגיעה במשילות?
הקורס יבקש לחדור את עולם הדימויים ולחקור לעומקם של דברים מהו תפקידו של המשפטן הציבורי במערכת 

הממשל הישראלית תוך התייחסות לדואליות בתפקידו ולדילמות שהיא מעוררת. 
זוהי הצצה אל "מאחורי הקלעים" של עבודת הפרקליט והמשפטן האמונים על עריכת הדין הממשלתית, על ייצוג 
עמדת הממשלה ועל מתן ייעוץ משפטי לגופי השלטון: מסגרת הפעולה, השאלות העקרוניות המלוות אותו, השיקולים 
ביניהם יש לאזן, הדילמות והמתחים הנובעים מטיבו וטבעו של התפקיד. הקורס יעסוק בפרשות ואירועים ציבוריים 

שעמדו במוקד הזירה הציבורית-משפטית וחלקם אף תרמו לעיצוב החברה הישראלית לאורך השנים. 

סוגיות בשלטון מקומי
פרופ' יששכר רוזן צבי

למן שנות השמונים של המאה שעברה, השתנו באופן דרמטי יחסי הכוחות בין השלטון המקומי והמרכזי בישראל 
והתפקידים אותן ממלאות הרשויות המקומיות במערך החברתי והמדינתי בישראל. שינוי זה היה תוצר של תהליכים 
חברתיים, כלכליים ומשפטיים ספציפיים שקרו בישראל באותן שנים, אך גם של לחצים ושינויים גלובליים, הן ברמה 
החומרית והן במישור האידיאולוגי. רשויות מקומיות רבות בישראל מצאו עצמן מתמודדות עם לחצים כלכליים ועם 
בעיות חברתיות שונות ומגוונות ובתגובה לכך הפכו ל”יזמיות נורמות" המתחרות זו בזו כדי למשוך לתחומן עסקים, 
מפעלים ואוכלוסיות חזקות. המערכת המשפטית אפשרה תחרות זו ובהמשך אף עודדה אותה, והשלטון המרכזי 
נקט מצדו במדיניות אשר עודדה תחרות בין-עירונית על ידי אימוץ של מודלים ניהוליים התומכים בביזור. חובות 
וסמכויות משפטיות הועברו מהשלטון המרכזי לידי השלטון המקומי, בתחומים כגון מיסוי מקומי, תכנון ובניה, רישוי 
עסקים, חינוך,סעד ורווחה, יזמות כלכלית ויחסי דת מדינה. במסגרת תהליך זה הפך אופיין התאגידי והלא מדינתי של 
הרשויות המקומיות מודגש יותר, כך שנוצרה קירבה רעיונית ומשפטית בין תהליכי ההפרטה ותהליכי הביזור שאירעו 
בישראל באותן שנים. בקורס זה נעמוד על השינויים המשפטיים — הן החקוקים והן יצירי בתי המשפט, שהתרחשו 
בשדה השלטון המקומי וננתח אותם הן באופן תיאורטי והן מבחינת השלכותיהם על תופעות חברתיות וכלכליות כדי 

לעמוד על מידת רציותם ועל האלטרנטיבות הקיימות לדינים הקיימים.
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סמינר - המדינה והשוק: סוגיות נבחרות בהסחרה )קומודיפיקציה( והפרטה
פרופ' טליה פישר

הסמינר ייוחד לתופעת התפשטות השוק ולחדירת הלוגיקה השוקית לתחומי חיים שנחשבו, באופן מסורתי, לתחומים 
 )‘Taboo markets’( "חוץ־שוקיים". אחד המופעים המרכזיים להתפשטות השוק הוא התבססותם של "שווקים אסורים"
הכוללים את שוק הביציות ושירותי הפונדקאות; את השוק לאיברים להשתלה; ואת תעשיות המין והפורנוגרפיה. ביטוי 
נוסף להתרחבות הספרה השוקית הוא התפרקות המדינה מפונקציות הליבה בתחומי החקיקה, השפיטה והאכיפה. 
הדברים באים לידי ביטוי, בין היתר, בהפרטת בתי הסוהר, בהקמת מערכות של שיטור פרטי, ובהתבססות מנגנוני 

בוררות וגישור כחלופה להליך השיפוטי. 
במסגרת הסמינר נבחן את שאלת גבולות השוק, ונלבן את ההיבטים המשפטיים של שאלות ההסחרה )קומודיפיקציה( 
וההפרטה. בשלב הראשון ייוחד הדיון לסקירת השיקולים השונים שניצבים בבסיס התוויית קו הגבול שבין המדינה 
לשוק, ולבחינת שאלת ההתערבות המשפטית במנגנון ההקצאה השוקי. בשלב השני יתמקד הדיון בתחומים מרכזיים 
שבהם עולות על הפרק שאלות הסחירות וההפרטה: בהקשר לשאלת הסחירות נדון, בין השאר, בסוגיית הסחר בקולות 
בוחר, בשוק לשירותי רבייה, בתעשיית המין, ובסחר במכסות זיהום. בתחום ההפרטה ייוחד הדיון לסוגיית הפרטת 

המשפט, להפרטת בתי הסוהר ולהפרטת הצבא. 

ירון קידר, מנכ"ל המרכז לפיתוח והעצמת ארגונים, לשעבר ראש רשות התאגידים, 
משרד המשפטים

הלימודים היו מבחינתי קטליזטור לתהליכים מקצועיים רבים ובמידה רבה החזירו לי את 
אהבת ה"משפט" שלעיתים נדמה שנעלמה במהלך העבודה היומיומית של עריכת הדין. 

14

Ex
ec

ut
iv

e 
LL

.M
. P

ro
gr

am



סמינר - כלכלת השיתוף בין הפרטי לציבורי 
ד״ר תמר קריכלי-כץ

הסמינר יעסוק בשווקים מקוונים ובכלכלת השיתוף. נלמד כיצד השווקים הללו מתנהלים ובמה הם שונים מהשווקים 
האחרים. נתמקד בשאלת אי השוויון ונבדוק האם וכיצד נוצרים אי שוויון ואפליה בשווקים אלה. נדון בשאלה האם 
ראוי שהמשפט יתערב בהסדרת האינטרקציות השוקיות בפלטפורומות אינטרנטיות וכיצד ניתן לעשות זאת. הסמינר 

ישלב קריאה במחקרים אמפיריים ונורמטיביים מתחומי המשפט, הכלכלה, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה.  

סמינר - פילנתרופיה הלכה למעשה
עו״ד גליה פיט  

סמינר חוויתי לבחינת מקומה ותפקידה של הפילנתרופיה )בישראל( בעת הזו, בין מגזר ציבורי למגזר הפרטי, ואל מול 
ארגוני החברה האזרחית, ולהכרות עם ערכי הנתינה. 

במהלך הסמינר נעסוק בסוגיות כגון מהי פילנתרופיה ומהו תפקידה הנוכחי בישראל? מהי מערכת הקשרים בין 
החברה האזרחית, הציבורית והמגזר השלישי? הסמינר יכלול גם התנסות הלכה למעשה בתהליך נתינה, במודל של 
מעגל נתינה, בשיתוף קרן בקטנה, ויסתיים בביצוע תרומה לפרויקט חברתי שיבחר על ידי הסטודנטים באמצעות 

מענק שתעמיד התכנית לשם כך. 
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Constitutional Criminal Law
Professor Robert Burns
Large swaths of American Criminal Procedure are controlled by constitutional law, beyond the reach of 
legislative enactment or change. Much of this law is imposed, through interpretation of the post-Civil War 
amendments to the federal constitution, not only on the relatively small number of federal criminal cases, 
but on the millions of state criminal prosecutions. Much of this law is of relatively recent origin and has 
been and remains enormously controversial. It has produced a ‘system’ dramatically discontinuous with 
those that prevail in other democratic nations. It has also produced a complex and detailed body of law. 
This course explores the philosophic and historical roots of this distinctive structure and its relationship 
to broader controversies in constitutional theory. Areas examined include constitutionally required pre-
trial and trial procedures; interrogations and confessions; arrest, search and seizure; eavesdropping and 
wiretapping; and rules for the exclusion of illegally obtained evidence.

International Human Rights Law
Professor David Scheffer
This course will examine human rights concepts, the influence of costomary international law, state 
responsibility, general principles and natural law, the interwar minorities regime, the role of treaties, the 
Nuremberg trails, the codification of human rights principles in a number of major treaties since World 
War 2 civil and political rights, economic, social, and cultural rights, national security and terrorism in the 
context of human rights, torture law, universalism and cultural relativism, religious rights, freedom of 
expression, non- governmental human rights advocacy groups, the United Nations human rights system 
(including the UN Human Rights Council and the UN high Commissioner for Human Rights), treaty bodies 
such as the ICCPR Human Rights Committee, the European, inter-American, and African Convention 
systems, universal jurisdiction, and U.S. civil litigation and global comparisons. 

