
רוצה לעסוק באתגרים החוקתיים של   
מדינת ישראל והעולם המערבי?

להיות מעורב בעתירות לבג"צ, בוועדות   
חקירה ממלכתיות ובקידום חוקה לישראל?

לפרסם רשימות בנושאי ליבה של משפט,   
ממשל ופוליטיקה?

להיות חלק מתוכנית חלוצית על  
מנהיגות חוקתית?   

העולם המערבי ניצב בפני משבר חוקתי. 
בשני העשורים האחרונים, המשפט הציבורי 
והפוליטיקה הבינלאומית עוצבו מחדש בהשפעת 
חמישה משברים: משבר ביטחוני גלובלי )בעקבות 
כלכלי  משבר  ה-11/9/2001 בארה״ב(,  פיגועי 
עולמי )2008(, משבר ההגירה באירופה )2015(, 
משבר בריאות גלובלי בעקבות מגפת הקורונה 
שהחלה ב-2020, ומשבר פוליטי בשל התפתחויות 
טכנולוגיות ופופליזם, שמשפיעים על מבנה המדינה 
הדמוקרטית וכללי היסוד המכוונים אותה ועל מידת 

הלגיטימיות ואמון הציבור בערכיה ומוסדותיה. 

אביגדור קלגסבלד, ליאב אורגד ויניב רוזנאי מזמינים אותך להגיש מועמדות לשנה הראשונה של 
תוכנית ייחודית בנושא אתגרי היסוד של הממשל והמשפט הציבורי בישראל ובעולם.

תוכנית רובינשטיין, ראשונה מסוגה בעולם, פונה לסטודנטים השואפים להיות מנהיגים חוקתיים 
באקדמיה, בפרקטיקה המשפטית והפוליטית וכן במגזר הציבורי והפרטי.

התוכנית מעניקה למשתתפיה ידע עיוני ומיומנויות מעשיות להתמודדות עם האתגרים החוקתיים 
המשמעותיים ביותר של זמננו ואפשרויות להשפיע על סדר היום והשיח הציבורי בישראל.

מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים

קול-קורא להגשת מועמדות
לתוכנית ״מנהיגות חוקתית״

בית ספר הארי רדזינר
מרכז רובינשטיין למשפטים

לאתגרים חוקתיים

RCCCבית ספר לאודר
לממשל, דיפלומטיה

ואסטרטגיה



התוכנית פתוחה לסטודנטים משנים ב', ג' ו-ד׳* בבית ספר הארי רדזינר למשפטים ובבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, 
וכן, במקרים חריגים, לסטודנטים מבתי ספר נוספים עם יכולות מוכחות של מצוינות אקדמית או מעשית**.

מספר המקומות בתוכנית מוגבל לעשרים סטודנטים.

התוכנית תקנה לסטודנטים 11 נ״ז: 8 נ״ז כקורסי בחירה עם אפשרות לחלף סמינר ויתרת ה-3 נ"ז תיחשב בממוצע הכללי של 
התואר***; לסטודנטים למשפטים, 2 נ״ז ייחשבו כחלף קורס באנגלית.

התוכנית נלמדת בשפה העברית עם מספר קורסים וסיורים בשפה האנגלית.

* לאור פניות סטודנטים הוחלט לפתוח, בשנה זו, את התכנית גם לתלמידים העולים לשנה ד', היכולים להתחייב ליעדי התכנית.

** ניתן להשתתף בתוכנית מנהיגות אחת מבין חמש התוכניות: תוכנית רובינשטיין, תוכנית ZELL ליזמות, תוכנית ארגוב, צבי מיתר ותוכנית רבין למנהיגות. 
במהלך אותה שנת לימודים, סטודנט רשאי לקחת חלק לכל היותר בתוכנית כלל-קמפוסית אחת ובתוכנית מיוחדת בית ספרית אחת.

