ללא משפטנים

תואר שני
בלימודי משפט ()M.A.

תוכנית חורף ,תשפ"א

תואר שני
בלימודי משפט

( )M.A.ללא משפטנים

פתיחת התוכנית:
ט"ו בשבט ,תשפ"א – 28.01.2021
הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן
מודיעה על הרשמה למחזור נוסף בתוכנית
לימודים לתואר שני בלימודי משפט ללא תזה
( ).M.Aבמסלול ללא משפטנים.
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 להרחיב
ולהעמיק את השכלת הסטודנטים בתחומי
המשפט ולתת להם כלים עדכניים להתמודד עם
המציאות המשפטית בת ימינו.
למען הסר ספק ,הלימודים אינם מאפשרים
עיסוק בעריכת דין.

תואר שני בלימודי משפט ()M.A.

ללא משפטנים
מבנה התוכנית

הלימודים יתקיימו בימי חמישי משעות הצהריים
ובימי שישי .הסטודנטים יוכלו לסיים את כל
הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של עד
ארבעה עשר חודשים .לתלמידי התוכנית שיסיימו
את הדרישות לתואר השני יוענק התואר מוסמך
בלימודי משפט (.)M.A.
רישום מקוון
ניתן להרשם באתר האינטרנט:
graduate-school.biu.ac.il/rishum
שכר לימוד
שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לתואר שני.
לפרטים:
www1.biu.ac.il/tuition23
תנאי קבלה
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ממוסד אקדמי
המוכר ע"י המל"ג או לבעלי תואר מאוניברסיטה
מוכרת מחו"ל ,בממוצע ציונים של  80ומעלה.
הוועדה לתארים מתקדמים באוניברסיטה שומרת
לעצמה את שיקול הדעת לבחור מבין המועמדים
העומדים בתנאי הקבלה את אלו אשר יתקבלו
לתוכנית.

בעלי גיליונות ציונים מחו"ל נדרשים להמציא
סרגל ציונים של המוסד בו למדו תואר הראשון.
לפירוט המסמכים הדרושים לבעלי גיליונות ציונים
ותעודות מחו"ל יש לעיין בפרק 'קבלה' בחוברת
פרטי המידע באתר האוניברסיטה.
דרישות התוכנית
 .1הלימודים בתוכנית הם במסגרת מובנית ובהיקף
העומד בדרישות המל"ג.
 .2כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים
הייחודיים לתוכנית ובשני סמינריונים מתוך
הסמינריונים המוצעים במסגרת התוכנית.
 .3בתוכנית הלימודים יש קורסי "תקשוב משולב"
המשלבים הוראה מסורתית והוראה ברשת
(המסומנים בכוכבית).
סטודנט שממוצע ציוניו בתום לימודי התואר השני
נופל מ– 75לא יהא זכאי לתעודת מוסמך.
• פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים מתאים.
• יתכנו שינויים קלים בתוכנית הלימודים.

לפרטים ניתן לפנות למדור תארים מתקדמים:
דוא״ל ma.law@biu.ac.il
אתר www.law.biu.ac.il
טלפון 03-5318835

תוכנית הלימודים
סמסטר קיץ ,תשפ"א

סמסטר א' ,תשפ"א

(בחופשה בין הסמסטרים)
19.02.2021-28.01.2021
יום ה'  21.30-14.00ויום ו' 13.30-08.00
דיני חוזים* ,פרופ' משה גלברד
מבוא למשפט ישראלי* ,ד״ר אורי ניר
דין ויושר במשפט העברי* ,ד״ר יעקב חבה
וד״ר מיכאל בריס

סמסטר ב' ,תשפ"א

25.06.2021-11.03.2021
יום ה'
15.30-14.00
17.30-16.00
19.30-18.00
21.30-20.00

דיני עונשין
ד״ר צפורה ארמן שטרן
דיני משפחה
ד״ר יאיר שיבר
תורת המשפט*
פרופ' יאיר לורברבוים
דיני קניין
ד״ר אורי שרון