Northwesternתיאור הקורסים ב־
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Negotiations
Professor Lynn P.  Cohn

Negotiation is one of the most important skills you will learn as an attorney. No matter how excellent 
your ideas, or how sophisticated your analyses, most achievements in the practice of law require the 
ability to effectively communicate with and influence others. Whether negotiating with your clients, 
other attorneys, judges, your boss, your subordinates, your colleagues, your spouse, friends or enemies, 
this course will offer techniques and tools to enhance your power and ability to achieve your objectives. 
Negotiation is something you learn by doing, so the emphasis of the course is on experiential learning 
grounded in negotiation theory. Students spend most of their time participating in negotiation 
simulations, as well as discussing negotiation problems. Students are observed in their negotiations and 
receive feedback. The negotiation simulations cover a wide range of situations, such as negotiating the 
settlement of lawsuits, neighborhood disputes, personal services contracts, and employment disputes. 

The Regulatory State
Professor James Speta

This course considers the principal modes of ex ante government intervention in markets, generally 
described as ‘regulation’. The course focuses on economic regulation – that is, the mode of regulation 
typically associated with utilities and other quasi-public enterprises – although it will also touch on health 
and safety regulation, environmental regulation, and other models of regulation. Economic regulation 
presents a special case because it generally arises when government decides that a particular industry 
or market has special characteristics requiring intervention, while health, safety, and other forms of 

regulation are generally applicable (even if implemented in 
industry-specific regulations). The course starts by defining 
the traditional justifications for regulation, and evaluating 
them in light of current understandings (legal, economic, 
and political). Next, the course discusses the techniques 
of regulation, what might be called the ‘regulator’s toolbox’, 
including various forms of price regulation, interconnection 
and unbundling requirements, quality regulation, and service 
obligations. The trend towards deregulation will be placed 
in this context, with particular emphasis on the changes 
in regulation in the U.S. telecommunications and Internet 
industries. Finally, the course will identify certain alternatives 
to regulation, such as tort remedies and the application 
of antitrust. 
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מרצי התכנית בתל אביב

פרופ׳ רונן אברהם
סיים את לימודיו לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך במנע"ס באוניברסיטת בר-אילן, בהצטיינות. 
עם סיום לימודיו התמחה בביהמ"ש העליון אצל השופט אור. לאחר ההתמחות השלים את לימודיו 
לתואר מוסמך ודוקטור באוניברסיטת מישיגן. בין השנים 2002-2009  לימד באוניברסיטת נורת'ווסטרן 
שבארה"ב, בין השנים 2009-2014 באוניברסיטת טקסס שבאוסטין, והחל מאוקטובר 2014 באוניברסיטת 

תל אביב. תחומי מחקרו הינם נזיקין, ביטוח, משפט וכלכלה, צדק ושוויון.

כבוד נשיאת בימ"ש העליון בדימוס דורית ביניש
דורית ביניש מוסמכת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. הייתה פרקליטת 
המדינה משנת 1989 עד 1995, שופטת בית המשפט העליון של ישראל מאז 1995, נשיאת בית המשפט 
העליון החל מ-14 בספטמבר 2006 וכלה ב-28 בפברואר 2012. החל ממאי 2013, מכהנת ביניש כנגידת 

האוניברסיטה הפתוחה.

עו״ד חסן ג'בארין
Hassan Jabareen is the founder of Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel. He has 25 
years of experience in litigating scores of landmark constitutional law cases, including the applicability 
of international humanitarian law, before the Israeli Supreme Court. He is an Adjunct Lecturer for a 
course that he initiated on the legal status of the Arab minority in Israel in the Faculties of Law at Tel 
Aviv, Hebrew, and Haifa Universities since 1998. He has also received several awards for outstanding public interest 
lawyering. Hassan was a Yale World Fellow in 2005-2006 and a Senior Robina Law Fellow at Yale Law School in 2012-
2014. He was also a research fellow at the Wissenschaftskolleg in Berlin in 2015-2016.  

פרופ׳ דיויד גילה
פרופ׳ דיויד גילה מרכז את תחום ההגבלים העסקיים והרגולציה של שווקים בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת תל אביב. הוא עשה דוקטורט באוניברסיטת הרווארד בתחום ההגבלים העסקיים וכל 
עבודת המחקר שלו מתמקדת בתחום זה, ברגולציה של שווקים, ובממשק שבין תחומים אלה לבין 
ארגון תעשייתי. בעבר כיהן המרצה כחבר בית הדין להגבלים עסקיים ובין אפריל 2011 לאוגוסט 2015 

כיהן כממונה על הגבלים עסקיים.

פרופ' אביחי דורפמן
מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. דורפמן בוגר הפקולטה למשפטים והחוג לכלכלה 
באוניברסיטת חיפה )שניהם בהצטיינות( ובעל תארי מוסמך ודוקטור מבית הספר למשפטים של 
אוניברסיטת ייל. היה מרצה אורח בבתי הספר למשפטים של הרווארד ושל קורנל. עם סיום לימודי 
התואר הראשון התמחה בבית המשפט העליון בפיקוחו של הנשיא )דאז( אהרן ברק. תחומי המחקר 
והלימוד של דורפמן הינם תיאוריה של נזיקין וקניין, לגיטימציה פוליטית וזכויות חוקתיות. מאמריו בנושאים אלה 

התפרסמו בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם. 

עו״ד דינה זילבר
עו"ד דינה זילבר הינה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי-מנהלי(. במסגרת תפקיד 
זה, מובילה עו"ד זילבר את עבודת הייעוץ והחקיקה הממשלתיים בשורה ארוכה של נושאים ובהם 
ביטחון, סייבר, הגירה ומעמד בישראל, מינויים, עבודת הממשלה, תמיכות, תרבות, מכרזים, מאבק 

בהדרת נשים ועוד.
עו"ד זילבר היא בעלת תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. טרם מינויה לתפקידה כמשנה ליועץ 
המשפטי לממשלה )משפט ציבורי-מנהלי(, שמשה שנים רבות כפרקליטה בכירה במחלקת הבג"צים שבפרקליטות 
המדינה וייצגה את המדינה בפני בית המשפט העליון במאות רבות של עתירות לבג"ץ. עו"ד זילבר פרסמה שני ספרים 

"ביורוקרטיה כפוליטיקה" )2006( ו"בשם החוק: היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה" )2012(
18
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פרופ׳ גיא מונדלק
מרצה בתחומים של דיני עבודה, יחסי עבודה ומדיניות חברתית בפקולטה למשפטים ובחוג ללימודי עבודה. 

בכתיבתו הוא בוחן את הכלל המשפטי על רקע תמורות בשוק העבודה ובמדינת הרווחה, ואת ההשפעה ההדדית 
של הכלל המשפטי על החברה.

פרופ׳ יורם מרגליות
פרופ' מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. מומחה בדיני מיסים ובמדיניות מיסים )מימון 
ציבורי(. ראש המכון למשפט ופילנתרופיה. מחזיק בתואר ראשון מהאוניברסיטה העברית. התמחה בלשכת 

השופטת נתניהו בבית המשפט העליון. בעברו פרקליט במחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה. מחזיק בתואר 
שני ודוקטורט בתחום המיסים ב-NYU. לימד בהרווארד, NYU, נורת'ווסטרן, מונאש, טורונטו והאוניברסיטה 

הלאומית של סינגפור. פרסם כ-60 מאמרים בכתבי עת בארץ ובחו"ל במשפטים ובכלכלה.

עו״ד גליה פיט
גליה מנהלת את המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוני' ת"א וחוקרת את תחום הפילנתרופיה. 

גליה סיימה את לימודי התואר הראשון והשני בפקולטה למשפטים באוני' ת"א ועבדה כמתמחה וכעוזרת 
משפטית למשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט שלמה לוין, )1997-2003(. בשנת 2003, היא הצטרפה 

לצוות הקליניקות בפקולטה למשפטים באוני' ת"א, הנחתה את הקליניקה למשפט ורווחה והקימה וניהלה במשך 
כעשור את הקליניקה ליזמות עסקית וצדק כלכלי. לפני תפקידה הנוכחי שימשה גם  כסגנית מנהלת המערך הקליני בפקולטה 

.)2011-2014(

פרופ' טליה פישר
פרופסור-חבר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וחברת האקדמיה הצעירה למדעים מטעם האקדמיה 

הישראלית למדעים ולאמנויות. הצטרפה לפקולטה בשנת 2004 עם קבלת הדוקטורט במשפטים מאת 
האוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה מוקדש לדיני ראיות, לניתוח אמפירי של המשפט ולסוגיית גבולות 
השוק. פרופ׳ פישר עמדה בראש מכון טאובנשלאג למשפט פלילי, היתה מרצה אורחת בפקולטה למשפטים 

של אוניברסיטת טורונטו )2009(  ועמיתת מחקר בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרוורד )בשנים 2003, 2010, 2013( 
ובמרכז לאתיקה ע”ש ספרא באוניברסיטת הרוורד )2013(. כלת פרס צלטנר לחקר המשפט )לחוקר צעיר( לשנת תשס”ט וכלת 

פרס חשין למצוינות אקדמית במשפט )לחוקר צעיר( לשנת תשע”ב.

