
תוכנית לימודים לתואר שני במשפטים )ללא תזה(

שנת הלימודים תש״פ
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תשלום שכר לימוד: 
שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לגבי תואר שני.

דרישות התוכנית : 
היקף התוכנית הנו 32 ש"ס בפקולטה למשפטים, מתוכם שני סמינריונים. 

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

הערות:
#   פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים מתאים.

#   יתכנו שינויים קלים בתכנית הלימודים.

#   משרדי הפקולטה: אזור משפטים 305, חדר 109. 

מנהלת הפקולטה :
פרופ' אורן פרז - 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

תוכנית לימודים לתואר שני במשפטים )ללא תזה(

מסלול מיוחד לשופטים, לעורכי דין ולמשפטנים

הרשמה  על  להודיע  מתכבדת  בר-אילן  אוניברסיטת  של  למשפטים  הפקולטה 
למחזור נוסף של תוכנית לימודים לתואר שני במשפטים במסלול מרוכז ללא תזה 

).LL.M( במגמות הלימוד הבאות:

א. משפט מסחרי - מקרקעין
ב. גישור, משא ומתן ויישוב סכסוכים - משפחה

ג. משפט פלילי - ציבורי 

ייחודה של התוכנית:
התוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט ובינהם משפט מסחרי; 
ולהעמיק  להרחיב  היא  התוכנית  מטרת  סכסוכים.  ויישוב  גישור  ומתן,  משא  פלילי;  משפט 
את השכלת הסטודנטים במגמת ההתמחות בה בחרו ולתת להם כלים מעשיים ועדכניים 

להתמודד עם המציאות המשפטית בת-ימינו. 

מסגרת: 
התוכנית נבנתה תוך התחשבות מירבית בלוח הזמנים הצפוף של שופטים ועורכי דין פעילים. 

הלימודים יתקיימו בימי שלישי משעות הצהריים ובימי שישי בבוקר.

רישום ומידע: 
ניתן להרשם דרך אתר האינטרנט בכתובת:

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=122

תנאי קבלה :
בעלי תואר ראשון במשפטים ).LL.B( בארץ או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, בממוצע ציונים 
של 80 ומעלה. הוועדה לתארים מתקדמים באוניברסיטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת 

לבחור מבין המועמדים שעומדים בתנאי הקבלה, את אלו שיתקבלו לתוכנית.
מספר המקומות מוגבל.



45

מסלול משפט מסחרי - מקרקעין

❚  סמסטר א' תש״פ

יום ג'
16.00-17.30  ליטיגציה אזרחית ופלילית במשפט הכלכלי - השופט ח'אלד כבוב

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

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

08.00-09.30  רכישת חברות - פרופ' ידידיה שטרן
08.00-09.30  נטילה שלטונית של מקרקעין - דר' שי שטרן 

10.00-11.30  רגולוציה פוליטיקה וסביבה - פרופ' אורן פרז
10.00-11.30  דיני מכרזים - פרופ' איריס קנאור 

❚  סמסטר ב' תש״פ

יום ג'
14.00-15.30  עסקאות מימון בינלאומיות - עו"ד אבי גולדשטיין

16.00-17.30  דיני בנקאות - השופטת דרורה פלפל 
18.00-21.30  חיוב וקנין במשפט העברי - פרופ' יצחק ברנד

יום ו'
08.00-11.30  הדירקטוריון בעידן המודרני – הכשרת דירקטורים - דר' שלמה נס

❚  סמסטר קיץ תש״פ

יום ג'
14.00-17.30  חברות בקשיים: חובות נושאי משרה וזכויות נושים - פרופ' דוד האן

18.00-21.30  ערכים במבחן ההלכה - פרופ' יצחק ברנד

יום ו'
08.00-11.30  דיני תכנון ובניה - דר' מנאל תותרי-ג'ובראן

מסלול גישור - משפחה

❚  סמסטר א' תש״פ

יום ג'
16.00-17.30 חידושים במשפט ציבורי ופלילי - פרופ' אריאל בנדור

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

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

08.00-09.30  חוזים משפחתיים - פרופ' שחר ליפשיץ ועו"ד שלומית אפרתי-בקרמן
08.00-09.30  תיאוריה ופרקטיקה בבימ"ש לענייני משפחה - השופט שאול שוחט

