
 

 

 

 

 תשע"ה אביב - (LL.Bלתואר ראשון במשפטים )ייחודית  תכנית לימודים

 לחברי לשכת שמאי מקרקעין בישראל

 אודות שערי משפט
 

 ממשל ומשפט בהוד השרון מינהל חשבונאות, משפטים, ללימודיהמרכז האקדמי  -שערי משפט 

רכז ר בתחום המשפט, הכלכלה והאקדמיה. המבשנת תשנ"ה על ידי עמותה של אנשי ציבוהוקם 
זכאים, לאחר  כמוסד אקדמי שבוגריועל ידי הוועדה המוסמכת, לפי חוק לשכת עורכי הדין,  הוכר

תקופת התמחות ועמידה בבחינות של לשכת עוה"ד, לקבל רישיון עריכת דין, כיתר בוגרי 
  הפקולטות והמכללות ללימודי משפט בישראל.

לה גבוהה כמוסד להשכלה גבוהה בנוסף, הוכר המרכז האקדמי שערי משפט ע"י המועצה להשכ
, תואר ראשון A.B, תואר ראשון בחשבונאות B.LLוהוא מוסמך להעניק תואר ראשון במשפטים 
 *.M.LL*, ותואר שני )מוסמך( בלימודי משפטים A.Bבלימודים בינתחומיים במינהל, ממשל ומשפט 

מהמעלה הראשונה,  סגל ההוראה בשערי משפט הינו המוביל בתחומו בארץ ומשלב אנשי אקדמיה
 שופטים ועורכי דין בעלי פרקטיקה פרטית מצליחה.

 הענקת התואר מותנת באישורה. הה אישרה את פתיחת התכנית,המועצה להשכלה גבו*

  תכניתמטרת ה
תכנית הלימודים הייחודית משלבת את העיון התאורטי עם התנסות פרקטית עשירה, במטרה 

עורכי הדין בישראל, הן בהתמחויות בתחומים המגוונים  להעמיד את בוגריה בשורה הראשונה של
 .המעשהבשוק הישראלי והגלובאלי והן בהתמודדות עם סוגיות מורכבות, משפטיות וערכיות בחיי 

 הלימודיםתכנית מבנה 
 

 תשע"ה( אביבמסלול לימודים לבעלי תואר אקדמי קודם )מועד 
 8על פני  נפרשיםהלימודים  .נדריות()שנתיים וחצי קל אקדמיות: שלוש שנים משך הלימודים 

, ג'[-בשנים ב' ו (חורף, אביב וקיץ) יםסמסטר 3סמסטרים )אביב וקיץ( בשנה א',  2] סמסטרים
 .*שבועית-במתכונת דו

 03:31 - 0:11ויום ו' בין השעות   22:31 - 00:11: יום ה' בין השעות ימי הלימודים. 
 .ראשון בשעות הצהריים והערבי לימוד ביום מפגש 01בסמסטר קיץ שנה א' בלבד יתווספו  *
 

 תשע"ה( אביב)מועד  +03ו/או בוגרי מכינה  בגרותלבעלי  מסלול לימודי ערב
 הלימודים נפרשים על פני )שלוש שנים קלנדריות( שלוש וחצי שנים אקדמיות: משך הלימודים .

, ג'-קיץ( בשנים ב' וסמסטרים )חורף, אביב ו 3סמסטרים )אביב וקיץ( בשנה א',  2] סמסטרים 9
 ., במתכונת תלת שבועית*[וסמסטר )חורף( בשנה ד'

 00:11- 10:11ויום ו' בין השעות  22:31 - 01:11ה' בין השעות  -יום ג' ו :ימי הלימודים . 
 והערב. אחה"צמפגשי לימוד ביום ראשון בשעות  01בסמסטר קיץ שנה א' בלבד יתווספו  *

 
 : בשני המסלולים יתקיימו שיעורים בקורס "מבוא למחקר משפטי", במועדים להלן

  ,במקום מערכת ) 55:33 -10:33 , בין השעות5312מרס ב 1-0בימים בשבוע הראשון ללימודים
 לא יתקיימו לימודים עקב חופשת פורים(.מרס ב 0-1 ;הלימודים הרגילה

  ,10:33-55:33בין השעות  5312במרס  55, 12, 8בימי ראשון במועדים בנוסף. 



 

 

 

 

 
 

 שכר הלימוד
 

 , הינו:תשע"ה אביבמועד ללימודים בשיירשמו  לשכת שמאי מקרקעין לחברי הייחודישכר הלימוד 
 (₪ 02,011)שכ"ל מלא  תוארל ₪ 01,670במסלול אקדמאיים, סך של  לבעלי תואר קודם/רו"ח. 
   תוארל 72,925₪ל ערב, סך של במסלו +03ו/או בוגרי מכינה לבעלי זכאות לתעודת בגרות 

 .(₪ 018,011)שכ"ל מלא 
 (.01%הנחה של לאחר ) ₪ 172בסך של  דמי רישום 
 ידרשו בתשלום נוסף על שכ"ל לתואר.ברמת מכינה באנגלית  סטודנטים 
  מחברי משתתפים ומעלה  13במינימום האמור לעיל, מותנה  הייחודייובהר, כי שכר הלימוד

 .ת הלימודים לעילולתכנירשמו שייבישראל  לשכת שמאי מקרקעין
 

 הערות
 
  הלימודים יתקיימו במרכז האקדמי שערי משפט בהוד השרון, התכנית משולבת עם מסלולי

 הלימוד הקיימים )בעלי תארים ו/או ערב(.
  כמפורט במדריך לנרשם(מותנה בעמידה בתנאי הקבלה לימודים תכנית הלפרטני קבלה אישור(. 
 של רו"ח יינתן פטור מקורס החובה בדיני מסים, ושלושה קורסי  למועמדים המחזיקים ברישיון

 בחירה.
  תיבחן על ידי הועדה להכרה בלימודים קודמים  ,נוספיםהכרה בלימודים קודמים בגין קורסים

 על בסיס פרטני. המרכז האקדמישל 
 לערוך שינויים בתכנית הלימודים, בימי הלימוד ובתנאי הקבלה. המרכז האקדמי רשאי 
 כל חריגה מהתכנית המוצעת תגרור שינויים הקורסים מתייחסת לתכנית מובנית.  תתכני

 המרכז האקדמי.בהיקפי השעות והקורסים וכן בשכר הלימוד, בהתאם לנהלי 
 

 דרכי התקשרות והרשמה 
 
  (. 0 שלוחה) *2939או  39-7723070רישום בטל'  מדורללפרטים והרשמה יש לפנות 
 נשמח לעמוד לשירותכם. לכל שאלה ו/או הבהרה נוספת 

 
 בברכה,

 עו"ד רויטל עופר            

 מנהלת אגף השיווק והמכירות                              
 
 

 העתקים:
 עו"ד הילה שבתאי, לשכת שמאי מקרקעין בישראל

 שערי משפט מר יהודה )הודי( ליברמן, מנכ"ל
 שערי משפט רו"ח יוסף פנחס, סמנכ"ל כספים

 שערי משפטאקדמי  סמנכ"לנה הלפרין, עו"ד דפ