ד״ר תמר קריכלי-כץ
תמר קריכלי־כץ סיימה תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית ותואר שני במשפטים ודוקטורט בסוציולוגיה 

באוניברסיטת סטנפורד. ב־2012 שבה לישראל ומאז היא מרצה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב. המחקר שלה 
מתמקד בשווקים, באי שוויון ובקשר שבין משפט וחברה.

פרופ' יששכר רוזן־צבי
מהחוקרים המובילים בתחום משפט השלטון המקומי בישראל. לאחר שסיים את לימודיו לתואר בוגר 

באוניברסיטת בר-אילן במשפטים )בהצטיינות( ואת לימודיו לתואר מוסמך במשפטים וסוציולוגיה באוניברסיטת 
תל אביב )בהצטיינות יתרה(, התמחה פרופ׳ רוזן־צבי בלשכת נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק ועבד כעורך 

דין במשרד עוה”ד ד”ר י. ווינרוט ושות׳. את התואר דוקטור השלים פרופ׳ רוזן־צבי באוניברסיטת סטנפורד 
 Kirkland & Ellis שבקליפורניה. לפני שהצטרף לצוות מרצי הפקולטה, עבד פרופ׳ רוזן־צבי שנתיים כעורך דין במשרד עורכי הדין

LLP בניו יורק. פרופ׳ רוזן־צבי מלמד בפקולטה דיון אזרחי ומשפט סביבתי ומנחה את הקליניקה לצדק סביבתי ואת סדנת משפט 
 Cornell וסביבה — פרופ׳ יובל לוי ושות׳. פרופ׳ רוזן-צבי אף לימד קורס במשפט סביבתי בינלאומי כמרצה אורח באוניברסיטת

שבמדינת ניו יורק.
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Northwesternמרצי התכנית ב־

Professor Robert Burns
Professor of Law
Robert Burns is professor of law and litigation attorney in the Northwestern University 
Legal Clinic. He teaches courses in criminal procedure, evidence, civil procedure, professional 
responsibility and the philosophy of law. In 1996, and again in 1998 and 2002, he was awarded 

the Robert Childress Memorial Award for Teaching Excellence and in 1997 was elected the outstanding 
Professor of a Small Class. The Class of 1997 elected him to give the ‘Last Lecture’ on the day before 
graduation. He has been both Perkins-Bauer Teaching Professor and Stanford Clinton, Sr. Research 
Professor. His current research interests focus on the theory of the trial and on professional responsibility.

 

Professor Lynn P. Cohn
Benjamin Mazur Summer Research Professor
Lynn P. Cohn is the Director of the Center on Negotiation and Mediation at Northwestern 
Law School and she currently holds the Harry B. Reese Teaching Chair. She has developed 
and taught courses in negotiation, mediation, mediation advocacy and problem solving. 

Professor Cohn received the student-voted Outstanding Professor of a Small Class Award in 2008 and the 
Dean’s Teaching Award in 2010. She has been elected to the Leading Lawyers Network in the categories 
of ADR Commercial and ADR Employment.

Professor Eugene Kontorovich
Professor of Law
Professor Kontorovich’s research spans the fields of constitutional law, international law, 
and law and economics. He has authored a series of papers that extend the economic 
analysis of law to public law. Prof. Kontorovich is also one of the leading experts on maritime 

piracy, universal jurisdiction and international criminal law. He has been called on to advise lawyers in 
historic piracy trials around the world. He is working on a book, Justice at Sea: Piracy and the Limits of 
International Criminal Law, under contract with Harvard University Press. His scholarship has been relied 
upon in numerous federal judicial opinions.

Professor Nadav Shoked
Assistant Professor of Law
Nadav Shoked joined the Northwestern faculty in 2012 as an Assistant Professor of Law. 
Previously, he was a Visiting Assistant Professor at the University of Texas School of Law. 
His work focuses on the law and theory of property, on local government law, and on 

American legal history.

20
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Professor David J. Scheffer
Mayer Brown/Robert A. Helman Professor of Law; Director, Center for 
International Human Rights
David Scheffer holds an endowed professorship and serves as the Director of the Center 
for International Human Rights. He was previously the U.S. Ambassador at Large for War 

Crimes Issues (1997-2001) and led the U.S. delegation in U.N. talks establishing the International Criminal 
Court. During his ambassadorship, Scheffer negotiated and coordinated U.S. support for the establishment 
and operation of international and hybrid criminal tribunals and U.S. responses to atrocities anywhere 
in the world. He also headed the Atrocities Prevention Inter-Agency Working Group. During the first 
term of the Clinton Administration, Scheffer served as senior adviser and counsel to the U.S. Permanent 
Representative to the United Nations, Dr. Madeleine Albright, and served from 1993 through 1996 on the 
Deputies Committee of the National Security Council. Scheffer recently held visiting professorships at 
Northwestern Law, Georgetown University Law Center, and George Washington University Law School 
and taught earlier at Duke University School of Law and Columbia University School of International 
and Public Affairs. He has published extensively on international legal and political issues and appears 
regularly in the national and international media. He is a CNN Legal Analyst.

 

Professor James B. Speta
Professor of Law
Jim Speta has been a member of the faculty since 1999. His research interests include 
telecommunications and Internet policy, antitrust, administrative law, and market organization. 
He teaches in the Law School and in the Joint Program in Law and Business operated by the 

Law School and the Kellogg School. A 1991 graduate of the University of Michigan Law School, Speta joined 
the Northwestern faculty following a one-year visit. He had previously clerked for Judge Harry T. Edwards 
on the United States Court of Appeals for the D.C. Circuit and practiced appellate, telecommunications, 
and antitrust law with the Chicago firm of Sidley & Austin.
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"מבחינת עו"ד לירון מזרחי-אונגר, היועצת המשפטית של שירותי 
בריאות כללית במחוז ירושלים, אין לחוויה הזו תחליף. "מדובר בחוויה 
נדירה מאוד. השגרה שהורגלתי לה התחלפה במציאות חדשה במדינה 
אחרת, בשפה אחרת. החוויה כולה מרוכזת סביב לימודים ובילויים 
בלבד — מעין חווית קולג' מאוחרת כפי שהאמריקנים חווים. החוויה 
של לחיות, גם לאחר הלימודים, גם אם לתקופה קצרה, בדירה בשיקגו, 
לערוך קניות בסופר המקומי, לבלות במקומות השונים וללמוד את 

העיר מקרוב, מרהיבה"."

)מתוך גלובס, 20/8/2009,  אלה לוי-וינריב(

רעות לונדין, עוזרת משפטית 
בלשכת הנשיא, בית המשפט 

העליון. 
"התקופה שבילינו בשיקגו היתה 
יוצאת דופן וחד-פעמית, והיא 
בהחלט השאירה טעם של עוד. 
החשיפה למשפט האמריקאי 
ם  י ט פ ש מ ל ה  ט ל ו ק פ ל ו
דרישותיה  על  אמריקאית, 
האקדמיות, הליכותיה וסגנונה 
הכה שונים מאלו הישראליים, 
היתה חוויה מרחיבת אופקים 

ומלמדת."

טיסה ומגורים
סמסטר הקיץ בשיקגו יתקיים מאמצע 
יולי ועד אמצע אוגוסט 2018. התכנית 
תספק לסטודנטים מספר המלצות 
לאפשרויות מגורים בשיקגו לבחירתם 

והחלטתם. 

פרוצדורה לקבלת 
ויזה לארה״ב

הלימודים באוניברסיטת נורת'ווסטרן 
סטודנט.  ויזת  קבלת  מחייבים 
תפעל  נורת'ווסטרן  אוניברסיטת 
בשיתוף עם התלמידים ובסיוע שלנו 

לשם הטיפול בקבלת הויזות.

אין לפנות באופן עצמאי לשגרירות 
בשגרירות  הרישום  ותהליך  מאחר 
מצריך הגשת מסמכים אשר יתקבלו 
מאונ׳  הראשון  הסמסטר  במהלך 
נורת'ווסטרן, לצורך קבלת ויזת סטודנט 
.)i 20 ( לארה״ב  )טופס מסוג F מסוג(
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Living in Chicago
Chicago is a city of global status and 
unsurpassed beauty as well as one of the most 
vibrant legal and business communities in the 
world. With a population of nearly 3 million, 
Chicago is a center for arts and entertainment, 
athletics, education, transportation, finance and 
trade, law, commerce, and government. From its 
lakefront beaches to its ethnic neighborhoods, 
from world-class museums to professional 
sports, from classical music to blues and jazz, 
Chicago offers countless leisure opportunities 
for every taste.

