תואר שני אקזקיוטיבי במשפט מסחרי
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אנו שמחים לעניין אותך בתכנית ייחודית לתואר שני אקזקיוטיבי במשפט מסחרי
של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב בשיתוף פעולה עם בית הספר
למשפטים של אוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה.
מצורף חומר אודות תכנית הלימודים הייחודית .במשך העשור האחרון למדו בתכנית עורכי
דין ושותפים ממשרדים פרטיים ,שופטים ופרקליטים מן השירות הציבורי ,יועצים משפטיים של
חברות ציבוריות ופרטיות וכן יזמים ומנהלים בעלי רקע משפטי.
התכנית מתאימה במיוחד לעורכי דין פעילים ,אשר תמיד חלמו לעשות תואר שני בחו"ל ו"פספסו" את
הרכבת ,או שהמסגרת של תואר שני רגיל בארץ פשוט אינה מתאימה להם .עבור מועמדים כמוך ,אנו
מציעים תכנית המאפשרת להגשים את החלום ,ללא העלות הכספית וללא ההתנתקות הממושכת
מן העבודה המתחייבת מתכנית לימודים מלאה בחו"ל ,אך יחד עם זאת בסטנדרטים האקדמיים
הגבוהים ביותר ,עם שירות אדמיניסטרטיבי אישי ללא תקדים ,וסמסטר מרוכז בקיץ בברקלי (בן חודש
בתקופת פגרת בית המשפט).
מדובר בתכנית בעלת אפיונים מיוחדים:
•תכנית בשיתוף פעולה בין המוסד האקדמי־משפטי המוביל בארץ לבין אחד מבתי הספר המשפטיים
המובילים בעולם.
•מרצים מעולים ,מומחים בתחומם שנבחרו בקפידה עבור התכנית — הן בברקלי והן בתל אביב,
רובם ככולם בעלי ניסיון בינלאומי עשיר.
•קורסים המיועדים למשתתפי התכנית בלבד ומתאימים לרמתם ולניסיונם המקצועי.
•התאמת שעות הלימוד לעורכי דין העובדים במקביל ללימודים (ימי שלישי בערב וימי שישי).
•קבוצת לימוד איכותית ,העוברת סינון על בסיס ראיון אישי ,ניסיון מקצועי ויכולת אקדמית ,כאשר כל
הקורסים מיועדים למשתתפי התכנית בלבד.
•שירות אדמיניסטרטיבי-אישי ברמה הגבוהה ביותר ,אולם הרצאות שהוקם במיוחד לצרכי התכנית,
שירותי קייטרינג איכותי ועוד.
•התואר מוענק על ידי אוניברסיטת תל־אביב בציון בולט של השותפות עם ברקלי ומוכר על ידי ברקלי
לטובת לימודי דוקטורט.
אנו מנהלים כעת את ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז למחזור השלושה עשר של התכנית.
בשנים עשר המחזורים הקודמים השתתפו עורכי דין מן המשרדים המובילים בארץ בתחום המשפט
המסחרי ,יועצים משפטיים של חברות ציבוריות ומשפטנים בעלי ניסיון בתחום העסקי .לצד החוויות
האינטלקטואליות ,נקשרו גם יחסים חברתיים ושותפויות עסקיות בין משתתפי התכנית.
בכבוד רב,

פרופ' רון חריס
דקאן הפקולטה

פרופ' אבי טבח
המנהל האקדמי של
תכנית ת"א ברקלי

תיאור התכנית

שבוע הכנה
u uמבוא למשפט וכלכלה
מפגשי ההכנה יתקיימו בשעות אחר
הצהרים בשבוע הראשון של סמסטר
א' מ 30 -באוקטובר עד  3בנובמבר
( 2016כולל) .מטרת מפגשי ההכנה היא
להקנות למשתתפים כלים בסיסיים ומושגי
יסוד במיקרו כלכלה ,תורת המשחקים
וניתוח כלכלי של המשפט .מפגשי ההכנה
ירוכזו על ידי פרופ' אריאל פורת ,דקאן
הפקולטה בעבר ,וירצו בו מרצים בולטים
נוספים ,כל אחד בתחום התמחותו.