יום ו'
 09.30-08.00ניהול מו"מ במבט
אינטרדיסציפלינרי
ד״ר אורנה דויטש
 13.30-10.00משפט ציבורי
ד״ר איתי בר סימן טוב

03.09.2021-29.07.2021
יום ה'
 15.30-12.00כבוד האדם במשפט העברי*
פרופ' יאיר לורברבוים
 19.30-16.00סמינריון  1לבחירה:
יחסי ממון בין בני זוג ,פרופ' שחר ליפשיץ
משפט וכלכלה התנהגותית ,פרופ' יובל פלדמן
אתיקה ,הלכה ורפואה ,פרופ' יצחק ברנד
מדינה יהודית ודמוקרטית ,ד״ר חיים שפירא
קהילות במשפט ,ד״ר שי שטרן
 21.30-20.00ט.נ.
יום ו'
 11.30-08.00סמינריון  2לבחירה:
סוגות מתקדמות בדיני קנין רוחני ,פרופ' מרים
מרקוביץ-ביטון
דת ומדינה ,פרופ' גדעון ספיר
דיני נישואין וגירושין ,פרופ' עמיחי רדזינר
משפט ופסיכולוגיה ,פרופ' יובל פלדמן
פרשנות במשפט ,פרופ' יאיר לורברבוים
דיני חברות ושוק ההון ,ד״ר עדי לייבזון
 13.30-12.00ט.נ( .המשך מיום חמישי)
• מספר המקומות בכל סמינר מוגבל לפי הנחיות מל"ג

תוכנית הלימודים
סמסטר א' ,תשפ"ב
החל מ10.10.2021-

יום ה'
15.30-14.00
17.30-16.00
19.30-18.00
21.30-20.00

דיני מסים
ד״ר חיים גבאי
מבוא לדיני קנין רוחני
פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון
מבוא לדיני נזיקין*
פרופ' אריה רייך
ט.נ.

יום ו'
 09.30-08.00דיני עבודה
עו"ד דניאלה גבאי
 13.30-10.00דיני חברות
פרופ' דוד האן

תואר שני בלימודי משפט ()M.A.

ללא משפטנים

לבוגרי מדעי המחשב והנדסה

פתיחת התוכנית :ט"ו בשבט ,תשפ"א – 28.01.2021
מושגים כמו חדשנות ,ביג דאטה ,מאגרי מידע ,אינטרנט ובינה מלאכותית נמצאים בכל תחומי החיים
ומעוררים שאלות רבות של משפט ,אתיקה ,רגולציה ומדיניות .התוכנית מיועדת לכם בתעשיה ובשירות
המדינה העוסקים בפיתוח טכנולוגיה ,ניהול ועיבוד מאגרי מידע ,מסחר ושירותים מקוונים וכל פעילות
המשלבת יישומים טכנולוגיים ,התוויית מדיניות או רגולציה בתחומים אלה .התוכנית מעניקה ידע וכלים
משפטיים להתמודדות עם אתגרים כמו הגנת הפרטיות ,קידום החדשנות ,ניהול מאגרי מידע ,אתיקה
בפיתוח טכנולוגיה ושימוש בטכנולוגיה ,קניין רוחני ,קבלת החלטות באמצעים טכנולוגיים ,רגולציה של
טכנולוגיה ואכיפה ורגולציה באמצעים טכנולוגיים ועוד.
למען הסר ספק ,הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

תואר שני בלימודי משפט ()M.A.

ללא משפטנים

לבוגרי מדעי המחשב והנדסה
מבנה התוכנית
הלימודים יתקיימו בימי חמישי משעות הצהריים
ובימי שישי .הסטודנטים יוכלו לסיים את כל
הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של עד
ארבעה עשר חודשים .לתלמידי התוכנית שיסיימו
את הדרישות לתואר השני יוענק התואר מוסמך
בלימודי משפט (.)M.A.
רישום מקוון
ניתן להרשם באתר האינטרנט:
graduate-school.biu.ac.il/rishum

שכר לימוד
שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לתואר שני.
לפרטים:
www1.biu.ac.il/tuition23
תנאי קבלה
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ממוסד אקדמי
המוכר ע"י המל"ג או לבעלי תואר מאוניברסיטה
מוכרת מחו"ל ,בממוצע ציונים של  80ומעלה.
הוועדה לתארים מתקדמים באוניברסיטה שומרת
לעצמה את שיקול הדעת לבחור מבין המועמדים
העומדים בתנאי הקבלה את אלו אשר יתקבלו
לתוכנית.