A regional hub of commerce and government, 
the city provides an ideal setting for the study 
of law. Chicago is home to many of the nation’s 
largest corporations and law firms as well as 
the Chicago Mercantile Exchange, the Chicago 
Stock Exchange, and the Chicago Board of Trade. 
Almost every federal and state agency and 
every level of trial and appellate court have 
offices in the city. Northwestern Law students 
can take advantage of the location through 
visits to courts or law firms and corporations.

These are only some of the many benefits 
Northwestern Law students enjoy from living 
and studying in Chicago. The Law School itself 
is located in one of the city’s most exclusive 
and beautiful neighborhoods – the Gold Coast. 
Surrounded by residential buildings and 
offices, the campus is within two blocks of the 
famed Magnificent Mile of department stores, 
restaurants, and boutiques. It is adjacent to 
Northwestern’s Kellogg School of Management 
and down the street from the state-of-the-art 
Northwestern Memorial Hospital. 
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כבוד הנשיאה )בדימ'( דורית ביניש כיבדה אותנו 
בהרצאה שנשאה בטקס קבלת תארים של תכנית 
ת"א-נורת'ווסטרן לתואר מוסמך במשפט ציבורי של 

מחזור 5.

ביניש ציינה שיש לה אהדה מיוחדת לתלמידים שבחרו 
במסלול הציבורי, והוסיפה: "במציאות של ישראל, יש 
תפקיד חשוב למשפט בכלל ולמשפט הציבורי בפרט, 
ואם המוטיבציה של המשפטן היא לקיים "שליחות" 
אז זה אכן תחום שבו יש אתגרים של ממש למילוי 
אותה שליחות בחברה. די לעקוב אחר החדשות של 
יום או יומיים, או לקרוא עיתונים, כדי לראות כל כך 
הרבה פגמים במציאות שסביבנו וזו עלולה להביא 
לידי רפיון ידיים. אני מזכירה זאת לא כדי להשבית 
שמחות אלא דווקא להעביר מסר אופטימי והוא שיש 
מה לעשות. שצריך לשאוף לפתרונות וכי ניתן לשפר 

ולתרום לבניית חברה צודקת וטובה יותר”.

ביניש בחרה להתייחס בנאומה גם לכמה מהאתגרים 
העומדים כיום בפני המשפט הציבורי בישראל, בהם 
הזכות לפרטיות בעידן הרשתות החברתיות, מודלים 
חדשים של משפחות וזכויות חברתיות, במיוחד לאור 
המחאה החברתית. בהקשר זה אמרה: “בהיעדר חוק-
יסוד: זכויות חברתיות, אין להרים ידיים, החוקים 
הפרטניים שקובעים בנסיבות מסוימות את גבולות 
הזכות, וכפיפותם החוקתית לזכות לכבוד ולשוויון, 
כמו גם התקנות וההנחיות שנקבעו על ידי הרשות 
המבצעת, נותנים לבית המשפט מתחם רחב ליצירה 
כיום  מכל  החשוב  בעיני,  זה.  בתחום  השיפוטית 
הוא שינוי התפיסה וביסוס הגישה, לפיה המדינה 
אינה עושה חסד בקידום הזכויות החברתיות אלא 
ממלאת חובה, כפי שהיא עושה כן כשהיא מקיימת את 
חובותיה על פי הזכויות האזרחיות שהן תנאי לקיום 

משטר דמוקרטי”.

בוגרים
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סוזי עוזסיני, סנגורית פלילית, ציבורית ופרטית, שותפה במשרד עו"ד משגב ושות'

“טובים השניים מן האחד", נאמר במגילת קהלת, פרק ד'.

תכנית אקזקוטיבית זו של אוניברסיטת ת"א ונורת'ווסטרן הינה דוגמא חיה ומובהקת לביטוי 
עתיק יומין זה.

סמוכני כי כל בוגרי התכנית יסכימו ויאמרו כי לא העלו על סף דעתם, בתחילת דרכם במסגרתה, עד כמה 
יצאו מועשרים יותר בסופה, הן כמשפטנים והן כבני אדם חברתיים. התכנית נרקמה כפסיפס תרבותי עשיר ומגוון, כור 
היתוך אקדמי, המורכב ממיטב המשפטנים בסקטור הציבורי. האופי הכה ייחודי של התכנית התבטא לא רק בשילובם 
של מיטב המרצים משתי אוניברסיטאות מן הטובות בעולם, ת"א ונורת'ווסטרן, אלא גם מן העובדה ששחקניה נבחרו 

בקפידה, כשכל אחד ואחת מייצגים גוון או צבע אחר בצבעה של קשת צבעונית אחת.

ייחודה של התכנית מתבטא הן בתכניה האקדמיים הגבוהים, בדרישות התכנית המציבות רף גבוה ומאתגר למשתתפיה, 
בבחירה של מיטב המרצים משתי האוניברסיטאות היוקרתיות, ובחוויה הייחודית של הנסיעה לשיקגו וישיבה משותפת 

על ספסל הלימודים שם.

מצאתי כי ניתן לתאר את התכנית בצורה טובה על פי מילותיו של המשורר הידוע, רוברט פרוסט, בשירו המפורסם 
’The road not taken“: פרוסט מדבר על בחירתה של דרך אחרת, שונה, שרבים לא בחרו בה דווקא, ובחירה זו היא 

שעושה את כל ההבדל בחייו של אותו אדם.

וכך הוא כותב בסופו:

”Two roads diverged in a wood, and I….
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference.”

אכן, בחירת תכנית זו עשתה עבורי את כל ההבדל, כמשפטנית, כסנגורית, כאקדמאית וכבוגרת גאה הניצבת פני 
טקס הסיום.

לא נותר לי אלא לייחל כי אנוכי ושאר בוגרי התכנית נפרוש את כנפינו ונמריא אל על בעשייתנו הציבורית והמשפטית 
וכי נישא את פירות התכנית עמנו בגאווה בדרכנו העתידית. 

תודה.
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נטע אורן פרקליטה במחלקת 
הבג"צים, פרקליטות המדינה

שרון אפשטיין כהן מנהלת 
המחלקה הכלכלית בשגרירות 

ישראל באנגולה

שני בר תובעת צבאית, פרקליטות 
פיקוד המרכז

 HEART פרן ברניס יועה"מ פרויקט
להשבת רכוש יהודי מתקופת 
השואה ויועה"מ ההסתדרות 

הציונית העולמית

דוד ש' גבאי ריכטר שופט בית 
משפט השלום בירושלים

לנה גורביץ' יועצת משפטית 
במחלקה לייעוץ וחקיקה, 

הפרקליטות הצבאית

מאדי דהאר בעל משרד עו"ד 
בכרמיאל ויועץ משפטי לרשויות 

מקומיות דרוזיות

שני וייל פרקליטה בפרקליטות 
מחוז הצפון )פלילי(

ליאורה וייס בנסקי פרקליטה 
במחלקת הבג"צים, פרקליטות 

המדינה

עמוס ויצמן פרקליט ועדת 
האתיקה המחוזית של לשכת 

עורכי הדין במחוז תל אביב 
והמרכז

אלואז זערורה פרקליטה 
בפרקליטות מחוז תל אביב 

)אזרחי(

ראניה חדאד סרוג'י פרקליטה 
בפרקליטות מחוז חיפה )פלילי(

אביינש טסמה חברה בוועד 
המנהל של עמותת “טבקה", 

עמותה לסיוע משפטי וסנגור 
קהילתי ליוצאי אתיופיה

יובל יועז עיתונאי ופרשן משפטי 
דפנה ישראלי היועצת המשפטית 

לעיריית אילת

נירה לאמעי ממונה על נציבות 
הדורות הבאים בכנסת

גלעד לובינסקי רשם בית המשפט 
העליון

חנה ליב עו״ד במחלקת ייעוץ 
וחקיקה )משפט בין-לאומי(, משרד 

המשפטים

דן ליברמן עוזר משפטי לנשיאת 
בית המשפט העליון, הגב׳ דורית 

ביניש

גבי לסקי בעלת משרד עורכות 
דין המתמחה בזכויות אדם וחברת 

מועצת העיר ת״א יפו מטעם 
מרצ. מכהנת כיו״ר הועדה למעמד 
האשה ושוויון מגדרי ויועצת ראש 

העיר לענייני קיימות.

