
  הצהרת היעוד
  

  : הן אלומקגילהמטרות של המכון למשפט תעופתי ומשפט חלל של אוניברסיטת 

 והחלל לשרת את צרכי קהיליית התעופה והחלל תעופהלחנך את הדור הבא של משפטני ה •
ובינלאומיים  באופיים מתקדמים הדגשים של הפעילות החינוכית של המכון הם .בעולם

, 1967 ואמנת החלל החיצון 1944אמנת שיקגו , 1929רשה מאז החתימה על אמנת ו. בהיקפם
 והן של משפט התעופה והחלל ,הן של משפט התעופה והחלל הפרטי, היה העיקרון המדריך

על ידי שליחותם של בוגרי המכון בקצווי . ליצור משטר משפטי אחיד וחובק כל, הציבורי
שובה זו של האחדה והרמוניזציה  במטרה חמקגיל מסייעת , עם רקע חינוכי רחב ומוצק,העולם

 .של המשפט

 .עולם בנושאי תעופה וחללבהטובה המתקדמת להציע לסטודנטים של המכון את ההכשרה  •
הוא ,  כבר למעלה מחצי מאהמקגיללמרות שהמכון מלמד נושאי תעופה וחלל באוניברסיטת 

 שלו תוכנית המכון שואף להעניק לסטודנטים. שואף בעקביות לשפר את תוכניתו החינוכית
והמתוכננת להעניק בסיס של מידע מעשי , לימודים ישימה לצרכיהם שלאחר סיום לימודיהם

 םלאפשר להם לבצע ביעילות את מטלותיהו, כמו גם אנליטי ויוצר כישורי תקשורת, ותיאורטי
 .המקצועיות

 משפט התעופה . עם הפקולטה למשפטיםבני קיימאלשמור על קשרים אינטלקטואליים  •
משטרית  מערכת בבנית ודוגמא מעשית חשובה על השאלות המתעוררות תבנית מספקלל והח

עמיתים אחרים בפקולטה למשפטים מתעניינים בשאלות אלו בשטחי . יציבהעולמית 
 המכון שואף לחזק קשרים אקדמיים אלו מעבר לתחום של חינוך מקצועי. ההתמחות שלהם

 .מתקדם

לתעשיות התעופה , מחקר רב תחומי בעל ערך למוסדות ממשלתיים ורב לאומייםלפרסם  •
 & Annals of Air- פרסם המרכז למחקר בתעופה וחלל את ה1976 מאז .והחלל ולמשפטנים

Space Lawחברי סגל הפקולטה של המכון ;  על ועידותיווחיםמחקרים וד, ות"דוח,  וכן ספרים
למוסדות בינלאומיים סגל המכון מסייע גם .  משפטייםמפרסמים באופן נרחב גם בתקופונים

 .ולמוסדות ממשלתיים במאמציהם לקידום מדיניות תעופה וחלל

,  בסדנאות.לשרת את הצרכים המקצועיים חינוכיים של עורכי הדין העוסקים בתעופה וחלל •
גי מנהי, בעלי תפקידים ממשלתיים, משתתפים עורכי דין, ועידות וסמינרים שמארגן המכון

ביקרו במכון נציגים ממדינות רבות , במשך השנים. תעשייה ופרופסורים מרחבי העולם
 .המבקשים מידע עדכני ומדויק על התפתחויות בתחומי התעופה והחלל

, לסטודנטים, ליצור סביבה אינטלקטואלית משגשגת ורשת מקצועית עולמית לסגל המכון •
את המומחים המובילים , חת קורת גג אחתת,  המכון כונס יחדיו.לבוגרים ולמומחים בתחום
 .סמינרים וועידות, הרצאות כיתתיות, לדיונים חופשיים, בעולם בנושאי תעופה וחלל
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