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התוכנית במשפטים כוללת לימוד תאורטי עם הכשרה בעלת
אופי מעשי .הסטודנטים בתוכנית מקבלים לצד כישורים
משפטיים גבוהים גם יכולות בינתחומיות ,ונחשפים לעשייה
משפטית במהלך הלימודים.

נפתחו בפני הזדמנויות בלתי
רגילות ,כמו למשל מכון צבי מיתר
לחדשנות טכנולוגית ,מועדון הייעוץ
העסקי ,תוכנית  ProWomenותוכניות
חילופי סטודנטים.
שרון נקר
בוגרת תואר כפול במשפטים ומנהל עסקים,
יועצת אסטרטגית ,גוגל ישראל

תוכניות הלימודים מתמקדות בסוגיות טכנולוגיות בעולם
המשפט ומכשירות להתמודדות עם האתגרים והדרישות של
המאה ה.21-

הידעת?
בבית הספר מלמדים טובי המרצים
והחוקרים בעלי שם בינלאומי וניסיון
בהוראה ובמחקר ,בהם חתני פרס ישראל
לחקר המשפט :פרופ' אהרן ברק ,נשיא
בית המשפט העליון בדימוס ופרופ' אמנון
רובינשטיין ,לשעבר שר החינוך.
בית ספר הארי רדזינר למשפטים הוא
היחיד בישראל שהינו חבר מייסד בליגה
הגלובלית של בתי הספר למשפטים
- Law Schools Global League
במסגרת זו סטודנטים נבחרים יכולים
להשתתף בתוכנית קיץ ייחודית במיטב
האוניברסיטאות ברחבי העולם.
בוגרי בית הספר מבוקשים מאוד במגזרים
הציבורי ,הפרטי והעסקי -
ניתן למצוא אותם בתפקידי מפתח
במשרדים המובילים ,בעוד שאחרים
ממשיכים לתארים מתקדמים
באוניברסיטאות הטובות בארץ ובעולם.

אוניברסיטת רייכמן מציעה שילוב נהדר
של הרחבת אופקים והעמקה בתחומי
עניין ,מסגרת חברתית המעודדת
עבודת צוות ומצוינות ,ומאפשר
לסטודנטים גישה לטובי המרצים.
גור קורן
בוגר תואר ראשון במשפטים וממשל,
שותף במחלקת נדל"ן ותכנו"ב במשרד
עוה"ד יגאל ארנון ושות'

תוכניות לימוד בינתחומיות
תואר כפול במשפטים וממשל

 LL.B.במשפטים ו B.A.-בממשל בארבע שנים
בתוכנית ייחשפו הסטודנטים לממשק בין התחומים,
תוך הבנת השיקולים הפוליטיים והאסטרטגיים
שמאחוריהם.
בוגרי התוכנית זוכים לקבל מעבר להכשרתם
כמשפטנים ,גם ראייה בינתחומית רלוונטית ומועילה
לתחומי העיסוק המגוונים של המשפטן במגזר הפרטי,
במגזר הציבורי ובזירה הדיפלומטית .הסטודנטים
בתוכנית ילמדו במסגרת חטיבות לימודים בינתחומיות:
מדיניות ופוליטיקה ,ביטחון ולוחמה בטרור ,מזרח תיכון
בן זמננו ,דיפלומטיה ולימודים גלובליים ,משפט וביטחון
והתוכנית בדיפלומטיה ציבורית.

תואר כפול במשפטים ומנהל עסקים

 LL.B.במשפטים ו B.A.-במנהל עסקים
בארבע שנים
התוכנית מכשירה את בוגריה להתמודדות עם
הסביבה העסקית המשתנה ,לנוכח התפתחותן של
טכנולוגיות חדישות .הסטודנטים בתוכנית רוכשים
השכלה רחבה במנהל עסקים במגוון התמחויות:
מימון ,שיווק ,נדל"ן או משפט מסחרי בינלאומי.

תואר כפול במשפטים ופסיכולוגיה

 LL.B.במשפטים ו B.A.-בפסיכולוגיה
בארבע שנים
במהלך לימודיהם ,הסטודנטים מקבלים הכשרה
מעמיקה בשני התחומים ולומדים קורסים ייחודים,
כגון :מאפייני אישיות של עבריינות ,דיני שיקום,
מבוא למשפט ופסיכולוגיה ,מאפייני אישיות של
עבריינים ועבריינות ,תוכניות פרקטיקום וסמינרים
ייעודיים המשלבים תאוריה והתנסות מעשית.