*** לשנה"ל 2022-2023, תתאפשר הכרה של שתי סדנאות בתוכנית כחלף סמינר בבית הספר לממשל, בזיכוי של 3 נ"ז. ההכרה לא תהיה אוטומטית. 
כל מקרה יבחן לגופו. לגבי בית הספר למשפטים, תינתן אפשרות לסטודנטים לפתח תוצר של סדנה לעבודת חקר בהנחיית מנהלי התוכנית שתוכר 

כחלף סמינר בזיכוי של 2 נ"ז.

**** הקול קורא מנוסח בלשון זכר, אך הפניה היא לכל המגדרים.

אם ניחנת בכושר מנהיגות, ברצונך להוביל שינוי חוקתי משמעותי, להיות מעורב בנושאי היסוד של 
המשפט והפוליטיקה בישראל ובעולם, ולדון בעתידו של המשפט החוקתי - מקומך איתנו!

מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים
מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים הוקם על שמו של פרופ' אמנון רובינשטיין, אבי חוקי היסוד בדבר זכויות האדם. פרופ' רובינשטיין כיהן 
כחבר הכנסת וכשר בממשלות ישראל, היה דיקן בית ספר רדזינר למשפטים, נשיא אוניברסיטת רייכמן וחתן פרס ישראל למשפטים לשנת 
תשס"ו. בנימוקי ועדת הפרס נקבע כי רובינשטיין הוא: "...אבי המשפט החוקתי של ישראל. בכתיבתו המחקרית המעמיקה ובפעילותו 
הציבורית המגוונת הוא מקדם ערכי דמוקרטיה, שוויון וזכויות אדם... מעטים הם האנשים היכולים להשתוות בתרומתם למדינת ישראל 

כפרופ' אמנון רובינשטיין, כאיש ציבור, כחבר ברשויות המחוקקת והמבצעת, כחוקר וכמשפטן מבריק..." 

לפרטים נוספים
מנהלת התוכנית, עו"ד טל שולזינגר בק

RCCC@idc.ac.il :מייל

חברי הנהלת התוכנית
ד"ר אביגדור קלגסבלד   פרופ' ליאב אורגד   פרופ' יניב רוזנאי

להגשת מועמדות
על סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתוכנית להגיש: )1( קורות חיים )עד שני עמודים(; )2( גיליון ציונים עדכני )3( עד שני מכתבי 
המלצה )אם הממליץ מרצה באוניברסיטת רייכמן, שמות ממליצים בלבד(; )4( חיבור )שני עמודים סטנדרטיים( על אתגר חוקתי - 
הצגת האתגר ופתרון אפשרי. את המסמכים יש לשלוח, בקובץ PDF אחד מרוכז, לכתובת RCCC@idc.ac.il לא יאוחר מיום 1.6.2022. 
סטודנטים שיעברו את שלב המיון הראשוני יוזמנו לראיון עם מנהלי ה-RCCC. הראיונות ייערכו ב-14.6.2022-13.6.2022. מכתבי הקבלה 

יישלחו כשבועיים מתום ימי הראיונות. הסטודנטים הנבחרים יוזמנו למפגש היכרות ויום הכשרה חברתי/מקצועי.

לתוכנית שני מסלולים:

12
מסלול מחקרי, המורכב מקורסי ליבה המועברים 
ומהעולם,  מן הארץ  מובילים  חוקרים  ידי  על 
סמינרים גלובליים הנלמדים במספר אוניברסיטאות 
במקביל, שולחנות עגולים בנושאים אקטואליים, 
כנס סטודנטים שנתי והזדמנויות לעבוד ולפרסם 

עם מנהלי התוכנית ועמיתי המרכז.

הסטודנטים  יעסקו  במסגרתו  מעשי,  מסלול 
בעתירות לבג"צ, בוועדות חקירה ממלכתיות 
ובקידום חוקה לישראל, כמו גם בסדנאות מעשיות, 
יחשפו לשחקני מפתח וישתתפו בסיורים לימודים 
חוייתים, לרבות השתלמויות בחו"ל )בשנת 2023 

תערך ההשתלמות באיטליה(.


