
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מאז הקמתו, ניצב בית ספר הארי רדזינר
למשפטים בחזית המחקר המשפטי בישראל
ובעולם. מסורת המצוינות האקדמית של
בית הספר, שהחלה בשנת 1994, עת היה
לבית הספר הראשון באוניברסיטת רייכמן,
מגשימה את יעדי הבסיס של האוניברסיטה
והם מצוינות במחקר והוראה לצד חינוך

למנהיגות ולאחריות חברתית.
 

                                 

להמשך קריאה //

הכנס לכבודו של פרופ' יורם שחר עסק
בתחומי מחקרו שכוללים סדר דין פלילי,

תורת המשפט והקשר שלה לתרבות. 
פרופ' שחר פרסם מחקרים שונים אודות
ההיסטוריה של המשפט הישראלי ודרך

קבלת ההחלטות בבית המשפט העליון
בישראל. בכנס השתתפו חוקרים.ות

ומרצים.ות ממיטב בתי הספר למשפטים
בארץ.

  
 להמשך קריאה //

מידעון מס' 14| ספטמבר 2022

// דבר הדיקן ‐ פרופ' ליאור זמר //

// כנס לכבודו של פרופ' יורם שחר  //

// אוניברסיטת רייכמן משתתפת לראשונה במשפט המבוים באוקספורד //

התחרות כללה 30 קבוצות מכל העולם. הקבוצה שלנו התמודדה מול בית הספר למשפטים

http://www.facebook.com/sharer.php?u=[CAMPAIGN_VIEW_URL]&t=[Subject]&sid=2
https://api.whatsapp.com/send?text=[Subject]%20-%20[CAMPAIGN_VIEW_URL]
http://twitter.com/home?status=[Subject]:%20[CAMPAIGN_VIEW_URL]&sid=1
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=[CAMPAIGN_VIEW_URL]&title=[Subject]&sid=4
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://www.idc.ac.il/he/schools/law/pages/home.aspx
https://www.runi.ac.il/schools/law/deans-welcome/
https://www.runi.ac.il/whats-up-lobby/news/israeli-law-history-culture/


LSE בלונדון (אנגליה), אוניברסיטת גתה (Goethe) בפרנקפורט (גרמניה),
ו CEIPI‐אוניברסיטת שטרסבורג (צרפת).

                                                                                                   להמשך קריאה //  

// מכון G City ‐ כנס משפט ומדיניות אורבנית במרחב ערי הים התיכון //

בכנס הייסוד עמדו המשתתפים על מגוון אתגרים המאפיינים את מרחב הים התיכון ובחנו
כיצד יכולות ערים להתמודד עם אתגרים אלה, כגון שינויי אקלים (ובכלל זה עליית מפלס מי

הים) ותכנון ערים לאור מגמות מואצות של אורבניזציה באזורי חוף, פיתוח כלכלי, מדיניות
הגירה ושימור מורשת תרבותית במאה ה‐21.

                                                                                                   להמשך קריאה //  

// פתיחת מרכז חדש ‐ מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים  //

אנו נרגשים לבשר על פתיחתו של מרכז חדש: "מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים", הראשון
מסוגו בעולם, אשר יהיה מרכז ידע בדבר ההתמודדות עם אתגרים חוקתיים.

 
                                                                                                                                   להמשך קריאה //  

// משפט ושינוי, בין האישי לחברתי בכנס הקליניקות המשפטיות //

הקליניקות המשפטיות בבית ספר הארי רדזינר למשפטים קיימו כנס לציון פעילות קלינית של
שני עשורים. המושבים עסקו בשוק התעסוקה, בזהות ומיניות, בשיקום עוברי חוק ובשיקום

כלכלי ועוררו עניין רב ורבי שיח סוערים.
                                      

                                                                                                     להמשך קריאה //

 // לראשונה בארץ ובעולם, תחום ה Metaverse בדיונים באקדמיה  //
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תחום תעשיית המטאוורס הפך להיות הדבר החם בדור הבא של טכנולוגיות משנות חיים
שיהיו זמינות בעתיד לתקשורת בין אנשים, בעולמות הרפואה ובריאות הנפש, קשרים בין

מדינות, עשיית עסקים וחיבור בין פריפריות למרכז. בדיון מרתק שהתקיים במסגרת תכנית צבי
מיתר בבית ספר למשפטים, התקיימו דיונים שהתמקדו בהזדמנות של ישראל להיות מובילה

עולמית בתחום זה. 
                                      

                                                                                                     להמשך קריאה //

// MA מנכ"ל גוגל פוגש את תלמידי תכנית ה // 

איך יוצרים חדשנות בארגון, ללא קשר לגודלו?
במפגש על חדשנות פנים ארגונית, פגשו תלמידי התוכנית את מנכ"ל גוגל ישראל ששיתף

אותם בסודות של גוגל לפיתוח חדשנות בחברה.
                                      

                                                                                                     להמשך קריאה //

 // גאוות יחידה ‐ הכירו את הסטודנטים שלנו //

עו"ד טל איטקין

סטטוס: אמא ל 3, בזוגיות
מגורים: עתלית

מקום עבודה: משרד עו"ד טל איטקין
השכלה: תואר ראשון, תואר שני ודוקטורנטית בתואר השלישי של בית הספר

 
                                                                                                     להמשך קריאה //

https://www.runi.ac.il/whats-up-lobby/news/make-israel-to-lead-metaverse


עו"ד יוליה לוטן

סטטוס: נשואה+3
מגורים: דבלין,אירלנד

מקום עבודה: גוגל
השכלה: תואר שני (MA) במשפטים,טכנולוגיה וחדשנות עסקית

                                                                                                     להמשך קריאה //

עו"ד עמיר נויהאוז

סטטוס: נשוי
מגורים: תל אביב

מקום עבודה: משרד ארדינסט, בן נתן, טולידנו ושות'. מתמחה בתחומי הקניין הרוחני, פרטיות
ואבטחת מידע. 

השכלה: BA במשפטים וממשל, תואר שני LLM שלב התיזה. סטודנט בתכנית MA, משפטים,
טכנולוגיה וחדשנות עסקית. 

 
                                                                                                     להמשך קריאה //

 // בינה מלאכותית והדילמות שמלוות אותה בעולם הטכנולוגיה//

בשני מפגשים מרתקים בנושא הלוהט של הבינה המלאכותית, הוביל בית ספר הארי רזדינר
למשפטים  ניסיון  למצוא את נקודת האיזון הראויה בין ההתמודדות עם החששות המובנים
מהסיכונים הכרוכים בשימוש בטכנולוגיה ובין הרצון לשמר את מעמדה של ישראל כאומת

הסטארט‐אפ דרך הובלה לקראת אסדרה רגולטורית של מערכות בינה מלאכותית בישראל.
                                      

                                                                                                     להמשך קריאה //

 // סמינר דיסלדורף לתואר ראשון ‐ 2022 //
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אוניברסיטת רייכמן | בית ספר הארי רדזינר למשפטים | הרצליה | ת.ד. 167 | 4610101 | ישראל | 09-9527325

הסר | דווח כספאם

הסמינר המשותף עם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף,
גרמניה. במסגרת הסמינר עסקו הסטודנטיםה בשורת שאלות משפטיות אקטואליות. בנושא

הטיפול המשפטי במגפת הקורונה והתגובות המשפטיות למשבר האקלים.
                                      

                                                                                                     להמשך קריאה //

// להרשמה למידעון לחץ כאן //
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