(כפוף לשינויים)

סמסטר א'

סמסטר ב'

בסמסטר א' יתקיימו שני מפגשים בשבוע:
ביום שלישי החל מהשעה  17:15ועד
 ,20:30וביום שישי החל מהשעה 09:00
ועד .13:15

בסמסטר ב' יתקיימו שני מפגשים בשבוע:
ביום שלישי החל מהשעה  17:15ועד
 ,20:30וביום שישי החל מהשעה 09:00
ועד .13:15

בסמסטר א' יתקיימו הקורסים הבאים:

בסמסטר ב' יתקיימו הקורסים הבאים:

uuמימון חברות והערכות שווי ,פרופ'
אבי טבח

uuהיבטים עסקיים של דיני עשיית
עושר ,פרופ' עופר גרוסקופף

uuהגבלים עסקיים ,פרופ' דייויד גילה

uuסוגיות מתקדמות בדיני קניין,
פרופ' חנוך דגן

uuסדנה במיזוגים ורכישות וסוגיות
נוספות בדיני חברות ,פרופ' שרון
חנס ופרופ' אהוד קמר
uuהרגולציה של שוק ניירות ערך,
עו"ד שיראל גוטמן -עמירה
uuליטיגציה תאגידית ,השופטת רות
רונן

סמסטר קיץ

uuמדיניות מסים ,פרופ' יורם מרגליות
uuמושגי יסוד בקניין רוחני ,ד"ר אמיר
חורי
uuתובענות ייצוגיות ,פרופ׳ אלון
קלמנט ,ד״ר שי נ .לביא

עבודה סמינריונית

סמסטר הקיץ יתקיים באוניברסיטת ברקלי ,במשך ארבעה שבועות,
בתקופת פגרת בתי המשפט .הלימודים יתקיימו באופן מרוכז ויכללו גם
אירועים וסיורים לימודיים בעמק הסיליקון.
להלן רשימת קורסים (חלקית) לסמסטר הקיץ:
to the US Legal System – Prof. Ken Bamberger

uuIntroduction

Property in the Digital Age – Prof. Peter Menell

uuIntellectual

Associations – Prof. Justin McCrary
– Prof. David Charron

uuBusiness

uuEntrepreneurship

Capital – Prof. Robert Bartlett

uuVenture

Antitrust – Prof. Abe Cable

uuDigital

Insider Trading Law – Prof. Reza Dibadj
& Acquisitions – Prof. Steven Davidoff

uuU.S.

uuMerger

כל סטודנט יגיש במהלך התואר עבודה
סמינריונית בהנחיית אחד ממרצי
התכנית ,לפי בחירת הסטודנט

רישום וקבלה
דרישות קבלה לתכנית
•תואר בוגר במשפטים
•ניסיון מקצועי
•ריאיון אישי
•המלצות

על מנת להירשם לתכנית יש למלא טופס ראיון אישי ולצרף את
המסמכים הבאים :אישור זכאות לתואר ,גיליון ציונים ,קורות חיים
והמלצות.
הרישום לתכנית החל מחודש אפריל ועד חודש אוגוסט.
לקביעת ראיון אישי וקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות
בטלפון  03-6406829או במייל execllm@post.tau.ac.il
תחילת הלימודים ב 30-באוקטובר .2016

לפרטים ומידע נוסף :גב' הדס נטע-חיים
טל | 03-6406829 .מייל execllm@post.tau.ac.il
פרטים נוספים באתר התכנית:

www.tauberkeley.co.il

״

תכנית ברקלי היא שילוב יוצא דופן
של הטוב שבכל עולמות המשפט
המסחרי :מרתקת בתכניה ,פותחת
ומרחיבה אופקים לסוגיות והיבטים
שאינם נחלת היום-יום ,מייצרת יכולת
להתבוננות בוחנת של תחומים שונים
שלכאורה ברורים מאליהם ומקנה
עושר אינטלקטואלי למשתתפיה.
צוות המרצים והסגל הם לא פחות
מ"נבחרת מנצחת" ,אשר עושים הכל
כדי להפוך את התוצאה בשטח והחוויה
הלימודית ללא פחות ממדהימה .הכל
מתבצע באופן המאפשר התמסרות
ללימודים תוך שילובם בהמשך החיים
המקצועיים של כל אחד ממשתתפיה
כך שהתוצאה הסופית היא חד־
משמעית :מומלץ ,ובגדול!
עו"ד אורי ברגמן ,וקסלר ברגמן ושות' —
מחזור תש"ע

