הזמנה לתלמידים מצטיינים
להגיש מועמדות

לסדנה למשפט מסחרי

מנחה הסדנה :ד”ר דב סולומון
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מזמין תלמידים מצטיינים להירשם לסדנה ייחודית
בהשתתפות חוקרים בכירים מהאקדמיה ,משפטנים בולטים מהשירות הציבורי ועורכי
דין מובילים בתחום המשפט המסחרי.
הסדנה מיועדת לתלמידים המעוניינים להעמיק את הכשרתם
בתחום המשפט המסחרי ולהיחשף לסוגיות מתקדמות
המעסיקות כיום את השחקנים הפעילים בתחום זה .מטרת
הסדנה היא לפתוח צוהר בפני התלמידים אל עולם המשפט
המסחרי ולפתח את כישורי הקריאה הביקורתית ,השיח האקדמי
והכתיבה האנליטית של המשתתפים בסדנה .לצד מטרות אלו,
הסדנה תאפשר לתלמידים מפגש בלתי אמצעי עם חוקרים
בכירים מהאקדמיה ,עם משפטנים בולטים מהשירות הציבורי
ועם עורכי דין מובילים בתחום המשפט המסחרי ,אשר יתארחו
בסדנה ויציגו את פרי עבודתם .מפגשי הסדנה ייוחדו לדיון
ביקורתי על התכנים שיוצגו על ידי האורחים שיוזמנו להשתתף
בה .בחלק מהמפגשים ייערכו דיונים מקדימים עם מנחה
הסדנה ,ד”ר דב סולומון ,שתכליתם להכשיר את התלמידים
לחשיבה ,ניתוח ודיאלוג ביקורתיים בתחום המשפט המסחרי.

היקף אקדמי
הסדנה תזכה את המשתתפים בה בשתי נקודות זכות אקדמיות
כחלק ממכסת קורסי הבחירה הנדרשת לתואר בוגר במשפטים.

דרישות הסדנה
התלמידים יתבקשו לקרוא חומר רקע ,שיימסר על ידי אורחי
הסדנה לקראת המפגש עמם ,ולהגיש במהלך הסדנה מספר
ניירות תגובה קצרים על חומר הקריאה .בנוסף ,התלמידים
יתבקשו להציג בפני שאר המשתתפים בסדנה ניתוח ביקורתי
של אחד מחומרי הקריאה.
הציון בסדנה יינתן על בסיס ניירות התגובה ,ההצגה בעל פה
בכיתה ותרומתם הפעילה של התלמידים לדיונים במהלך
הסדנה .לא תתקיים בחינה במסגרת הסדנה.
קיימת חובת נוכחות בכל מפגשי הסדנה.

אופן בחירת המשתתפים בסדנה
לאור העניין ההולך וגובר בתחום המשפט המסחרי ומספר
המקומות המוגבל בסדנה ,הקבלה לסדנה היא על בסיס
תחרותי ועל סמך מצוינות אקדמית וראיון אישי.
תלמידים המעוניינים להגיש מועמדות לסדנה נדרשים
לשלוח מכתב פנייה קצר בצירוף קורות חיים עדכניים
לכתובת דוא”ל.galy@clb.ac.il :

מועד הסדנה

מועד אחרון להגשת מועמדות.2.9.2014 :

מפגשי הסדנה יתקיימו בסמסטר ב’ תשע”ה ,בימי שני בין
השעות .17:00-18:30

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון קבלה אישי.
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