ראש התוכנית :ד"ר אורי ב-אוליאל

 .1כללי
המסחר הבינלאומי הוא נדב חשוב בכלכלת ישראל .מאז הקמת המדינה ישנה מגמה
בולטת של גידול ניכר בסחר הבינלאומי של ישראל .כ למשל ,מאז הקמתה ,ישראל
הכפילה את היק ייצוא הסחורות שלה לעול ביותר מפי  .13,400אל מול הגידול הבולט
בהיקפי הסחר הבינלאומי ,מתעורר צור חברתי של ממש בידע משפטי בתחו המסחר
הבינלאומי .על רקע נחיצותו ההולכת וגוברת של ידע משפטי בתחו המסחר הבינלאומי,
לא מפליא לגלות ,כי תחו זה הינו מהרווחיי ביותר עבור עורכי הדי! בישראל ,כפי שעולה
מסקרי חברת קודקס שנערכו בשני האחרונות.
לאור חשיבותו החברתית של תחו המסחר הבינלאומי ,הפקולטה למשפטי של המרכז
האקדמי למשפט ולעסקי תקיי בשנת הלימודי הקרובה תוכנית מצטייני ללימודי
משפט מסחרי בינלאומי ]להל! :תוכנית המצטייני[ .תוכנית המצטייני מציעה מגוו! של
קורסי התמחות וסמינרי בתחו המסחר הבינלאומי ,וביניה :עסקאות מסחריות
בינלאומיות ,משפט בינלאומי פרטי ,בוררות מסחרית בינלאומית ,ודיני האיחוד האירופאי.
מספר המקומות בתוכנית המצטייני מוגבל לעד  10תלמידי.
בוגרי התוכנית יהיו זכאי לתעודת גמר מטע לשכת המסחר הבינלאומית )– (ICC
ישראל ומטע המרכז האקדמי למשפט ולעסקי ,אשר מעידה על השתתפות בתוכנית.

 .2תנאי קד להגשת מועמדות לתוכנית המצטייני
ממוצע ציוני של  87לפחות.

 .3אופ הגשת מועמדות
תלמידי המעונייני להגיש מועמדות לתוכנית המצטייני נדרשי לשלוח ,עד ליו
 ,24.8.2014הודעה מפורשת על כ לרכזת קורסי הבחירה גב' גלי כה! במייל
 ,galy@clb.ac.ilבצירו קורות חיי.

 .4אופ בחירת תלמידי לתוכנית המצטייני
תלמידי התוכנית יבחרו בעיקר לאור מצוינות אקדמית.

 .5היק תוכנית המצטייני
על תלמיד תוכנית המצטייני ליטול קורסי בתחו המשפט המסחרי הבינלאומי כמפורט
להל! בסעיפי .5.1-5.3
 .5.1קורסי חובה
על תלמיד בתוכנית המצטייני לסיי את  2קורסי החובה של התוכנית ,המפורטי להל!:
#

ש הקורס

ש המרצה

1

משפט בינלאומי פרטי

ד"ר יעד רות

2

עסקאות מסחריות בינלאומיות

ד"ר אורי ב!-
אוליאל

.5.2

נ"ז

הערות
קורס חובה בתואר
שאינו נספר
במסגרת מכסת
נקודות הבחירה של
החטיבה למשפט
מסחרי
לא יועבר בשנת
הלימודי הקרובה

2

2

קורס בחירה

על תלמיד בתוכנית המצטייני ללמוד  10נ"ז מתו קורסי הבחירה של התוכנית ,המפורטי
להל!:
#

ש הקורס
דיני האיחוד האירופאי – היבטי
עסקיי וכלכליי
בוררות מסחרית בינלאומית
נבחרת הבוררות המסחרית
1
הבינלאומית

4

American Sales Law

5

International Investment in
Energy and Infrastructure
ICC International
Commercial Arbitration
)הקורס יתקיי בלשכת המסחר
2
הבינלאומית בפריז(

1
2
3

6

.5.3

ש המרצה

נ"ז

פרופ' גיא הרפז

2

ד"ר סער פאוקר
מאמנת :גב' טלי
הר-עוז
פרופ' ליסה
ברנשטיי!

2

4

ד"ר אפי חלמיש

4

רכז אקדמי :ד"ר
יעד רות

2

6

סמינרי

על תלמיד בתוכנית המצטייני ללמוד סמינר אחד מתו  3הסמינרי של התוכנית,
המפורטי להל!:
#
1

ש הקורס
סחר בינלאומי
זכויות יוצרי בעיד! האינטרנט
)סמינר הכולל השתלמות
באנגלית באוניברסיטת
3
(Oxford

3

חוזי מסחריי

2

ש המרצה
פרופ' גיא הרפז

הערות

ד"ר קי טריגר

ד"ר אורי ב!-
אוליאל

נ"ז
6
6

לא יועבר
בשנת
הלימודי
הקרובה

6

הערה :הקורסי והסמינרי במסלול המצטייני למשפט מסחרי בינלאומי כפופי לשינויי.

 1ההשתתפות בקורס מותנית בראיו קבלה אישי נפרד ,והיא על בסיס מקו פנוי.
 2ההשתתפות בקורס מותנית בראיו קבלה אישי נפרד ,והיא על בסיס מקו פנוי.
 3ההשתתפות בסמינר מותנית בראיו קבלה אישי נפרד ,והיא על בסיס מקו פנוי.