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

❚  סמסטר ב' תש״פ

יום ג'
14.00-17.30 גישור במשפחה ויישוב סכסוכים בעידן החוק להסדר התדיינות   

        בסכסוכי משפחה - עו"ד מיכל שקד ועו״ד מיכל פיין
18.00-21.30 היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה בישראל - פרופ' עמיחי רדזינר

יום ו'
08.00-11.30 קורס הכשרה למגשרים - רויטל חמי-זינימן

❚  סמסטר קיץ תש״פ

יום ג'
14.00-17.30 משא ומתן בגישור - דר׳ רחל קפלן

18.00-21.30 ערכים במבחן ההלכה - פרופ' יצחק ברנד

יום ו'
08.00-11.30  ט.נ.
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מסלול פלילי - ציבורי

❚  סמסטר א' תש״פ

יום ג'
16.00-17.30 חידושים במשפט ציבורי ופלילי - פרופ' אריאל בנדור

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

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

08.00-09.30 היבטים פליליים בדיני המס - דר' חיים גבאי
08.00-09.30 הזכות לשיויון - השופטת )בדימוס( דליה דורנר 

10.00-11.30 דת ומדינה - פרופ' גדעון ספיר 
10.00-11.30 משפט ופסכיאטריה - דר' צפורה ארמן-שטרן

10.00-11.30 חולה הנפש, קידום ובריאות - דר' מרדכי מרק

❚  סמסטר ב' תש״פ

יום ג'
14.00-15.30 זכויות אדם - דר׳ אורי אהרונסון

16.00-17.30 תיאוריות בקרימינולוגיה - דר׳ עדה יורמן
18.00-21.30 משפט פלילי עברי - דר' יעקב חבה

יום ו'
08.00-09.30 סדנה בחקירה פלילית - מר מאיר גלבוע

10.00-11.30 ליטיגציה פלילית בעבירות פשע חמור - השופט צבי סגל

❚  סמסטר קיץ תש״פ

יום ג'
14.00-17.30 ט.נ.

18.00-21.30 ערכים במבחן ההלכה - פרופ' יצחק ברנד

יום ו'
08.00-11.30 משפט מינהלי  - דר׳ שרון ידין 

תוכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט ).M.A( ללא משפטנים 

מסלול מיוחד לבוגרי מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעי היהדות – קיץ תשע"ט

הרשמה  על  להודיע  מתכבדת  בר-אילן  אוניברסיטת  של  למשפטים  הפקולטה 
 )M.A.( תזה  ללא  משפט  בלימודי  שני  לתואר  לימודים  תוכנית  של  נוסף  למחזור 

במסלול מיחוד לבוגרי מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעי היהדות.

ייחודה של התוכנית :

תוכן :
התוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של משפט מסחרי, משפט ציבורי, 
משפט פלילי, דיני משפחה ועוד, תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים. מטרת התוכנית 
עדכניים  כלים  להם  ולתת  המשפט  בתחומי  הסטודנטים  השכלת  את  ולהעמיק  להרחיב 

להתמודד עם המציאות המשפטית בת ימינו.
למניעת ספק, מובהר כי הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

מסגרת:
הלימודים יתקיימו בימי חמישי משעות הצהריים ובימי שישי. 

הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של עד ארבעה עשר 
מוסמך  התואר  יוענק  השני  לתואר  הדרישות  את  יסיימו  אשר  התוכנית  לתלמידי  חודשים. 

