לשופטים ,לעורכי דין ולמשפטנים

ללא תזה ()LL.M.

תואר שני במשפטים

שנת הלימודים תשפ"ג

תואר שני
במשפטים

(ללא תזה) LL.M.
לשופטים ,לעורכי דין
ולמשפטנים

פתיחת התוכנית :סמסטר א',
כ״ח בתשרי ,תשפ"ג – 23.10.2022
התוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים
שונים של המשפט ובניהם משפט מסחרי ,משפט
פלילי ,משא ומתן ,גישור ויישוב סכסוכים.
מטרת התוכנית להרחיב ולהעמיק את השכלת
הסטודנטים במגמת ההתמחות בה בחרו ולתת
להם כלים מעשיים ועדכניים להתמודד עם
המציאות המשפטית בת-ימינו.

תואר שני במשפטים (ללא תזה) LL.M.
לשופטים ,לעורכי דין ולמשפטנים

רישום וקבלה
מבנה התוכנית
הלימודים יתקיימו במתכונת של יומיים בשבוע :ימי
שלישי בזום וימי שישי בקמפוס.
שכר לימוד
שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לתואר שני.
לפרטים:
www1.biu.ac.il/tuition23

דרישות התוכנית
היקף התוכנית  32שעות סמסטריאליות בהן שני
סמינריונים.
סטודנט שממוצע ציוניו בתום לימודי התואר השני
נופל מ  75 -לא יהא זכאי לתעודת מוסמך.

לפרטים נוספים
ניתן לפנות למדור תארים מתקדמים:
דוא״ל ma.law@biu.ac.il

רישום מקוון

אתר www.law.biu.ac.il

ניתן להירשם באתר האינטרנט:
graduate-school.biu.ac.il/rishum

טלפון 03-5318835

תנאי קבלה
בעלי תואר ראשון במשפטים ( )LL.B.מאוניברסיטה
מוכרת בארץ או בחו"ל ,בממוצע ציונים של 80
ומעלה .ביה"ס ללימודים מתקדמים באוניברסיטה
שומר לעצמו את שיקול הדעת לבחור מבין
המועמדים שעומדים בתנאי הקבלה את אלו
שיתקבלו לתוכנית.
מספר המקומות מוגבל.

תואר שני במשפטים ()LL.M.
מסלול מסחרי-מקרקעין

סמסטר ב' ,תשפ"ג

סמסטר א' ,תשפ"ג
יום ג'

יום ג'

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

 15.30-14.00עסקאות מימון בינלאומיות
ט.נ.

 19.30-18.00מדינה יהודית ודמוקרטית
פרופ׳ שחר ליפשיץ
 21.30-20.00חידושים במשפט אזרחי  -מסחרי
ד״ר אורי ניר
יום ו'
סמינרים
מספר המקומות בכל סמינר מוגבל לפי הנחיות מל"ג

 17.30-16.00דיני בנקאות
השופטת (בדימוס) דר' דרורה פלפל
 21.30-18.00חיוב וקנין במשפט העברי
פרופ' יצחק ברנד
יום ו'
 11.30-08.00הדירקטוריון בעידן המודרני -
הכשרת דירקטורים
ד״ר שלמה נס

 09.30-08.00סמינר לבחירה:
חוזים משפחתיים  -פרופ' שחר ליפשיץ
נטילה שלטונית של מקרקעין  -ד״ר שי שטרן

יום ג'

 11.30-10.00סמינר לבחירה:
רגולציה ,פוליטיקה וסביבה  -פרופ' אורן פרז
דיני מכרזים  -פרופ' איריס קנאור

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

סמסטר קיץ ,תשפ"ג

 21.30-18.00ערכים במבחן ההלכה
פרופ' יצחק ברנד
יום ו'
 11.30-08.00דיני תכנון ובניה
ד"ר אסתר רוזנבלום

תואר שני במשפטים ()LL.M.
מסלול גישור-משפחה

סמסטר ב' ,תשפ"ג

סמסטר א' ,תשפ"ג
יום ג'

יום ג'

 17.30-16.00חידושים במשפט ציבורי ופלילי
פרופ' אריאל בנדור

 15.30-14.00ט.נ.
 17.30-16.00ט.נ.

 21.30-20.00חידושים במשפט אזרחי  -מסחרי
ד״ר אורי ניר

 21.30-18.00היסודות ההלכתיים של דיני
המשפחה בישראל
פרופ' עמיחי רדזינר
יום ו'

 19.30-18.00מדינה יהודית ודמוקרטית
פרופ׳ שחר ליפשיץ

יום ו'
סמינרים
מספר המקומות בכל סמינר מוגבל לפי הנחיות מל"ג
 09.30-08.00סמינר לבחירה:
חוזים משפחתיים  -פרופ' שחר ליפשיץ
תיאוריה ופרקטיקה בביהמ"ש לענייני משפחה -
השופט שאול שוחט
 11.30-10.00סמינר לבחירה:
חיובים הנובעים מן הנישואין-הלכה ומשפט -
פרופ' עמיחי רדזינר
המדינה כמיישבת סכסוכים  -ד״ר אורי אהרונסון

 12.00-08.00קורס הכשרה למגשרים
ד"ר רויטל חמי-זינימן

סמסטר קיץ ,תשפ"ג
יום ג'
 17.30-14.00דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים
פרופ' מיכל אלברשטין
 21.30-18.00ערכים במבחן ההלכה
פרופ' יצחק ברנד
יום ו'
 11.30-08.00יחסי ממון בין בני זוג
פרופ' שחר ליפשיץ

תואר שני במשפטים ()LL.M.
מסלול פלילי-ציבורי

סמסטר ב' ,תשפ"ג

סמסטר א' ,תשפ"ג
יום ג'

יום ג'

 17.30-16.00חידושים במשפט ציבורי ופלילי
פרופ' אריאל בנדור

 15.30-14.00תאוריות בקרימינולוגיה
ד״ר עדה יורמן

 19.30-18.00מדינה יהודית ודמוקרטית
פרופ׳ שחר ליפשיץ

 17.30-16.00זכויות אדם
ד״ר סיגל שנהב

 21.30-20.00חידושים במשפט אזרחי  -מסחרי
ד״ר אורי ניר

 21.30-18.00משפט פלילי עברי
ד״ר יעקב חבה
יום ו'

סמינרים
מספר המקומות בכל סמינר מוגבל לפי הנחיות מל"ג

 09.30-08.00סדנה בחקירה פלילית
מר מאיר גלבוע

יום ו'

 09.30-08.00סמינר לבחירה:
חולה הנפש ,קידום בריאות ומשפטנות טיפולית -
פרופ' מרדכי מרק
היבטים פליליים בדיני המס  -ד״ר חיים גבאי
 11.30-10.00סמינר לבחירה:
דת ומדינה  -פרופ' גדעון ספיר
משפט ופסיכיאטריה  -ד״ר צפורה ארמן-שטרן

 11.30-10.00ליטיגציה פלילית; דרכי טיעון
וחקירת עדים בבית המשפט
השופט (בדימוס) צבי סגל

סמסטר קיץ ,תשפ"ג
יום ג'
 17.30-14.00סייגים לאחריות פלילית
ד״ר ינון היימן
 21.30-18.00ערכים במבחן ההלכה
פרופ' יצחק ברנד
יום ו'
 11.30-08.00משפט מנהלי
ד״ר שרון ידין

מדור תוכניות תואר שני
הפקולטה למשפטים
03-5318835
ma.law@biu.ac.il
biu.ac.il/law
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן
barilanlawfaculty

