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במסורת בה התחלנו לפני שנה וחצי ,אנו שמחים לשלוח דו"ח פעילות מאז האיגרת האחרונה,
שנשלחה בראש השנה ,המסכם את הפעילויות המרכזיות שלנו בסמסטר הראשון .אם מצרפים דו"ח
זה לדו"חות הקודמים ,ניתן לראות פעילות אקדמית אינטנסיבית ,מגמה של המשכיות ושינוי ,חתירה
לשיפור מעמדו של המרכז האקדמי ויציאה למרחבים חדשים.
שנת-הלימודים תשע"ג מלווה באתגרים לא פשוטים אך טומנת בחובה גם הזדמנויות חדשות .אכן,
הפעילות המרשימה בכל תחומי העיסוק של המרכז האקדמי לא הייתה אפשרית בלי עזרת הסגל
האקדמי והמנהלי ,הפועלים במסירות ובמחויבות ראויות לשבח .הליווי הצמוד של הוועד המנהל ושל
האסיפה הכללית תרם אף הוא רבות לתכנון הפעילות של המרכז ,להתקדמותו והנחייתו לעבר השגת
היעדים שלנו.
מעל לכל בלטו השנה מגמות השיפור ברמה האקדמית והתאוצה בתוכניות הגלובליזציה .אנו נחושים
בקידום יעדים אלה גם בעתיד.
אנו מודים לכל אחת ואחד מאנשי הסגל על המסירות ועל תרומתם ,החשובים לקידומו האקדמי של
המרכז ולמתן השירותים הראויים לסטודנטים שלנו.

בברכה,

דוד מנשרי
נשיא

ניצה מזר
מנכ"לית

דו"ח פעילות לתקופה – פסח תשע"ג
שינויים במוסדות המרכז האקדמי בתשע"ג
מינויים חדשים


עם פרישתו הקרובה של פרופ' חיים לוי מתפקיד דיקן ביה"ס למנע"ס ,נבחר פרופ' יורם
מיתקי לתפקיד דיקן בית הספר .פרופ' מיתקי יכנס לתפקיד ב 1-באוקטובר השנה .עוד נודה
לחיים על פועלו וכאן רק נקדם בברכה את יורם עם בחירתו.



אנו מקיימים משא ומתן מתקדם לגיוס שני מרצים חדשים למנהל עסקים בתחומי :פרופ'
חבר למגמת השיווק; ומרצה (לשון נקבה) בתחום המימון.



שלושה אנשי סגל בביה"ס למשפטים הועלו לדרגת מרצה בכיר במהלך הסמסטר :ד"ר איתי
ליפשיץ ,ד"ר יואב המר ,ד"ר בועז שנור .ברכותינו שלוחה לכל אחד מהם בצרוף איחולים
להמשך הצלחה.

ספרים חדשים וכתבי עת


ברכות לחברנו ,פרופ' פבלו לרנר ,לרגל הוצאת ספרו החדש "הגנה על נכסי החייב בהוצאה
לפועל ופשיטת רגל" (בורסי.)2013 ,



יצאו לאור שני חלקי חוברת  6של כתב העת הבינלאומי שלנו Law and Ethics of Human
 Rights,בנושא "הדדיות וזכויות האדם" .אנחנו שמחים לבשר שבדירוגים הבינלאומיים של
וושינגטון ולי ,כתב העת ממשיך לעלות בדירוגים וכעת הוא מדורג במקום התשיעי מבין
כחמישים כתבי עת בקטגוריות ,human rights :וגם בקטגוריה של  .legal theoryהחוברת
מטפלת בה יבטי עומק תיאורטיים שסוגיית ההדדיות מעוררת בקשת של סוגיות בתחום
זכויות האדם.



יצאה לאור חוברת  10של כתב העת המקומי שלנו "עלי משפט" לצפייה בחוברת לחצו כאן.

ברכות


לד"ר שלי קרייצר-לוי ,שמאמרה זכה להשתתף בסדנת החוקרים הצעירים בפקולטות
למשפטים בישראל .הזכיה בתחרות מעניקה תקציב מחקר צנוע לנסיעת מחקר באחת
מהפקולטות למשפטים הבאות :הרווארד ,סטנפורד ,ואוקספורד ,עם התחייבות הדיקנים שם
לעשות מאמץ להצמיד חוקר מוביל באותן פקולטות לחוקרים הישראלים הזוכים .סדנת
החוקרים הצעירים תתקיים במרכז האקדמי ביום  10ביוני  2013ויגיבו שם לארבעת
החוקרים הצעירים הזוכים החוקרים המובילים בישראל בתחום המשפט.



לד"ר עופר סיטבון ,אשר מונה לאחרונה לכהן כמנהל אקזקיוטיבי של המכון לאחריות
תאגידית .המכון מתכנן להשיק כתב עת בינלאומי ששמו הטנטטיבי יהיה Corporations,
 Law, and Societyולאחרונה הוקמה מערכת בינלאומית לכתב העת .התכנון הוא להשיק את
סדנת החוקרים הבינלאומית הראשונה בעוד שנה.

שינויים במערך הפרסום והשיווק


את משרד הפרסום  JWTדיגיטל יחליף משרדה של הגב' רותי שטרית – שטרית מדיה גרופ
 SMGישראל .המשרד יספק שירותי פרסום מקיפים וכן יסייע בתחום היח"צ של המרכז
האקדמי.



חברת  MarketWiseתספק שירותי מיקור חוץ לתחום השיווק של המרכז האקדמי באמצעות
צוות שיפעל מתוך המרכז .את שלומית זייגרמן-זמיר ,מנהלת השיווק היוצאת תחליף עדי
דואניס.

איחולי הצלחה לבעלי התפקידים החדשים!

עיקרי פעילויות המרכז האקדמי
תוכניות בינלאומיות בבית הספר למשפטים
התקיימו מספר יוזמות חשובות לשת"פ בינלאומי של ביה"ס למשפטים .יש לכך שותפים רבים,
אך בראשם שותף חשוב אחד :הדיקן משה כהן-איליה .יותר מכל אחד הוא עזר לצקת תוכן של
ממש לרעיון הגלובליזציה .יבוא על הברכה גם שחר ינאי ,עוזר הנשיא ,הפועל במיומנות
ובנאמנות לקידום התוכניות הבינלאומיות.


בימים אלו ,הסתיימה תוכנית חורף בינלאומית של המרכז האקדמי בדיני תאגידים.
בתוכנית השתתפה קבוצה של סטודנטים מאוניברסיטאות קאסל ומיינץ בגרמניה ,אליהם
הצטרפה קבוצה של סטודנטים מהמרכז האקדמי .לסטודנטים האורחים התלוו הדיקנים
שלהם .ד"ר יעד רותם ייצג אותנו בתכנון הקורס ובהוראה .בנוסף על התוכנית האקדמית
האינטנסיבית נהנו הסטודנטים הגרמנים מסיורים לימודיים וטיולי סופשבוע ברחבי הארץ.
זוהי השנה השנייה שהמרכז מקיים את התוכנית במתכונת זו .אוניברסיטת קאסל ביקשה
לארח סטודנטים שלנו בקורס קיץ.



בקיץ הקרוב אנחנו מתכוונים להפעיל תוכנית במתכונת דומה ,הפעם בתחום של יזמות
חברתית ,בשיתוף עם אוניברסיטת  Stony-Brookמרשת אוניברסיטאות State
 .University of New York--SUNYתוכנית זאת התאפשרה בזכות מספר מפגשים של נשיא
המרכז האקדמי עם מנהיגות האוניברסיטה בשנה החולפת אשר הובילו לסיכום בדבר שיתוף
פעולה בין המוסדות .בחודש מאי אמור להיערך טקס רשמי לחתימת הסכם שתוף פעולה בין
המרכז ואוניברסיטת ניו יורק בסטוני ברוק.



עוד הקיץ ,מתכוונות הקליניקות המשפטיות של המרכז לארח סטודנטים מאוניברסיטאות
מובילות בצפון אמריקה להתמחויות במרכז .ההתמחויות בקליניקות התאפשרו בזכות
שיתופי פעולה שנרקמו במהלך השנה החולפת עם אוניברסיטת שיקגו ,הרווארד ,פיטסבורג
וקייס ווסטרן .ראשי הקליניקות השונות תרמו רבות להצלחה ,ובראשן ראש מערך
הקליניקות ,נטע דגן.



שיתוף הפעולה ההדוק עם שגרירות ארצות הברית הוליד השתלמות משותפת בתחום
היזמות החברתית לבוגרי תוכניות חילופים של השגרירות .מדובר בהשתלמות של כ50 -
שעות לימוד שמנוהלת על ידי המרכז האקדמי .התוכנית סוקרת את תחום היזמות
החברתית בישראל ובעולם ומשתתפיה מתנסים בפיתוח של עסק חברתי בתחומי ההתמחות
שלהם .אנו גאים על כי שגרירות ארה"ב בחרה בנו לארח את התוכנית ,הממומנת כולה על-
ידי השגרירות ומתקיימת במרכז האקדמי.



במסגרת שיתוף פעולה זה צפוי שגריר ארצות הברית לבקר במרכז האקדמי בחודש מאי.
השגריר ייפגש עם מנהיגות המרכז האקדמי ,ירצה בפני סטודנטים ויערוך שיחה עם חברי
הסגל ונציגי הוועד המנהל והאסיפה הכללית של המרכז.



משפט מבוים בתחום המשפט המסחרי הבינלאומי  -קבוצה של סטודנטים מצטיינים
מהתכנית למשפט מסחרי בינלאומי השתתפה במשפט מבוים בתחום הבוררויות
הבינלאומיות בשיתוף עם ארגון ה .ICC-במהלך המשפט המבוים הסטודנטים הפגינו רמה
גבוהה של בקיאות ושליטה מצוינת באנגלית ,והם נמצאים כעת בווינה בתחרות שבה
משתתפים סטודנטים מ 300-פקולטות למשפטים מהעולם .אנחנו המוסד היחידי שמגיע
מישראל לתחרות ,והתמודדות הראשונה עם זוכי השנה שעברה :סטודנטים מצטיינים
מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת הרווארד .לאחר המשפט המבוים ,הסטודנטים גם
התאמנו לתחרות בווינה מול סטודנטים מהפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ברקלי
וקורנל .יוזם הפרויקט וליווי התלמידים :ד"ר אורי בן אוליאל.



אוקספורד ,פריז  -גם השנה שתי קבוצות של תלמידים שלנו יצאו ללמוד קורסים באירופה.
קבוצה אחת תלמד קורס על זכויות יוצרים באוקספורד ,והקבוצה השנייה תצא לפריז ותלמד
על בוררויות מסחריות בינלאומיות במטה ה  ICCבפריז .אחראי אקדמי :ד"ר יעד רותם.



 – Harvardהפקולטה למשפטים בהרווארד נאותה לקבל שני תלמידים שלנו להתמחות קיץ
בתחום הפליטים .בקיץ הקרוב תיסע תלמידת הפקולטה להתמחות קיץ בהרווארד .עוד
סטודנטית תי סע להתמחות קיץ בקליניקת הפליטים של אוניברסיטת פיטסבורג .מארגנת:
ד"ר טלי קרייצמן-אמיר.



 – Global Legal Clinicsבשנה שעברה פתחנו את שערי הקליניקות המשפטיות שלנו
לסטודנטים מאוניברסיטאות מובילות בצפון אמריקה ,ובהן אוניברסיטאות מובילות כמו
הרווארד ,שיקגו ,טורונטו ,ועוד .גם השנה אמורים לפקוד את הקליניקות סטודנטים
מפקולטות למשפטים אמריקאיות.



 Unidroitברומא – המרכז האקדמי מאפשר לתלמיד או בוגר מצטיין לייצג אותנו בארגון
המוביל בעולם בתחום האחדת המשפט הפרטי .הארגון ממוקם ברומא .יוזם ומארגן :ד"ר
אורי בן אוליאל.



קורסים משפטיים באנגלית במרכז האקדמי – הגדלנו את מספר הקורסים באנגלית
שנלמדים בפקולטה למשפטים .במהלך השנה לימדו וילמדו אצלנו ארבעה מרצים
מאוניברסיטאות מובילות בארצות הברית ,כמו שיקגו ,NYU ,בראון ,ופיטסבורג .בסך הכל
מועברים אצלנו בשנת הלימודים תשע"ג  11קורסים שנלמדים בשפה האנגלית.
בנוסף ,סטודנטים שלנו מביה"ס למנהל עסקים ומשפטים ישתתפו בשורה של תוכניות
לחילופי סטודנטים בהרווארד ,פיטסבורג (ארה"ב) ,סיאול (קוריאה) ,שניאנג (סין) וקאסל
(גרמניה)  -יבול לא קטן ליוזמות שהחלו רק לפני שנה.



תוכניות לימודים חדשות בביה"ס למנהל עסקים


התקבל אישור להתמחות נוספת במסגרת התואר במנהל עסקים בתחום משאבי אנוש.
תודה לדיקן ביה"ס ,חיים לוי ולברוך מבורך שסייע בגיבוש התוכנית.



בשנת הלימודים תשע"ד יפתח מסלול למנהלים ונושאי משרה במסגרת התואר במנהל
עסקים.

תוכניות לימודים חדשות בביה"ס למשפטים


תודה ללירז אבוקן-יצחקי ,ראש מנהל אקדמי ,על התרומה החשובה לקידום תוכניות של
שני בתי הספר במגעים מול המל"ג.

פעילות בפקולטה למשפטים תשע"ג (אוקטובר  – 2102מרץ :)2102
כנסים


משפט וחברה  -הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט ולחברה התקיים אצלנו.
הכנס כלל עשרות מושבים ,מאות משתתפים ,ועסק בבעיות הבוערות של מערכת המשפט
הישראלית .הכנס זכה גם לחשיפה תקשורתית יפה .מארגני הכנס :ד"ר איל כתבן וד"ר עידו
פורת.



כנס בינלאומי על צדק בינדורי  -הכנס הבינלאומי השמיני של כתב העת Law and Ethics of
 .Human Rightsהכנס עסק בנושא "צדק בין דורי" ,והשתתפו בו חוקרים בולטים מתחום דיני
משפחה וקניין בארץ ובעולם .הכנס אורגן על ידי ד"ר שלי קרייצר-לוי (ביחד עם ד"ר לאופר
יוקליס מאוניברסיטת דייטון).



סדנת חוקרים בתחום הגירה ופליטים  -סדנת חוקרים בינלאומית בשיתוף The Heinrich
Boll Foundationבנושא The Israeli Asylum System: Contemporary Challenges in
 .Comparative European Context.לסדנא הגיעו למעלה ממאה חוקרים ודוקטורנטים
להשתתף בסדנא .הסדנא אורגנה על ידי ד"ר טלי קרייצר-אמיר.



כנס בחטיבה הפלילית  -כנס מס'  11של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה ,בנושא
"הרשעת חפים מפשע :מימדי התופעה ,הגורמים לתופעה ופתרונות אפשריים ".באירוע
השתתפו בועז סנג'רו ,שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר ,חגית לרנאו ומאיר גלבוע.
ארגן :פרופ' בועז סנג'רו.



כנס חטיבת זכויות האדם בנושא "האם בית המשפט העליון סוגר שעריו"?  -באירוע
השתתפו משה כהן-אליה ,יוסי דהאן ,דליה דורנר ,גד ברזילי ,עידו פורת ,דן יקיר וגילה
שטופלר .מארגנים :פרופ' יוסי דהאן ועו"ד נטע דגן.



כנס החטיבה לדיני משפחה  -בעקבות דו"ח עבור ארגון מציל"ה שנכתב על ידי פרופ' פנחס
שיפמן וד"ר אבישלום וסטרייך ,התקיים כנס במרכז האקדמי בנושא" :נישואין וגירושין
אזרחיים בישראל" .יום ב - 31/12/12 ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,בשיתוף מרכז
מציל"ה ,מזמין לכנס בנושא "נישואין וגירושין אזרחיים בישראל" .מארגן :פרופ' פנחס שיפמן.



כנס הוצאה לפועל  -כנס משותף עם מרכז על צגלה באוניברסיטת תל-אביב בנושא "אכיפת
חיובים ,פשיטת רגל והוצאה לפועל ".חברנו ,פרופ' פבלו לרנר ,ארגן את כל ארבעת הכנסים
הקודמים בתחום שהתקיימו במרכז האקדמי ,והשנה הכנס התקיים באוניברסיטת תל אביב.

סמינרים וקולקוויום


סמינרים מחלקתיים  -עד כה התקיימו השנה שבעה מפגשים של סמינרים מחלקתיים
בפקולטה למשפטים ,שבהם הוצגו מאמרים מאת אורי אהרונסון ,ליאת לבנון ,מירית אייל-
כהן ,גילה שטופלר ,אור בסוק ,יעד רותם ,ואורי בן אוליאל .מארגן הסמינרים המחלקתיים:
ד"ר עידו פורת.