.)M.A.( בלימודי משפט

סדרי הרשמה:
ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת -

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=122

תשלום שכר לימוד : 
שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות

לגבי תואר שני.
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תנאי קבלה : 

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או לבעלי תואר מאוניברסיטה 
ומעלה. הוועדה לתארים מתקדמים באוניברסיטה   80 ציונים של  מוכרת מחו"ל, בממוצע 
שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור מבין המועמדים העומדים בתנאי הקבלה, את אלו 

אשר יתקבלו לתכנית.
מחו"ל  אוניברסיטאות  של  בארץ  בשלוחות  או  בחו"ל  אוניברסיטאות  בוגרי  מועמדים 
לצרף  וכן  מוסמך  ע"י מתורגמן  לאנגלית  או  לעברית  לתרגום המסמכים  לדאוג  מתבקשים 
אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, מבחינת הזכות להתקבל לתואר שני 

במוסד אקדמי. 
 .GRE ,GMAT:מועמדים אלו נדרשים להבחן בבחינות כניסה כמקובל בעולם

דרישות התכנית : 
הלימודים בתוכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף העומד בדרישות המל"ג. . 1
שני . 2 ולבחור  לתוכנית,  היחודיים  הקורסים  בכל  להשתתף  חייב  סטודנט  כל 

סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית. 
בתוכנית הלימודים קורסי "תקשוב משולב" המשלבים הוראה מסורתית והוראה . 3

ברשת )המסומנים בכוכבית(. 

סטודנט שממוצע ציוניו בתום לימודי התואר השני נופל מ – 75, לא יהא זכאי 
לתעודת מוסמך.

הערות :
#   פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים מתאים. 

#   יתכנו שינויים קלים בתוכנית הלימודים.

#   מיקום הלימודים ופרטים נוספים ישלחו לנרשמים לפני תחילת הלימודים.

#   משרדי הפקולטה : אזור משפטים 305, חדר 109.

תאריך פתיחת התוכנית במסלול קיץ תשע"ט:  ז׳ באב תשע"ט  –  8/8/2019

תוכנית הלימודים : 

❚  סמסטר קיץ תשע"ט – 8/8/2019-20/9/2019 

 )בשבוע של 18/8/2019-24/8/2019 לא יתקיימו לימודים(

יום ה'
12.00-15.30 דיני חוזים* - פרופ' שחר ליפשיץ

16.00-21.30 משפט ציבורי* - פרופ׳ גדעון ספיר

יום ו'
08.00-11.30 מבוא למשפט ישראלי* - פרופ' יעקב נוסים

12.00-13.30 משפט ציבורי* - פרופ׳ גדעון ספיר )המשך מיום חמישי(  

❚  סמסטר א' תש״פ – 27/10/2019-28/01/2020

יום ה' 
14.00-15.30 עיקרים במשפט הפלילי - דר' צפורה ארמן-שטרן

16.00-17.30 אתיקה, הלכה ורפואה - פרופ' יצחק ברנד 
18.00-21.30 תורת המשפט - פרופ׳ ניר קידר

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

סמינריון 1 לבחירה: 08.00-09.30 
השבת במדינת ישראל - פרופ' גדעון ספיר 

מדינה יהודית ודמוקרטית - דר׳ חיים שפירא

סמינריון 2 לבחירה: 10.00-11.30 
יחסי ממון בין בני זוג - פרופ' שחר ליפשיץ ועו"ד שלומית אפרתי-בקרמן

דיני נזיקין בתא המשפחתי - פרופ' בנימין שמואלי
קדושת החיים בהלכה ובמשפט - דר' חיים שפירא
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❚  סמסטר ב' תש״פ – 4/03/2020-30/06/2020

יום ה' 
14.00-15.30  הליך פלילי - דר' יעקב חבה 

16.00-17.30  דיני קניין - דר' שי שטרן
18.00-19.30  דיני חברות - פרופ׳ דוד האן

20.00-21.30  ט.נ.

יום ו' 
08.00-09.30  דיני משפחה - ט.נ.

10.00-11.30  הגנת הצרכן - דר' אורי ניר 
12.00-13.30  דיני עבודה - דר' יוסי רחמים 

❚  סמסטר קיץ תש״פ

יום ה' 
12.00-15.30  רגולציה* - פרופ׳ יעקב נוסים

16.00-19.30  המשפט העברי במדינת ישראל * - דר' יעקב חבה 

יום ו'
08.00-11.30  מבוא לדיני נזיקין* - פרופ' אריה רייך

תוכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט ).M.A( ללא משפטנים 

מסלול מיוחד לבוגרי כלכלה, חשבונאות ומנהל עסקים – קיץ תשע"ט

הרשמה  על  להודיע  מתכבדת  בר-אילן  אוניברסיטת  של  למשפטים  הפקולטה 
 )M.A.( תזה  ללא  משפט  בלימודי  שני  לתואר  לימודים  תוכנית  של  נוסף  למחזור 

במסלול לבוגרי כלכלה, חשבונאות ומנהל עסקים.