יהודה מנור עו"ד בתחום קניין 
רוחני — זכויות יוצרים, מנהל 

מורשתו של אהוד מנור

קורינה מץ תובעת עירונית, 
עיריית בת ים

מירב נור עו"ד בתחום האזרחי 
במשרד נשיץ ברנדס ושות'

דרורה נחמני רוט פרקליטה 
בפרקליטות מחוז ירושלים 

ובמחלקה הפלילית של יעוץ 
וחקיקה במשרד המשפטים

רוזאן נסייר חאזן עוזרת משפטית 
לשופט חטיב, בית המשפט 

המחוזי, נצרת

אבינעם סגל אלעד פרקליט 
במחלקת בג"צים, פרקליטות 

המדינה

צחי עוזיאל שופט בית משפט 
השלום בת"א

אורן פונו עוזר בכיר ליועץ 
המשפטי לממשלה

נירה פורן יו"ר דירקטוריון ונשיאת 
חברה בתחום התקשורת

אילה פיילס שרון סגנית בכירה 
לפרקליטת מחוז חיפה )אזרחי(

איל פכט ראש מדור חקר ביצועים 
בחיל האוויר

 ODEC ירון קידר מנכ"ל ארגונים
המרכז לפיתוח והעצמת ארגונים 

בע"מ

גלעד קריב מנכ"ל התנועה 
הרפורמית בישראל

איתי רביד עוזר משפטי לנשיאת 
בית המשפט העליון, הגב׳ דורית 

ביניש 

מיכל רביד עו"ד בתחום הפלילי 
במשרד עו"ד אבי חימי

הרן רייכמן העוזר המשפטי של 
מנכ"ל משרד המשפטים

סיון שלמה־אגון תלמידת 
דוקטורט, האוניברסיטה העברית, 

לשעבר פרקליטה צבאית 
במחלקת הדין הבינלאומי.

מחזור 1,  תשס"ז
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מיסאא אבו אלהיג'א מנהלת 
ביקורת במשרד מבקר המדינה

שלי אבידן יועצת משפטית 
בלשכת היועץ המשפטי למערכת 

הביטחון

איריס אגסי מימון פרקליטות 
מחוז תל אביב )אזרחי(

ליאור איזנפלד בעל משרד עו"ד 
בישראל ובקנדה, יועץ משפטי 

למועצה המקומית תל שבע

שירין בטשון עו”ד ושותפה 
באיזנברג את בטשון, משרד 

עורכות דין וראש הקליניקה לדיני 
משפחה במרכז האקדמי למשפט 

ועסקים בר”ג

עביר בכר מנהלת הקליניקה 
המשפטית לזכויות אסירים 

באוניברסיטת חיפה ומנהלת 
משרד פרטי העוסק בתחום זכויות 

האדם

עפרה בן מאיר עו"ד בלשכה 
המשפטית של המועצה הלאומית 

לשלום הילד

רנית בר־און פרקליטה 
בפרקליטות מחוז תל אביב 

)פלילי(

רונית גורביץ שופטת בבית 
המשפט לענייני משפחה בנצרת

ליפז דניאלי יועצת משפטית 
במכללה למנהל

איתמר הר־אבן פרקליטות 
המדינה, המחלקה לסכסוכי 

עבודה

אליצור וייזר עורך דין במחלקה 
המשפטית של בנק ישראל

עדי וילינגר קרימינולוגית קלינית, 
סלעית, מרכז שיקום לנשים

איילת וינר ראש תחום ייעוץ 
וחקיקה, השירות המשפטי, עיריית 

תל אביב-יפו

רוני יונה יועץ משפטי במשרד 
ראש הממשלה

טליה ירושלמי יועצת משפטית 
של חברת כביש חוצה ישראל 

בע"מ

יעל לביא אפרת רכזת שמירת 
טבע בחברה להגנת הטבע

מיכל לויט שופטת בכירה בית 
הדין האזורי לעבודה ת"א

שירלי לוגסי עבאדא פרקליטה 
בפרקליטות מחוז מרכז, משרד 

המשפטים

בנצי ליברמן מנכ”ל רשות מקרקעי 
ישראל

אליהו ליפשיץ מנהל מחלקה 
בכיר בלשכה המשפטית, משרד 

התיירות

ריבי למלשטריך־לטר שופטת 
בבית המשפט המחוזי בחיפה

נחמה נצר שופטת בית המשפט 
המחוזי באר שבע

אדנקו סבחת שופטת בית משפט 
השלום מחוז מרכז )פתח תקווה(

גלעד סממה ראש הסיוע המשפטי 
במשרד המשפטים

אילן עוזיאל עו"ד במשרד עו"ד א. 
מזור — א. שטיינר

מאג'ד פאהום עו”ד,  בעל משרד 
העוסק בתחום האזרחי, דיני 
מקרקעין, דיני נזיקין וביטוח

לירן פאר עוזר לפרקליטת מחוז 
תל אביב )אזרחי(

חוי קליין יו״ר הועדה לזכויות 
הילד ובעלת משרד עו״ד. מנכ"לית 

המכון לטובת הילד

דורית קרני סגנית בכירה של 
היועץ המשפטי בעיריית תל 

אביב-יפו

עדו רוזנצוייג יו”ר עלמ”ה — 
עמותה לקידום המשפט הבינ”ל 

ההומניטרי וחוקר במרכז מינרבה 
לשלטון החוק במצבי קיצון, אונ’ 

חיפה

אורן שגב שופט בית הדין האזורי 
לעבודה בתל אביב

ודים שוב סגן וממלא מקום של 
הסנגור הציבורי המחוזי, מחוז 

ירושלים

נעמה שחל עו"ד בלשכה 
המשפטית של המשרד להגנת 

הסביבה

ישי שנידור בעל משרד פרטי 
בתחום המשפט הציבורי בתל 

אביב

אנעאם דחלה שרקאוי שופטת 
בית משפט השלום בבית שאן

רות שר שלום יועצת לגופים 
ציבוריים בנושאים של מדיניות 

דיור ובכלל זה דיור בר השגה

לובנא תלחמי־סוידאן רשמת בית 
הדין האזורי לעבודה בנצרת

דרורי שפירא עו"ד ממונה תחום 
תכנון ובניה במשרד הפנים

רים נדאף שופטת בבית משפט 
השלום בטבריה.

מחזור 2, תשס"ח
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ענאן אבו רחמון עו"ד בלשכת 
הסיוע האזרחי של משרד 

המשפטים בחיפה 

אורלי אהרוני פרקליטה 
בפרקליטות מחוז ירושלים 

)אזרחי(

רועי אזרד עו"ד בפורום המשפטי 
למען ארץ ישראל

טלי איזנברג עו”ד ושותפה 
באיזנברג את בטשון, משרד 

עורכות דין

יוסי אלסטר מנכ"ל בחברת 
א.מ.ת.ש ושותף במשרד עו"ד 

אלסטר ושות'

לילך בירגר פרקליטה בפרקליטות 
מחוז ת"א בתחום הפלילי

מירב בלאיש היועצת המשפטית 
של מחוז ירושלים במינהל 

מקרקעי ישראל ומנהלת המחלקה 
המשפטית במחוז

סימון בר רופא ראשי בשגרירות 
ישראל, הסוכנות, אל־על, משלחות 

הרכש וביה"ס הישראלי בפריס

שושי בר פרקליטה באפוטרופוס 
הכללי, מחוז ירושלים

גליה גבעולי יועצת משפטית 
להנהלה, תנועת אומ"ץ

יעקב גונצ'ל עוזר למנהל נציבות 
תלונות הציבור, מבקר המדינה

חלי גראו עו"ד בסניגוריה ציבורית 
מחוז ת"א-מרכז במחלקת הנוער. 

מפקחת על ייצוג חולי נפש 
בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

סופיה גרניט־טקצ'מן פרקליטה 
במחלקה הפלילית בפרקליטות 

מחוז צפון

מחזור 3, תשס"ט

פיביין דרורי עו״ד במוסד לביטוח 
לאומי במחלקת תביעות שיבוב

גלעד הלר משנה למנכ"ל, מנהל 
המחלקה המשפטית, אמון הציבור

יפית וייסבוך עו"ד עצמאית

יסמין וירט ליננברג עו"ד בלשכה 
המשפטית לאגף לאיגוד מקצועי 

בהסתדרות הכללית החדשה

תמר טראו־ז'יטניצקי עוזרת 
משפטית בבית המשפט לענייני 

משפחה בראשון לציון 

אחמד מסרי בעל משרד א. מסרי 
משרד עורכי דין, שלוחה מרכזית 

בחיפה, ומשנית בעיר סח׳נין

פנינת ינאי עו"ד עצמאית

שירי לב רן לביא יועצת משפטית 
בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה 

במשרד התמ"ת

רון לוינגר יועץ משפטי, משטרת 
ישראל

לירון מזרחי עו"ד בשירותי בריאות 
כללית מחוז ירושלים

תומר מזרחי יועץ משפטי במועצה 
הישראלית לצרכנות

לימור מנגסטו עו"ד בלשכה 
המשפטית של המוסד לביטוח 

לאומי, מחלקה נזיקית

בוראק מסאלחה עו"ד במשרד 
מבקר המדינה

צ'רלי סבג בעל משרד פרטי 
המתעסק בתחום הפלילי 

ותעבורה

גיל סימנהויז מנכ"ל ארגון אלמנות 
ויתומי צה"ל

אלה סירוטינסקי עוזרת משפטית 
לנשיא בימ"ש צבאי לערעורים, 

צה"ל

עאזם עבד אלפתאח עוזר משפטי 
בית משפט השלום ת"א

סוזי עוזסיני סנגורית פלילית, 
ציבורית ופרטית, שותפה במשרד 

עו"ד משגב ושות'