בעלי גיליונות ציונים מחו"ל נדרשים להמציא
סרגל ציונים של המוסד בו למדו תואר הראשון.
לפירוט המסמכים הדרושים לבעלי גיליונות ציונים
ותעודות מחו"ל יש לעיין בפרק 'קבלה' בחוברת
פרטי המידע באתר האוניברסיטה.
דרישות התוכנית
 .1הלימודים בתוכנית הם במסגרת מובנית ובהיקף
העומד בדרישות המל"ג.
 .2כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים
הייחודיים לתוכנית ובשני סמינריונים מתוך
הסמינריונים המוצעים במסגרת התוכנית.
 .3בתוכנית הלימודים יש קורסי "תקשוב משולב"
המשלבים הוראה מסורתית והוראה ברשת
(המסומנים בכוכבית).
סטודנט שממוצע ציוניו בתום לימודי התואר השני
נופל מ– 75לא יהא זכאי לתעודת מוסמך.
• פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים מתאים.
• יתכנו שינויים קלים בתוכנית הלימודים.

לפרטים ניתן לפנות למדור תארים מתקדמים:
דוא״ל ma.law@biu.ac.il
אתר www.law.biu.ac.il
טלפון 03-5318835

תוכנית הלימודים

לבוגרי מדעי המחשב והנדסה
סמסטר קיץ ,תשפ"א

סמסטר א' ,תשפ"א

(בחופשה בין הסמסטרים)
19.02.2021-28.01.2021
יום ה'  21.30-14.00ויום ו' 13.30-08.00
דיני חוזים* ,פרופ' משה גלברד
מבוא למשפט ישראלי* ,ד״ר אורי ניר
דין ויושר במשפט העברי* ,ד״ר יעקב חבה
וד״ר מיכאל בריס

סמסטר ב' ,תשפ"א

25.06.2021-11.03.2021
יום ה'
15.30-14.00
17.30-16.00
19.30-18.00
21.30-20.00

משפט וטכנולוגיה
ד״ר איילת סלע
משפט העבודה בעידן המודרני
השופטת (בדימוס) אפרת לקסר
ט.נ.
אגרות חוב בשוק ההון
פרופ' דוד האן

יום ו'
 09.30-08.00משפט בינלאומי כלכלי
דר' יעל לנדי
 13.30-10.00ביג דאטה ומשפט
ד״ר גיא עוזיאל
 13.30-12.00משפט וטכנולוגיה במשפט עברי*
ד״ר דוד הלפגוט

03.09.2021-29.7.2021

יום ה'
 15.30-12.00אתיקה ומשפט של טכנולוגיות מידע
ד״ר תומר שדמי
 19.30-16.00סמינר  :קניין רוחני
פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון
 21.30-20.00ט.נ.
יום ו'
 11.30-08.00משפט ציבורי*
פרופ' גדעון ספיר
 13.30-12.00ט.נ( .המשך מיום חמישי)

תוכנית הלימודים

לבוגרי מדעי המחשב והנדסה
סמסטר א' ,תשפ"ב
החל מ10.10.2021-

יום ה'
 15.30-14.00עיקרים במשפט הפלילי
ד״ר צפורה ארמן שטרן
 17.30-16.00מבוא לדיני נזיקין*
פרופ' אריה רייך
 19.30-18.00תורת המשפט*
פרופ' יאיר לורברבוים
יום ו'
 09.30-08.00סמינר :רגולציה
פרופ' יעקב נוסים
 13.30-10.00דיני חברות
פרופ' דוד האן

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

