
תכנית לימודים לתואר שני במשפטים )ללא תזה(
מסלול מיוחד לשופטים, לעורכי דין ולמשפטנים

שנת הלימודים תשע”ז

נובמבר 2016







4

מידע כללי

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן מתכבדת להודיע על הרשמה למחזור נוסף 
של תכנית לימודים לתואר שני במשפטים במסלול מרוכז ללא תזה ).LL.M( במגמות הלימוד 

הבאות:
א. משפט מסחרי - מקרקעין

ב. גישור - משפחה
ג. פלילי - ציבורי

ד. רגולציה

ייחודה
של התכנית

מסגרת

 תשלום
 שכר
לימוד

רישום
ומידע

 תנאי
קבלה

ובינהם  המשפט  של  שונים  בתחומים  קורסים  של  רחב  מגוון  מציעה  התכנית 
משפט מסחרי - מקרקעין; משפט פלילי וציבורי; גישור, משפחה ורגולציה. מטרת 
התכנית היא להרחיב ולהעמיק את השכלת הסטודנטים במגמת ההתמחות בה 
עם המציאות המשפטית  להתמודד  ועדכניים  כלים מעשיים  להם  ולתת  בחרו 

בת-ימינו.
התכנית נבנתה תוך התחשבות מירבית בלוח הזמנים הצפוף של שופטים ועורכי 

דין פעילים. 
הלימודים יתקיימו בימי שלישי משעות הצהריים ובימי שישי בבוקר.

שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לגבי תואר שני.

https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web :ניתן להרשם דרך אתר האינטרנט בכתובת

בחו”ל,  מוכרת  באוניברסיטה  או  בארץ   )LL.B.( במשפטים  ראשון  תואר  בעלי 
בממוצע ציונים של 80 ומעלה. הוועדה לתארים מתקדמים באוניברסיטה שומרת 
לעצמה את שיקול הדעת לבחור מבין המועמדים שעומדים בתנאי הקבלה, את 

אלו שיתקבלו לתכנית.

מספר המקומות מוגבל.
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מידע כללי

הערות

 מנהלת
הפקולטה

פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים מתאים. ●
יתכנו שינויים קלים בתכנית הלימודים. ●
מיקום הלימודים ופרטים נוספים ישלחו לנרשמים לפני תחילת הלימודים. ●
משרדי הפקולטה: אזור משפטים 305, חדר 109.  ●

פרופ׳ שחר ליפשיץ - דיקן הפקולטה
דר׳ יעקב חבה - סגן דיקן וראש התכניות לתואר שני

עו”ד מרב גבעון - ראש מינהל הפקולטה
גב’ אסתי כוכב - ראש מדור תארים מתקדמים
גב’ אדוה קטייב - מזכירות תארים מתקדמים

 דרישות
התכנית

סמינריונים.  ● שני  מתוכם  למשפטים,  בפקולטה  ש”ס   32 הנו  התכנית  היקף 
רשימה מפורטת של הקורסים מובאת להלן. 

על כל תלמיד להשתתף בכל הקורסים, ולבחור שני סמינריונים. ●
סטודנט שממוצע ציוניו בתום לימודי התואר השני נופל מ - 75, לא יהא זכאי  ●

לתעודת מוסמך



לברורים ניתן לפנות למזכירות 
תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים:

ma.law@mail.biu.ac.il :בדואר האלקטרוני
www.biu.ac.il/law/llm/index.html :באתר האינטרנט

ובטלפון: 03-5318835
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תכנית הלימודים

לברורים ניתן לפנות למזכירות 
תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים:

ma.law@mail.biu.ac.il :בדואר האלקטרוני
www.biu.ac.il/law/llm/index.html :באתר האינטרנט

ובטלפון: 03-5318835

סמסטר א׳ תשע”ז

יום ג׳:
חידושים במשפט ציבורי ופלילי - פרופ’ אריאל בנדור   16.00-17.30

חידושים במשפט אזרחי-מסחרי - דר’ אורי ניר   18.00-19.30
מדינה יהודית ודמוקרטית - פרופ’ ידידיה שטרן   20.00-21.30

יום ו׳: 

על הסטודנט לבחור שני סמינריונים מתוך הרשימה המוצעת:
רכישת חברות - פרופ’ ידידיה שטרן   08.00-09.30

עבירות צווארון לבן - דר’ מאיר גלבוע   08.00-09.30

הסדרי חוב בחברות - פרופ’ דוד האן   10.00-11.30
נטילה שלטונית של מקרקעין - דר’ שי שטרן   10.00-11.30

מסלול משפט מסחרי - מקרקעין
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תכנית הלימודים

סמסטר ב׳ תשע”ז

יום ג׳:
עסקאות מימון בינלאומיות - עו”ד אבי גולדשטיין   14.00-15.30

משפט בינלאומי כלכלי - דר’ סיון שלמה-אגון    16.00-17.30
חיוב וקנין במשפט העברי - פרופ’ יצחק ברנד   18.00-21.30

יום ו׳: 
קורס הכשרת דירקטורים   08.00-11.30

סמסטר קיץ תשע”ז

יום ג׳:
חברות בקשיים: חובות נושאי משרה וזכויות נושים -   14.00-17.30 

פרופ’ דוד האן  
ערכים במבחן ההלכה - פרופ’ יצחק ברנד   18.00-21.30

יום ו׳: 
דיני תכנון ובנייה - דר’ מנאל תותרי-ג’ובראן   08.00-11.30
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תכנית הלימודים

סמסטר א׳ תשע”ז
יום ג׳:

חידושים במשפט ציבורי ופלילי - פרופ’ אריאל בנדור   16.00-17.30
חידושים במשפט אזרחי-מסחרי -דר’ אורי ניר   18.00-19.30

מדינה יהודית ודמוקרטית - פרופ’ ידידיה שטרן   20.00-21.30

יום ו׳:
על הסטודנט לבחור שני סמינריונים מתוך הרשימה המוצעת:

חוזים משפחתיים - פרופ’ שחר ליפשיץ   08.00-09.30
צדק אלטרנטיבי -גישור, איחוי וטיפול באמצעות מנגנונים   08.00-09.30 

משפטיים - פרופ’ מיכל אלברשטיין  
המדינה כמיישבת סכסוכים - דר’ אורי אהרונסון   08.00-09.30

תיאוריה ופרקטיקה בבימ”ש לענייני משפחה -   10.00-11.30 
השופט שאול שוחט  

חיובים הנובעים מן הנישואין-הלכה ומשפט - פרופ’ עמיחי רדזינר   10.00-11.30
יחסים משפטיים בין הורים לילדים - פרופ’ רונה שוז   10.00-11.30

מסלול גישור - משפחה
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תכנית הלימודים

סמסטר ב׳ תשע”ז
יום ג׳:

ט.נ.   14.00-15.30
משא ומתן וגישור - פרופ’ מיכל אלברשטיין   16.00-17.30

היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה בישראל -   18.00-21.30 
פרופ’ עמיחי רדזינר

יום ו׳:
קורס הכשרה למגשרים - דר’ אורנה דויטש   08.00-11.30

סמסטר קיץ תשע”ז 
יום ג׳:

חברות בקשיים: חובות נושאי משרה וזכויות נושים -   14.00-17.30 
פרופ’ דוד האן  

ערכים במבחן ההלכה - פרופ’ יצחק ברנד    18.00-21.30

יום ו׳:
יחסי ממון בין בני זוג - פרופ’ שחר ליפשיץ   08.00-11.30
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תכנית הלימודים

סמסטר א׳ תשע”ז

יום ג׳:

חידושים במשפט ציבורי ופלילי - פרופ’ אריאל בנדור   16.00-17.30
חידושים במשפט אזרחי-מסחרי - דר’ אורי ניר   18.00-19.30
מדינה יהודית ודמוקרטית - פרופ’ ידידיה שטרן    20.00-21.30

יום ו׳: 

על הסטודנט לבחור שני סמינריונים מתוך הרשימה המוצעת:
היבטים פליליים בדיני המס - דר’ חיים גבאי   08.00-09.30

הזכות לשיוויון - השופטת )בדימוס( דליה דורנר   08.00-09.30
תיאוריות בקרימינולוגיה - דר’ עדה יורמן   08.00-09.30

דת ומדינה - פרופ’ גדעון ספיר    10.00-11.30
עבירות צווארון לבן - דר’ מאיר גלבוע   10.00-11.30

משפט ופסכיאטריה - דר’ צפורה ארמן-שטרן   10.00-11.30

מסלול פלילי - ציבורי
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תכנית הלימודים

סמסטר ב׳ תשע”ז

יום ג׳:

ראיות הלכה למעשה - השופט ח’אלד כבוב   14.00-15.30
רפואה משפטית - דר’ חן קוגל   16.00-17.30

משפט פלילי עברי - דר’ יעקב חבה   18.00-21.30

יום ו׳: 
סדנה בחקירה פלילית - דר’ מאיר גלבוע   08.00-09.30

ליטיגציה פלילית - עו”ד דן שיינמן   10.00-11.30

סמסטר קיץ תשע”ז

יום ג׳:
 - נושים  וזכויות  משרה  נושאי  חובות  בקשיים:  חברות    14.00-17.30

פרופ’ דוד האן
ערכים במבחן ההלכה - פרופ’ יצחק ברנד   18.00-21.30

יום ו׳: 
משפט מינהלי - פרופ’ אריאל בנדור    08.00-11.30
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תכנית הלימודים

סמסטר א׳ תשע”ז

יום ג׳:

חידושים במשפט ציבורי ופלילי - פרופ’ אריאל בנדור   16.00-17.30
חידושים במשפט אזרחי-מסחרי - דר’ אורי ניר   18.00-19.30
מדינה יהודית ודמוקרטית - פרופ’ ידידיה שטרן    20.00-21.30

יום ו׳: 

על הסטודנט לבחור שני סמינריונים מתוך הרשימה המוצעת:
היבטים פליליים בדיני המס - דר’ חיים גבאי   08.00-09.30

דיני מכרזים - פרופ’ איריס קנאור   08.00-09.30

סוגיות מתקדמות בדיני קנין רוחני - דר’ יואב אסטרייכר    10.00-11.30
רגולציה, פוליטיקה ומשפט - פרופ’ אורן פרז   10.00-11.30

מסלול רגולציה
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תכנית הלימודים

סמסטר ב׳ תשע”ז

יום ג׳:

דיני תקשורת אלקטרונית - דר’ יזהר טל   14.00-15.30
דיני בנקאות - השופטת דרורה פלפל   16.00-17.30

משפט פלילי עברי - דר’ יעקב חבה   18.00-21.30

יום ו׳: 
קורס הכשרת דירקטורים   08.00-11.30

סמסטר קיץ תשע”ז

יום ג׳:
 - נושים  וזכויות  משרה  נושאי  חובות  בקשיים:  חברות    14.00-17.30

פרופ’ דוד האן
ערכים במבחן ההלכה - פרופ’ יצחק ברנד   18.00-21.30

יום ו׳: 
הגבלים עסקיים - דר’ עדי אייל   08.00-11.30