טל צ'קול עו"ד בעמותת טבקה

רינת קדם מנהלת מרכז הסיוע 
לנפגעות אונס ותקיפה מינית 

בירושלים

שרית קליין סגנית יועצת 
משפטית ברשות מקרקעי ישראל, 

מרחב עסקי ת”א

איילת שכטר עוזרת משפטית 
בבית הדין האזורי לעבודה בת"א.
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יהודית אביטן מנהלת לשכה 
אזורית ) ייעוץ משפטי( באר שבע 

והדרום — אגף המכס והמע”מ, 
רשות המסים

אנה אלכסייב עו"ד עולה חדשה, 
לשעבר יועצת משפטית במחלקה 

לפליטים באו"ם
מיכל ארגמן עו"ד במשרד עו"ד 

דפנה הולץ־לכנר העוסק במשפט 
ציבורי, מנהלי וחוקתי

שלומית ארליך עו״ד בייעוץ 
המשפטי לוועדת הכספים של 

הכנסת
אסד אשקר יועץ משפטי של 

מועצה מקומית
ענת בהט עו"ד בהנהלת האגף 

לסיוע משפטי במשרד המשפטים
איילה ביטון עו"ד עוזרת ראשית 
)פלילי( — מכס ומע"מ באר־שבע

נטע בכרך עו"ד במשרד עו"ד 
הברמן, דובב, שטרן ושות' בתחומי 

המשפט הציבורי, המשפט 
המנהלי והחוקתי וכן, בדיני 

מפלגות ובחירות
אופיר בן יוסף רשמת הוצאה 

לפועל, לשכת חיפה
מירית בן מיור שטרן קצינת שירות 

מחוז מרכז
איה בן פורת ינאי מנהלת מחלקה 

בכירה )יעוץ משפטי( של משרד 
התקשורת

נטע בר לב תובעת משטרתית 
בתביעות מחוז מרכז

גלעד ברנע עו"ד עצמאי העוסק 
בתחום המשפט החוקתי והמנהלי, 

מיסוי בינלאומי ותכנון מס
לירן ברק עו”ד במחלקת 

Gaming & E-commerce — הרצוג 
פוקס נאמן ושות’

איתי גור עו"ד ממונה ביייצוג 
מטעם הסיוע המשפטי

מחזור 4, תש"ע

חן גלעד עו"ד בפרקליטות מחוז 
ירושלים

תמר גנות מנהלת פרוייקט 
אחריות סביבתית בארגון "אמון 

הציבור"
גלית גרינברג פרקליטה במחלקה 
לעניינים בינלאומיים בפרקליטות 

המדינה, משרד המשפטים
קרן הלפרן־מוסרי סמנכ”לית ‘אדם 

טבע ודין׳
אינה המר דרוזדוב יועצת 

בכירה במחלקת תגמול מנהלים 
ועובדים בקבוצת הייעוץ של  
PricewaterhouseCoopers Israel

אסתר זנזורי עוזרת המשנה ליועץ 
המשפטי לממשלה במחלקת 

ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים 
עמית זקצר מופז עו"ד במחלקת 

ייעוץ וחקיקה, תחת המשנה 
ליועץ המשפטי לממשלה

לירון חבוט לוי עו”ד בלשכה 
משפטית, מכבי שרותי בריאות, 

אחראית על תחום הליטיגציה
מאיה טאוסיג עו”ד במחלקה 

המשפטית, משרד הכלכלה
ספואת יונס מרכז בכיר לביקורת 
ותלונות הציבור בלשכת המבקר 

של משרד התחבורה
עופר כוחי עו"ד בלשכה לסיוע 

משפטי במשרד המשפטים במחוז 
ירושלים

שגית כחלון ברכה סגנית 
לפרקליטת מחוז תל אביב, מייצגת 

את רשויות המס
יערה לב ירמיהו פרקליטה 

בפרקליטות מחוז הצפון, 
המחלקה הפלילית

ג'ני לובובסקי עוזרת היועצת 
המשפטית לאגף התקשוב 

בפרקליטות הצבאית

טל מרגולין עו"ד במשרד עורכי 
הדין יגאל ארנון ושות'. עוסקת 

במשפט ציבורי
יהל פורת פרקליטה בפרקליטות 

הצבאית
יונית פיינשטיין עורכת דין 
עצמאית, סנגורית לענייני 

תעבורה
אורלי פינס פז לשכת היועץ 

המשפטי של עיריית ת״א
עידית צימרמן עוזרת ראשית 

לפרקליטת מחוז תל אביב. מייצגת 
את משרדי הממשלה השונים 

בתביעות ובעתירות בתחום דיני 
העבודה והמשפט המנהלי

מרים קסיס דיינת בבית הדין 
המשמעתי הארצי של לשכת 

עורכי הדין וחברת מועצה מקומית 
בכפר מעיליא

טל רותם עו"ד במשרד להגנת 
הסביבה, במחלקת יעוץ וחקיקה

אפרת רחלי מאירי מרקוביץ 
רשמת בכירה בבית משפט שלום, 

מחוז ירושלים
קארן שוורץ אמיגה סגנית 

הממונה על האגף לסיוע משפטי 
במשרד המשפטים

ניר שני סגן פרקליט מרכז וח”א 
בפרקליטות הצבאית

אבי תגאייה עובד ברשות 
התאגידים — רשם החברות.
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צדוק אודי עוזר משפטי לכבוד 
השופט אבישי זבולון, בית 

המשפט השלום בדימונה ובאר 
שבע

מיכל אטינגר עו״ד בהסתדרות 
העובדים החדשה

אליאס אינברם דסקאי לעניין 
המועצה לזכויות אדם

הילה איל ראש תחום ניהול חוזים 
בחטיבה האזרחית של התעשייה 

האוירית

נטלי ארן סלומון עו״ד במשרד 
עורכי דין אפרת דויטש, המתמחה 

בדיני עבודה

אייל בירנברג עוזר משפטי לכבוד 
השופט אילן איטח בבית הדין 

האזורי לעבודה בתל אביב

עידו בלום מנהל מחלקה משפטית 
במוקד להגנת הפרט

עינת בניטה פרקליטה 
בפרקליטות מחוז מרכז פלילי

בת חן גור הורוביץ עו״ד בשרד 
ראש הממשלה

פזית גלעדי אליהו רשמת הוצל״פ

בלה גלפנד תובעת בפרקליטות 
הצבאית )חוליית פיקוד דרום 

וזרוע היבשה(

טל גרנות עו״ד בעמותת אדם טבע 
ודין

שמואל הרבסט שופט בית 
המשפט השלום בירושלים

רוית הרמן סנגורית בסניגוריה 
הציבורית, מחוז תל אביב

רינת וייגלר יועצת משפטית 
במשרד הרווחה

מחזור 5, תשע"א

אריקה וסר שותפה ומנהלת 
LPE כלכלית של חברת

חגית כץ עוזרת ראשית ליועמ"ש 
בשירות המשפטי של עיריית תל 

אביב-יפו, תחום כספים

רעות לונדין עוזרת משפטית 
בלשכת הנשיא, בית המשפט 

העליון 

שני ליבמן עו״ד, בעלת משרד 
אלבז־ליבמן, עוה"ד המתמחה 

בדיני משפחה ומקרקעין

גילי מהולל יועצת משפטית 
בלשכת היועץ המשפטי למערכת 

הבטחון

עדי מנחם פרקליטה במחלקה 
הפלילית בפרקליטות המדינה

אפרת סוקולובר יועצת 
משפטית במחלקת יעוץ וחקיקה 

בפרקליטות הצבאית

דפנה כהן סטאו עו״ד בארגון 
“משפחה חדשה"