מתקדמות .התואר השני מאפשר לסטודנטים
חשיפה והתמודדות עם סביבת האתגרים שמביאה
ההתפתחות המשפטית והטכנולוגית.
* היה וסטודנט הלומד בתוכנית זו יבחר לוותר על מסלול
הלימודים ,בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא ,יעבור באופן
אוטומטי למסלול התואר הראשון הכפול ( LL.B.ו )B.A.-ויידרש
לבצע כל התאמת לימודים נדרשת הנובעת מכך.

תואר ראשון  LL.B.במשפטים במסלול
ישיר לתואר שני  MBAבמנהל עסקים*
תוכנית בת כארבע שנים המיועדת לסטודנטים
בעלי הישגים גבוהים.
התוכנית כוללת התמחות במשפט מסחרי,
שבמסגרתה לומדים הסטודנטים קורסים ייעודים,
כגון :סוגיות מתקדמות בדיני חברות ,עסקאות מימון
בינלאומיות ועוד .התואר השני במנהל עסקים נלמד
בשפה האנגלית ומתמקד ביזמות ובניהול חברות
צומחות.

תואר ראשון  LL.B.במשפטים במסלול
ישיר לתואר שני  M.A.בממשל*
תוכנית בת כארבע שנים המיועדת לסטודנטים
בעלי הישגים גבוהים וכוללת התמחות במשפט
ציבורי וזכויות אדם.
הסטודנטים בתוכנית לומדים קורסים ייעודיים ,בהם:
סוגיות במשפט הציבורי ,עבירות שחיתות שלטוניות,
אג'נדות חוקתיות ועוד .בנוסף ,הסטודנטים
נהנים מתוכנית המנטורים במסגרתה הם זוכים
לחניכה אישית ממיטב המרצים במגוון מקצועות
והתמחויות .ניתן ללמוד באחת מהתמחויות התואר
השני :ביטחון ולוחמה בטרור ,דיפלומטיה ויישוב
סכסוכים או מדיניות ציבורית ושיווק פוליטי.

תואר ראשון  LL.B.במשפטים במסלול
ישיר לתואר שני  M.A.במשפטים,
טכנולוגיה וחדשנות עסקית*
תוכנית ייחודית מסוגה בארץ ,בת כארבע שנים
לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים ללימודי תואר
ראשון  LL.B.במשפטים ,עם המשך ישיר לתואר שני
בדגש על רגולציה של טכנולוגיות וחדשנות עסקית.
במהלך לימודי המשפטים יילמדו הסטודנטים
קורסים ייעודיים ,כגון :קניין רוחני ,מסחור ידע,
הסדרה טכנולוגית ומשפטית בזירת הסייבר ,גנטיקה
ומשפט ,יזמות עסקית ורגולציה של טכנולוגיות

תוכנית מיוחדת לבעלי תארים קודמים
בציונים גבוהים
תואר  LL.B.במשפטים בלבד ,לבעלי תואר אקדמי קודם
בציונים גבוהים והישגים משמעותיים בעולם המעשה.

לימוד קורסי יסוד בקבוצות קטנות
כל סטודנט בשנה א' ילמד קורס חובה אחד
במשפט חוקתי או בדיני חוזים ,בקבוצה קטנה של
סטודנטים ובמתכונת שונה מקורס רגיל.
התוכנית נועדה ליצור חוויה לימודית הכוללת חניכה
קרובה (מנטורינג) .לימוד בקבוצה קטנה מאפשר
שיח ישיר בין המרצה לסטודנטים ודיון איכותי
בין הסטודנטים עצמם .בנוסף לתכנים הרגילים,
יספק הקורס הזדמנות להכיר מושגי יסוד בעולם
המשפט ויסייע בביסוס יכולות כתיבה ,קריאה
ביקורתית ומחקר ,כתשתית ללימודי התואר כולו.

פרקטיקום בשירות המשפטי הציבורי
במהלך לימודיהם ,הסטודנטים יכולים לקחת
חלק פעיל בתוכניות הפרקטיקום המשפט .מעבר
להכשרה האקדמית המעמיקה בתחומי המשפט
השונים ,הפרקטיקום מאפשר התנסות מעשית
כמשפטנים ,מקנה כלים על מנת להבין לעומק את
עולם המשפט ומאפשר לסטודנטים לקחת חלק
בשיח הפרקטי המושתת על ידע וניסיון.
> פרקטיקום סדנת חופש המידע  -בשיתוף
התנועה לחופש המידע
> פרקטיקום לסיוע שיפוטי – בשיתוף
הנהלת בתי המשפט
> פרקטיקום פלילי וליטיגציה – בשיתוף
פרקליטות מחוז ת"א
> פרקטיקום פלילי וליטיגציה – בשיתוף
חטיבת התביעות במשטרת ישראל
> פרקטיקום עבודת הפרקליטות מיסוי
וכלכלה  -בשיתוף פרקליטות מחוז תל אביב
> פרקטיקום ליטיגציה אזרחית  -בשיתוף
פרקליטות מחוז תל אביב
> פרקטיקום הליכי חקיקה  -בשיתוף הכנסת