פורום חוקרים צעירים של המכון לאחריות תאגידית – תומר שדמי ,אלעד מן ,גיא סיגורה,
עידו עשת .בנוסף הפורום אירח שני חוקרים מהארגון הבריטי Business & Human Rights,
ומארגוני זכויות האדם בישראל לדיון בנושא "עסקים וזכויות אדם ".מארגנים :ד"ר רונית
דוניץ-קדר וד"ר עופר סיטבון.



סדנת זכויות האדם – בתחילת סמסטר ב' החלה לפעול אצלנו סדנת זכויות האדם ,אליה
מוזמנים חוקרים ופעילים בולטים בישראל בתחום זכויות האדם .הסדנא פתוחה הן
לתלמידים והן לחוקרים בתחום.עד כה השתתפו :דן יקיר ,טלי קריצמן-אמיר ,ושרון אברהם
וייס .מארגנת הסדנא :ד"ר גילה שטופלר.



קבוצת "קוראים צדק" – בימי שישי מתכנסת אצלנו קבוצת חוקרים מתחומי הפילוסופיה
והמשפט לדון בספרים משפיעים .הקבוצה דנה עד כה בספרים  The Idea Of Justiceשל
אמרטיה סן ,ובספר "צדק לקיפודים "מאת רונלד דוורקין .יוזם קיום המפגשים אצלנו :פרופ'
יוסי דהאן.



השתלמויות  -השנה התחלנו בשיתוף פעולה עם מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי
הדין ,אני מודה לפרופ' פבלו לרנר ,לד"ר בועז שנור ,ולד"ר דובי סלומון על ארגון בהתאמה
של ההשתלמויות בתחום הוצאה לפועל ,נזיקין ,ומשפט מסחרי.

מה צפוי עד סוף שנת הלימודים?


אירוע מיתוגי  Global Lawyeringשיתקיים בקומה  94של מגדלי עזריאלי .הדובר המרכזי
באירוע יהיה פרופ'  ,David Wilkinsסגן הדיקן של הפקולטה למשפטים בהרווארד ,ואורחת
הכבוד תהיה שרת המשפטים החדשה ,הגב' ציפי ליבני .לאירוע יוזמנו השותפים הבכירים
במשרדי עורכי הדין המסחריים בתל אביב ,במיוחד כאלו שיש להם מחלקות בינלאומיות.
האירוע יהווה מקפצה לסימון טריטוריה בתחום עריכת הדין הגלובלית בישראל.



כנסים של החטיבות השונות ,המכון לאחריות תאגידית ,והמסלול בתחום דיני אנרגיה
וסביבה.



סדנת החוקרים הצעירים 10 :ביוני .2013

כנסים מחוץ לפקולטה


במהלך הסמסטר הראשון התקיימו שני כנסים בעלי פרופיל פוליטי וציבורי .שני הכנסים
התקיימו ביוזמת נשיא המרכז האקדמי ,פרופ' דוד מנשרי.
o

"ממחאה חברתית לשינוי שיטת הממשל" – כנס ציבורי שדן בקשר שבין המחאה
לבין הצורך ,אם קיים ,בשינוי שיטת הממשל .בכנס השתתפו מי שהפכה מאז לשרת
הבריאות ,יעל גרמן וממובילי המחאה החברתית דפני ליף.

o

כנס פוליטי נוסף שעסק באתגרים של הממשלה הבאה בתחומי החינוך ,החברה
והכלכלה לרגל הבחירות.בהשתתפות שר החינוך היוצא ,גדעון סער ,שר הרווחה
הנכנס ,מאיר כהן וחברי הכנסת שאול מופז וסתו שפיר .היה זה הביקור הראשון של
שר חינוך במרכז!

לסיכום
מאזן הפעילויות של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים הוא מרשים.
שוב תודה לשני הדיקנים ,לסגל האקדמי ולסגל המנהלי :שיתוף הפעולה של כולנו יובילו אותנו
להישגים להם אנו שואפים.
תודה גם לחברי הוועד המנהל ,בראשות עו"ד אלי בן טובים ולאסיפה הכללית ,בראשות אלוף (מיל)
איתן בן אליהו על תרומתם בהתוויית הדרך החדשה בה אנו צועדים.
לבסוף ,תודה לשרון (מנהלת לשכת הנשיא) ולחן (דובר המרכז) ,על הסיוע בהכנת האיגרת.