דיאא סייף עו”ד בעל משרד 
העוסק בתחום הנזיקין והביטוח, 

זכויות אדם ויועמ”ש לרשויות 
מקומיות

נגה סנצקי עו״ד וכותבת תוכן

דביר סער סגן היועץ המשפטי 
לפיקוד הצפון בפרקליטות 

הצבאית

הלא סרחאן עו״ד בלשכת הסיוע 
המשפטי מחוז הצפון במשרד 

המשפטים

גלית פלס עוזרת ראשית ליועץ 
המשפטי ועורכת דין בתחום 
המיסוי המוניציפלי בשירות 

המשפטי של עיריית תל אביב-יפו

ענבר פלש שם טוב עו"ד בתחום 
האזרחי

אביגיל פריי עו״ד בלשכה 
המשפטית בעיריית פתח תקווה

שני רבינוביץ עורכת דין קהילתית 
בעמותת “ידיד — מרכזי זכויות 

בקהילה" )ע"ר(

ורדה רדליך יועצת משפטית 
במשרד הרווחה, מחוז תל אביב 

והמרכז

עדי שגב פרקליטה בפרקליטות 
המדינה במחלקה הפלילית

נעם שילו שופט נוער בבית 
משפט שלום לנוער בתל אביב 

ובראשון לציון

שי שלום עו״ד עצמאי ומתמחה 
בליטיגציה ומקרקעין

אביטל שרייבר סגנית רשות 
התאגידים )מלכ"רים( משרד 

המשפטים.
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קרן אהרון עוזרת משפטית 
לכבוד השופט יעקב שפסר מבית 

המשפט המחוזי מרכז
אלון אופיר שופט בית משפט 

השלום בבאר-שבע
ראובן אידלמן פרקליט 

בפרקליטות המדינה, מחלקת 
הבג"צים

שלמה אלנבוגן מנהל מפעל 
המשקם בע"מ )לאנשים עם 

מוגבלויות(
מלי בארי סגנית היועץ המשפטי 

ברכבת ישראל
חנא ביטאר עו"ד ברשות 

התאגידים, משרד המשפטים
רועי בלוך תובע בתביעה הצבאית 

הראשית בפרקליטות הצבאית
מוריה גרין סגנית בכירה 

בפרקליטות מחוז ת"א
אשרה גז איזנשטיין ממונה וראש 

צוות פרקליטות מחוז תל אביב
רגד ג'ראיסי עו"ד באגודה לזכויות 

האזרח, מחלקת השטחים 
הכבושים

רפאל דיין בעל משרד עו"ד
שמחה דן רוטמן בעל משרד עו”ד 
ומנהל המחקר בתנועה למשילות 

ודמוקרטיה
קובי זיו מנהל פרויקטים בחברת 

טלדור מערכות מחשבים בע"מ
סירין זרייק עו״דבמשרד עו"ד 

מועין ח'ורי ושות'
עמנואל טראץ' יועץ משפטי 

במשרד ראש הממשלה, עוסק 
בתחום הפלילי והמנהלי

מחזור 6, תשע"ב

אריאל כהן סמנכ”ל אסטרטגיה 
cyvera ופיתוח עסקי בחברת

שמעון מויאל יועץ משפטי ברכבת 
ישראל

אירמה מירילאשווילי עו״ד 
במשטרת ישראל

אורלי מנצור מנהלת תיקי 
מקרקעין ואחראית על תחום 

המעמד האישי בביהמ"ש לענייני 
משפחה בפרקליטות מחוז מרכז

גיא נוסן מנהל מחלקת חוזים 
והתקשרויות , חברת מליבו )חברת 

הנדסה ציבורית(
שני נזרי עו"ד במשרד עורכי דין 

יהלום את ברקוביץ'
דן נתיב עו״ד בתחום הפלילי

אורי סירוטה פרקליט בפרקליטות 
מחוז ירושלים

רוני סלע עוזרת משפטית לכבוד 
השופט אהרן מקובר בבית 

המשפט המחוזי מרכז
ערין ספדי־עטילה סגנית בכירה 
א’ בפרקליטות המדינה, מחלקת 

הבג”צים
ניירוז עזאיזה עו״ד במשרד 

עו"ד ונוטריון חיים גורן, יועצת 
משפטית ותובעת )חיצונית( של 

רשויות מקומיות
תומר פרידמן פרקליט 

בפרקליטות מחוז ירושלים
אורטל צברי רכזת אכיפה במשרד 

להגנת הסביבה

ירדנה קופ-יוסף מנהלת מרכז 
הסיוע בשירותי דת, עמותת עתים 

וראש מיזם מניעת עגינות, רבני 
בית הלל

אדם קרן עוזר ראשי ליועמ"ש 
בעיריית תל אביב יפו

ליאורה קלטניק בעלת משרד עו"ד 
העוסק בתחום הנזיקין והביטוח

רפאל רוזנשיין תובע צבאי 
בפרקליטות הצבאית מחוז מרכז 

וחיל האוויר
דפנה רותם יועצת משפטית 

בג'וינט ישראל
משה שוחטמן בעל משרד עו"ד 

ויועץ משפטי של האגודה 
לשמירת זכויות הפרט למען 

קהילת הלהט"ב
ורד שפילמן עו״ד במחלקת יעוץ 

וחקיקה, משרד המשפטים
שלומית שפינדל יועצת משפטית 

לעיריית אור יהודה 
טל תבור פרקליט  בפרקליטות 
מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(.
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ניצן אברהם רוזנברג עו״ד בייעוץ 
המשפטי לוועדת החוקה, חוק 

ומשפט של הכנסת
קטיה אומנסקי יועמ"ש מקמצ"ר
אליסה אקרונוביץ קצינת ייעוץ 

במדור מקרקעין של לשכת יועמ"ש 
איו"ש בפרקליטות הצבאית

עמוס גבריאלי בורר וחוקר מטעם 
רשם האגודות השיתופיות, יו"ר 

ממונה ומגשר מטעם בתי המשפט 
השונים ובורר במוסד הישראלי 

לבוררות עסקית 
ינאי גורני פרקליט פלילי 

בפרקליטות מחוז מרכז
עומר גלעדי בעל משרד עו"ד 

מיכל דגן יועצת משפטית, עיריית 
רחובות

תמנע הוד גילת אחראית 
קומפליינס בחברת פלייטק 

אסנת זיו עו"ד בעמותת "איתך- 
מעכי" משפטניות למען צדק 

חברתי
אבי זמיר שופט בבית המשפט 

המחוזי בתל אביב
גיורא חזן סגן בכיר בפרקליטות 

מחוז דרום )פלילי(
נוי חסון עו"ד בלשכה המשפטית 

של משרד המשפטים
אורית כהן תובעת באגף תנועה 

של משטרת ישראל
אירית כהן עו"ד במשרד פרטי 

המתמחה בנזיקין, רשלנות 
רפואית ומקרקעין

ננסי כץ-חדד יועצת משפטית של 
קרן היסוד – המגבית המאוחדת 

מחזור 7, תשע"ג

לישראל
אבישי לוי מנכ"ל מיגל — מכון 

למחקר יישומי בגליל
יוליה לרנר שניר עו"ד בלשכה 

המשפטית, משרד הכלכלה
קובי מושקוביץ פרקליט פלילי 

בפרקליטות מחוז מרכז
יפית מזרחי-לוי שופטת בית הדין 

לעבודה בחיפה
דפנה מרכוס עו"ד במחלקה 
המשפטית בעיריית רמת – גן

לינא סאלם סגנית בפרקליטות 
מחוז ירושלים )אזרחי(

אביגיל סון משפטנית במחלקת 
ייעוץ וחקיקה )פלילי(, משרד 

המשפטים
ג'נאן עדוי עו"ד במינהל שר חוץ, 

במשרד הכלכלה 
נידאל עואודה בעלים של משרד 
עורכי דין, יועץ משפטי )חיצוני( 
במספר רשויות מקומיות, עוסק 

בדיני שלטון מקומי ומשפט 
מינהלי

נסרין עליאן ראש תחום שוויון 
בהקצאת משאבים לערבים — 

האגודה לזכויות האזרח
יעל פפר ע. ראש תחום ליטיגציה 
בפרקליטות לתפקידים מיוחדים, 

התביעה הצבאית הראשית 
)בדרגת סרן(

ליאת פיינרו עו״ד בלשכה 
המשפטית של רשות השידור

גלעד פרץ תובע צבאי בתביעה 
לערעורים שבפרקליטות אזור 

יהודה ושומרון )בדרגת סרן(

למא קאסם עו"ד בפרקליטות 
חיפה

יעל קלטניק עוזרת משפטית 
במחלקה המשפטית של בית 

המשפט העליון
רן רוזנברג פרקליט במחלקת 

הבג״צים במשרד המשפטים
יעקב שטיינברג מנהל מרכז מנדל 

למנהיגות בנגב
חן שמילו ראש תחום מדיניות 

ציבורית באגף המשפטי של 
ההסתדרות הרפואית בישראל 

)הר"י(
גיא שקל קצין ייעוץ בפרקליטות 

הצבאית במחלקת הדין הבין-
לאומי )בדרגת סרן(.
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אורלי אבידנילוביץ עו"ד בבנק 
הפועלים

חנין אגבאריה עו״ד במשרד פרטי 
העוסק בנזיקין

בועז אורמן עו"ד במשרד עורכי דין 
גורניצקי ושות' 

אהוד אלוני עו"ד, ההסתדרות 
החדשה ומשרד פרטי

אסתר אליאס  עו״ד, משרד 
הכלכלה

פואד ארקאב תובע צבאי 
בפרקליטות הצבאית )פרקליטות 

מרכז וחיל האוויר(
נתנאל בוג'ו עו"ד, פרקליטות מחוז 

מרכז
דיה בן אסא זיגלמן עו״ד 

בפרקליטות מחוז ת"א 
נחום בן משה עו"ד, משרד אפרת 

דויטש עורכי דין
אליזבט בראלי-קוילר יועצת 

משפטית למרחב מרכז, רשות 
האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

שמעון ג'ינו שותף מנהל במשרד 
עו"ד ג'ינו, אלסברג, ליטבק ושות'
הגר גנין עו"ד עצמאית בתחומי 

המשפט המנהלי והאזרחי ועוזרת 
מחקר

מחזור 8, תשע"ד

דניאל דושניצקי מנהל מחלקת 
חקיקה ומדיניות, התנועה למען 

איכות השלטון בישראל
עלאדין דיאב  עו"ד עצמאי בעל 

משרד פרטי בתמרה
עמי הולנדר עו״ד בעל משרד 

פרטי
רותי ורדי קמחי ראש תחום מבנה 

ותקינה- משרד ראש הממשלה
יעל חכים עו"ד במשרד יהונתן צבי 

— אריה נח
דפנה טיש-פיגנבוים עורכת דין 

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
בייעוץ המשפטי

עוזרת משפטית  חמד טל 
לשופטת, בית הדין האזורי 

לעבודה, ת"א
חנין יונס עו"ד בלשכה המשפטית, 

מחוז צפון, חברת חשמל
רנין יעקוב מנסור תובעת במשרד 

הכלכלה והתעשיה
עידית כהן פרקליטה בפרקליטות 

מחוז תל אביב )פלילי(
ענת לזר עו"ד במשרד רחל בן ארי, 

אדם פיש ושות׳
הדרה ללוש גורפינקל מנכ"ל 

מועצה אזורית בני שמעון

אסף מנשה מרצה למשפטים 
במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

כרמית סוויד עו"ד עצמאית
פאתינה עאבד קצינת מבחן 

מבוגרים בטייבה
ניר פישביין רפרנט אשראי 

וביטוח ממשלתי, משרד האוצר, 
חשב כללי

אלי פראן בישארה עוזר ליועץ 
משפטי בנציבות שירות המדינה

יעל פרומן-אידסס עוזרת מנכ"ל 
פורום ה-15 ומנהלת פרוייקטים

יעל קרת פרקליטה בפרקליטות 
מחוז תל אביב )אזרחי( מחלקה 

מסחרית ומנהלית
שחר שטרן עו״ד במחלקה 
המשפטית של חברת כלל

מורן ששון עורכת דין במשרד 
אטיאס, פרוכטר ושות'
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יגאל אברהמי  מנהל לקוחות 
במשרד Good Vision יועצים 

לאחריות תאגידית
מראם אגבאריה  עצמאית  ועו״ד 

במשרד עו"ד מוחמד לוטפי
מוריה אוטמזגין אברמוביץ  
מתמחה בפרקליטות מחוז 

ירושלים
לי אייבס  עו"ד במשרד הבינוי 

והשיכון
טל אמתי-נשרי  עו"ד במשרד 

הבריאות
אלי אקסלרוד  בעלים משרד עו"ד 

אקסלרוד אוחנה ושות'
רינת בן יעקב  עו״ד ואנליסטית 

בחברת מודיעין עסקי 
מוריה בן צור  עו״ד בלשכה 

המשפטית של משרד הבריאות
עדי בראל  מנהלת מחלקת פיתוח 

כלכלי בינלאומי של מנהלת עיר 
עולם בעיריית תל אביב

דורון ברקת  עוזר משפטי, בית 
משפט השלום ת"א

אוהד גולן  עו״ד בחברת קסלמן 
PWC מחלקת מיסים

שרון גפן  פרקליטה במחלקה 
לתפקידים מיוחדים )בין-לאומי( 

במשרד המשפטים
דניאל גרינברג  יועצת משפטית 

במשרד הרווחה והשירותים 
הציבוריים  לשכה משפטית

מחזור 9, תשע"ה

דפנה דרור  עו״ד במשרד 
המשפטים יעוץ וחקיקה )בין-

לאומי(
משה הופמן פרקליט ביועמ"ש 

איו"ש, מדור מבצעים וזכויות אדם
עירית ורונין  מנהלת תחום משפט 

וחקיקה במרכז השלטון המקומי
סמא ח'ורי  פרקליטה במחלקה 
האזרחית של פרקליטות מחוז 

צפון
אוסנת חיטרון  עו״ד במחלקת 

ייעוץ וחקיקה )אזרחי( של משרד 
המשפטים

רג׳ד חילו  עוזרת משפטית לקמ״ט 
משפטים במשרד המשפטים 

והמנהל האזרחי
חגית ינאי  תובעת בפרקליטות 

הצבאית לעניינים מבצעיים
דניאל כהן  בעלי חברת דניאל כהן 

ושות׳ עורכי דין
עפרה לנדאו  עו״ד במשרד 
המשפטים רשות הפטנטים

תומר נאור  עו״ד בתנועה למען 
איכות השלטון

ליעד סגיב  עו״ד במשרד יעקב 
סלומון ליפשיץ

נועה סרברו  עו״ד במחלקת 
ייעוץ וחקיקה )אזרחי( של משרד 

המשפטים
רונית ענבר שרף  שותפה במשרד 

עו"ד י. שרף ושות'

שחר צייטלין  עו״ד בשירות 
המשפטי של עיריית תל אביב-יפו

גדי צפריר  ממונה על עניינים 
פליליים בפרקליטות מחוז צפון

דנה רוטשילד  מנחת הקליניקה 
לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה 

העברית
אבישי שדה  פרקליט בפרקליטות 

הצבאית יועמ"ש איו"ש
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לירון אודיז  עורכת דין במשרד גבי 
שמואלי

מאיה איטקין  עורכת דין במשרד 
רפפורט ושות’

גרייס בטשון  עוזרת ראשית 
ליועמ”ש, משרד התיירות

אילנית אסלקה ביטאו תובעת 
צבאית בפרקליטות הצבאית

רידא ג׳אבר  מנהל יחידת עורכי 
דין ערבים +מנהל מרכז אמאן-
המרכז הערבי לחברה בטוחה

מור גולן  משרד ראש הממשלה
מור גושן  עורכת דין במשרד 

גולדפרב זליגמן ושות'
נסר אלדין זועבי  עורך דין עצמאי

אבי זיידנברג  סגן בכיר א' 
לפרקליטת המחוז בפרקליטות 

מחוז י-ם )אזרחי(
דוד חכמוב  עורך דין עצמאי
רולא חמאתי  ב”כ היועמ”ש 
באפוטרופוס הכללי, משרד 

המשפטים
פנחס טננבאום  דובר ועוזר הרב 

הראשי לישראל
שירית טרוינר  עו״ד

סומוו יונס  יועצת משפטית 
בלשכה המשפטית של משרד 

הבינוי והשיכון

מחזור 10, תשע"ו

שירין כנען  עו״ד
גלית לובצקי  עו"ד עצמאית 

מתמחה במשפט ציבורי )מינהלי 
וחוקתי( ואזרחי, מעבירה סדנאות 

במשפט ציבורי פרקטי
אליסיה מימוני  יועמ”ש ב”מחסני 

השוק” + עורכת דין עצמאית
חגית מקלף  מנהלת אגף משרד 

מוצגים במשרד הבריאות
יעל נגר  מנהלת מחלקת משפט 

מנהלי-חוקתי במשרד אלעד 
שרגא ושות’

ליטל סגל מלכה  תובעת עירונית 
במחלקה הפלילית של עיריית 

חיפה
ג׳ואן עאזם  עורכת דין בנציבות 

האו”ם לפליטים
מעיין פרידברג  עו״ד, המחלקה 

המשפטית של רכבת ישראל
שגב רום  תובע צבאי בפרקליטות 

הצבאית
לירון רותם  סגנית בכירה ליועץ 

המשפטי בעיריית תל אביב יפו
הללי שומר שלום  עוזרת 

משפטית בבית הדין האזורי 
לעבודה בירושלים

הילה שיינוק  עוזרת פרלמנטרית 
בכנסת ישראל

דניאל שמר שגיא  יועצת 
פרלמנטרית של ח״כ יעל גרמן 

בכנסת ישראל
שלומי שני  עוזר משפטי בלשכת 

המשנה לנשיא ביה״מ העליון 
בדימוס תיאודור אור

תום שניר  עוזר ליועץ המשפטי 
לועדה בועדת הבחירות המרכזית 

לכנסת
אפרת שפילמן  עוזרת משפטית 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב

לילי שרגא  עוזרת משפטית בבית 
המשפט המחוזי בתל אביב
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