סמינר לימודים משותף עם אוניברסיטת
היינריך היינה בדיסלדורף ,גרמניה
אוניברסיטת רייכמן מקיימת שיתוף פעולה הדוק
עם בית הספר למשפטים באוניברסיטת היינריך
היינה בגרמניה ,הודות לתמיכתו הנדיבה של ד"ר
הארי ל .רדזינר ז"ל .במסגרת שיתוף הפעולה
מתקיימות בכל שנה פעילויות משותפות קבועות,
ביניהן סמינר לימודים שנתי משותף ששיאו במפגש
בן שבוע הנערך באביב ,בישראל ובגרמניה לסירוגין.
במהלך מפגש זה מציגים הסטודנטים את עבודתם
המחקרית וכן מבלים יחד בטיולים ובשאר פעילויות
חוץ-אקדמיות .השתתפות בסמינר כרוכה בעלות
נוספת בשנה בה נערך המפגש בדיסלדורף.

תוכניות וקורסים ייחודיים לסטודנטים
בעלי הישגים גבוהים

תוכנית המצטיינים ע"ש ללה טוסק-רדזינר
תוכנית לימודים לסטודנטים מצטיינים ,הכוללת קורסים
מתקדמים דוגמת סדנת פרקטיקה ,סדנת משפט
ופסיכולוגיה וסדנת ליטיגציה .זאת ,בנוסף לסדנאות
עם אורחים מהפרקטיקה מכלל תחומי המשפט.
הסטודנטים בתוכנית נהנים מליווי של איש סגל
אקדמי ונציג מהפרקטיקה וממגוון פעילויות
העשרה .התוכנית נלמדת בנוסף לתוכנית
הלימודים הרגילה.

תוכנית צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית
התוכנית מעניקה לסטודנטים הזדמנות להיחשף
ולבחון את ההשלכות המשפטיות ,האתיות,
הכלכליות והחברתיות הנובעות מהחדשנות
הטכנולוגית ככלל ,ומטכנולוגיות חדשות ומתפתחות
בפרט .הסטודנטים בתוכנית יעברו הכשרה
אקדמית וסדנאות בתחומי המדע והטכנולוגיה
ויזכו לשמוע הרצאות אורח של בכירים ומומחים
במשק העוסקים בטכנולוגיה ,במשפט ובממשל.
בנוסף ,הסטודנטים יזכו להשתתף בסיורים ייחודיים

במסגרתם ייפגשו עם דמויות מפתח בתחומי
ההיי-טק ,הביו-טק והגרין-טק.
התוכנית משלבת עבודת מחקר ,כתיבת מאמרים
מדעיים וניירות עמדה .כמו כן ,התוכנית כוללת הכנת
בקשות הצטרפות כ'ידיד בית המשפט' וקידום
הצעות חוק במטרה לפעול להעלאת המודעות
הציבורית להיבטים החברתיים והמשפטיים של
טכנולוגיות חדשות.התוכנית היא שנתית ונלמדת
בשפה האנגלית בהנחיית פרופ' דב גרינבאום ,מנהל
מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית ,משפט ואתיקה.
כתב העת "משפט ועסקים"
סטודנטים נבחרים משתלבים כחברי מערכת בכתב
העת המשפטי .כחלק מעבודתם ,הסטודנטים
כותבים ביקורת אקדמית ועורכים מאמרים
המתקבלים ממיטב הכותבים בתחומי המשפט.
משפט מבוים
תוכנית משפטית ייחודית שמטרתה לאפשר
לסטודנטים נבחרים בשנים ג’-ד’ ללימודים ,להתנסות
בעבודת עורך הדין .ההשתתפות בתוכנית מהווה חוויה
לימודית של מחקר ,כתיבה וליטיגציה ,ששיאה במשפט
פומבי ,המתקיים בפני הרכב נכבד של שלושה
שופטים ,שבראשו שופט מכהן מבית המשפט העליון.
קליניקות לסיוע משפטי
הקליניקות מעניקות סיוע משפטי בחינם לאוכלוסיות
שונות ומגוונות ,בהן נוער בסיכון ,אנשים בעלי
מוגבלויות ,פליטים ומהגרים ועוד.
הקליניקות מציעות עיסוק במגוון רחב של תחומים,
הכוללים :סיוע משפטי (לרבות ייצוג) ,העברת
סדנאות מידע והעצמה לאוכלוסיות מוחלשות,
מאבקים ציבוריים לשינוי מדיניות בתחומי הנגישות
למשפט וההגנה על זכויות האדם ,חקיקה חברתית
ועוד .החינוך הקליני-משפטי חושף את הסטודנטים
להשקפת עולם ,שלפיה המשפט אינו רק כלי

ליישוב סכסוכים ,כי אם גם מכשיר לשינוי חברתי.
תוכנית הלימודים בקליניקות כוללת קורס אקדמי
ועבודה מעשית במוקדי שטח ובטיפול בפניות
ובתיקים .הקליניקות פועלות בשיתוף פעולה עם
ארגונים חברתיים ,משרדי ממשלה שונים ומשרדים
פרטיים ומונחות על ידי צוות עורכי דין מקצועי ומיומן.