ייחודה של התכנית :
התוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של משפט מסחרי, משפט ציבורי, 
משפט פלילי, דיני משפחה ועוד, תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים. מטרת התכנית 
עדכניים  כלים  להם  ולתת  המשפט  בתחומי  הסטודנטים  השכלת  את  ולהעמיק  להרחיב 

להתמודד עם המציאות המשפטית בת ימינו.
למניעת ספק, מובהר כי הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

מסגרת : 
הלימודים יתקיימו בימי חמישי משעות הצהריים ובימי שישי. 

הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של עד ארבעה עשר 
מוסמך  התואר  יוענק  השני  לתואר  הדרישות  את  יסיימו  אשר  התוכנית  לתלמידי  חודשים. 

.)M.A.( בלימודי משפט

סדרי הרשמה: 
ניתן להרשם דרך אתר האינטרנט בכתובת - 

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=122 

תשלום שכר לימוד : 
שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לגבי תואר שני.
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תנאי קבלה : 
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או לבעלי תואר מאוניברסיטה 
ומעלה. הוועדה לתארים מתקדמים באוניברסיטה   80 ציונים של  מוכרת מחו"ל, בממוצע 
שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור מבין המועמדים העומדים בתנאי הקבלה, את אלו 

אשר יתקבלו לתכנית.
מחו"ל  אוניברסיטאות  של  בארץ  בשלוחות  או  בחו"ל  אוניברסיטאות  בוגרי  מועמדים 
לצרף  וכן  מוסמך  ע"י מתורגמן  לאנגלית  או  לעברית  לתרגום המסמכים  לדאוג  מתבקשים 
אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, מבחינת הזכות להתקבל לתואר שני 

במוסד אקדמי. 
 .GRE ,GMAT:מועמדים אלו נדרשים להבחן בבחינות כניסה כמקובל בעולם

דרישות התוכנית : 
הלימודים בתוכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף העומד בדרישות המל"ג. . 1
שני . 2 ולבחור  לתוכנית,  היחודיים  הקורסים  בכל  להשתתף  חייב  סטודנט  כל 

סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התוכנית. 
בתוכנית הלימודים קורסי "תקשוב משולב" המשלבים הוראה מסורתית והוראה . 3

ברשת )המסומנים בכוכבית(. 

זכאי  יהא  לא   ,75  – מ  נופל  השני  התואר  לימודי  בתום  ציוניו  שממוצע  סטודנט 
לתעודת מוסמך.

הערות :

#    פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים מתאים. 

#    יתכנו שינויים קלים בתכנית הלימודים.

#    משרדי הפקולטה : אזור משפטים 305, חדר 109.

תאריך פתיחת התוכנית במסלול קיץ תשע"ט:  ז׳ באב תשע"ט  –  8/8/2019

תוכנית הלימודים :

❚  סמסטר קיץ תשע"ט – 8/8/2019-20/9/2019 

)בשבוע של 19/8/2018-24/8/2018 לא יתקיימו לימודים(

יום ה'
12.00-15.30 משפט ציבורי* - פרופ' גדעון ספיר  

16.00-19.30  דיני חוזים* -  פרופ' שחר ליפשיץ
20.00-21.30  מבוא למשפט ישראלי* - פרופ׳ יעקב נוסים  

יום ו'
08.00-09.30  דיני חוזים* - פרופ' שחר ליפשיץ )המשך מיום חמישי( 

10.00-13.30  מבוא למשפט ישראלי* - פרופ׳ יעקב נוסים )המשך מיום חמישי( 

❚  סמסטר א' תש״פ – 27/10/2019-28/01/2020

יום ה' 
14.00-15.30  עיקרים במשפט הפלילי - דר' צפורה ארמן-שטרן

16.00-17.30  אתיקה, הלכה ורפואה - פרופ' יצחק ברנד 
18.00-21.30  תורת המשפט – פרופ' ניר קידר

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

סמינריון 1 לבחירה: 08.00-09.30 
פירוק חברות והבראתן - פרופ' דוד האן 

דיני מכרזים - פרופ' איריס קנאור

סמינריון 2 לבחירה: 10.00-11.30 
רכישת חברות - פרופ' ידידיה שטרן 

היבטים פליליים בדיני המס - דר' חיים גבאי 
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❚  סמסטר ב' תש״פ – 4/03/2020-30/06/2020

יום ה' 
14.00-15.30  עיקרים במשפט הפלילי - דר' צפורה ארמן-שטרן

16.00-17.30  דיני קניין - דר' שי שטרן
18.00-19.30  דיני חברות – פרופ׳ דוד האן

20.00-21.30  ט.נ. 

יום ו' 
08.00-11.30  דיני מסים - פרופ׳ יעקב נוסים

12.00-13.30  דיני עבודה - דר' יוסי רחמים

סמסטר קיץ תש״פ
יום ה' 

12.00-15.30  רגולציה - פרופ׳ יעקב נוסים
16.00-19.30  המשפט העברי במדינת ישראל* - דר' יעקב חבה

יום ו'
08.00-11.30  מבוא לדיני נזיקין* - פרופ' אריה רייך 

תואר שני בלימודי משפט במגמת רגולציה, אכיפה וציות תאגידי

תחום  הוא  והגלובלי  הישראלי  במשק  ביותר  הצומחים  הענפים  אחד  האחרונות  בשנים 
הציות התאגידי. בחברות רבות יש כיום יחידות אשר תפקידם להבטיח כי פעילות הארגון לא 
חורגת מהכללים הרבים החלים על הארגון בהתאם לענף בו הוא פועל. משרות אלו דורשות 
התמצאות במספר רב של תחומי ידע ולמעשה אין כיום אף תוכנית אקדמית בישראל אשר 

מכשירה אנשים לעסוק במשרות אלו
מגמה לימוד זו מיועדת לדירקטורים, מנהלי חברות, חברי הנהלה, וממונים על רגולציה וציות 

תאגידי. 
במגמה זו יכללו קורסים יעודיים העוסקים ברגולציה, אחריות דירקטורים, אכיפה רגולטורית, 

הגבלים עיסקיים, נירות ערך ועוד.
הלימודים בימי חמישי בשעות 14-22 ובימי שישי בשעות 8-14.

תואר שני בלימודי משפט במגמת משפט וטכנולוגיה לבוגרי הנדסה 
ומדעי המחשב

מלאכותית  ובינה  אינטרנט  מידע,  מאגרי  דאטה,  ביג  חדשנות,  כמו  מושגים  של  חדירתם 
לכל תחומי החיים מעוררת שאלות רבות של משפט, אתיקה, רגולציה ומדיניות. התוכנית 
מיועדת לגורמים בתעשיה ובשירות המדינה אשר עוסקים בפיתוח טכנולוגיה, ניהול ועיבוד 
מאגרי מידע, מסחר ושירותים מקוונים, כל פעילות שמערבת יישומים טכנולוגיים וכן התוויית 
להתמודדות  משפטיים  וכלים  ידע  מעניקה  התוכנית  אלה.  בתחומים  רגולציה  או  מדיניות 
בפיתוח  אתיקה  מידע,  מאגרי  ניהול  החדשנות,  קידום  הפרטיות,  הגנת  כמו  אתגרים  עם 
טכנולוגיה ושימוש בטכנולוגיה, קניין רוחני, קבלת החלטות באמצעים טכנולוגייים, רגולציה 

של טכנולוגיה ואכיפה ורגולציה באמצעים טכנולוגיים ועוד נושאים קשורים.
הלימודים בימי חמישי בשעות 14-22 ובימי שישי בשעות 8-14.

15
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הפקולטה למשפטים

אוניברסיטת בר-אילן

ma.law@biu.ac.il :דואר אלקטרוני
טלפון: 03-5318835

למידע נוסף ניתן לפנות למדור סטודנטים לתארים מתקדמים

mailto:ma.lak%40biu.ac.il?subject=