> הקליניקה לזכויות דיור ופיתוח עירוני –
בשיתוף מכון גזית-גלוב לחקר הנדל"ן
> הקליניקה למאבק בשנאה על שם
שירה בנקי – בשיתוף קרן ברל כצנלסון
> הקליניקה למשפט בינלאומי פלילי
ומשפט בינלאומי הומניטרי
> הקליניקה לקידום הזכות לבריאות
> תוכנית משפט רחוב
> הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים
> הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות
שכלית – בשיתוף עמותת אקי"ם
> הקליניקה הפלילית לייצוג נאשמים -
בשיתוף הסנגוריה הציבורית
> הקליניקה להנגשת המשפט לסטארט-אפים
> הקליניקה הקהילתית לסיוע משפטי
פרטני וקהילתי
> הקליניקה לזכויות בעבודה  -בשיתוף
משרד עו"ד אשר חלד ושות'
> הקליניקה לשלטון מקומי ומיסוי מוניציפלי -
בשיתוף משרד עו"ד פישר ,בכר חן וול אוריון ושות'

תוכניות חילופי סטודנטים עם
אוניברסיטאות מובילות בעולם
במסגרת מחויבותו של בית ספר הארי רדזינר
למשפטים להעניק לסטודנטים חוויית לימודים עשירה,
מרתקת ומגוונת ולפתוח בפניהם אופקים רחבים
לעתיד ,מבקש בית הספר לחשוף את הסטודנטים
לתרבות משפטית ועסקית במדינות נוספות ברחבי
העולם .סטודנטים אשר יעמדו בקריטריונים שייקבעו,
יקבלו הזדמנות ליטול חלק בלימודי משפטים
באחד מן המוסדות הנבחרים למשך סמסטר אחד,
שבמהלכו יוכלו להשתתף במגוון רחב של קורסים
בנושאים שונים .בחלק מן האוניברסיטאות הלימודים
נלמדים בשפה האנגלית ובחלקם בשפה המקומית.
תוכנית הלימודים אשר תעוצב ,ככל הניתן ,לפי
נטיית ליבם של הסטודנטים ,תקנה להם נקודות
זכות על חשבון מכסת קורסי הבחירה וזאת
בכפוף לאישור פרטני מבית הספר .הסמסטר אינו
מחליף קורסים ממכסת קורסי החובה במסגרת

הלימודים באוניברסיטת רייכמן ,ואינו מחייב תשלום
שכר לימוד נוסף .תנאי הדיור והמחיה יהיו בהתאם
לתנאים אותם מציעה האוניברסיטה המארחת.

מה תלמדו?
רשימה חלקית:

שנה א':
> משפט חוקתי
> דיני עונשין
> דיני חוזים
> משפט וטכנולוגיה
> מבוא לתורת המשפט
שנה ב':
> משפט בינלאומי פומבי
> משפט מנהלי
> דיני נזיקין
> דיני משפחה
> שיטות משפט
שנה ג':
> דיני קניין
> דיני עבודה
> דיני תאגידים
> דיני מיסים
> מבוא למשפט עברי
שנה ד':
> סדר דין אזרחי
> דיני ראיות
קורסי בחירה:
> מבוא למשפט ופסיכולוגיה
> סדר דין פלילי
> אתיקה מקצועית
> דיני הירושה והמשפט האזרחי
> ספורט ומשפט
> חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
> ילדים ובני נוער במשפט
> ליטיגציה אזרחית
> סדר דין פלילי
> משפט סביבתי
> משפט בינלאומי פרטי
> מבוא למשפט וחברה
> מבוא למשפט ותרבות

בית ספר הארי רדזינר למשפטים
באוניברסיטת רייכמן
לפרטים נוספיםwww.runi.ac.il :
מִנהל רישום וקבלה:
09-9527200
054-7318396
rishum@idc.ac.il

בית ספר הארי רדזינר למשפטים
בית ספר אריסון למנהל עסקים
בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה
בית ספר סמי עופר לתקשורת
בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה
בית ספר טיומקין לכלכלה
בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל ,כיל ובזן
בית ספר אדלסון ליזמות
בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי
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בתי הספר
באוניברסיטת רייכמן:

