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המשפט המסחרי, במובנו הרחב, מתמקד בהיבטים משפטיים של חיי המסחר ושל עסקאות 
מסוגים שונים, לרבות בהקשרים שבהם עסקים מנוהלים באמצעות תאגידים. מדובר בתחום 

תחומי, בעיקר מתוך תורות -מרתק ומורכב, אשר כיום מצריך מן המשפטן העוסק בו ידע רב
 יהול. הכלכלה, החשבונאות, המימון והנ

החטיבה למשפט מסחרי מעניקה ללומדים בה הכשרה רחבה, מעמיקה ומאתגרת בתחום 
ידי מיטב המומחים מן האקדמיה והפרקטיקה. דגש מיוחד מושם -המשפט המסחרי, הניתנת על

בחטיבה על תחום המשפט המסחרי הבינלאומי, שרכישת ידע בו היא הכרח של ממש עבור 
וי משפטיים לעסקאות בינלאומיות או לפעילות כלכלית חוצת משפטן המבקש לספק ייעוץ וליו

הספר למשפטים בישראל -גבולות. תחום נוסף שהחטיבה מציעה בו הכשרה ייחודית בין בתי
הוא זה של אחריות חברתית של תאגידים. זאת, מתוך הבנה שעשיית עסקים מודרנית שואפת 

נושים ואינטרס הציבור( ואינה מוגבלת להיות ערכית, מתחשבת בקהלים שונים )כגון: עובדים, 
 אך לשיקולי הפקת רווחים. 

 
 ב. מסלולי הלימוד של החטיבה למשפט מסחרי

 
 כללי .1

בחירה במסלול הכללי מאפשרת לתלמיד לבחור בעצמו את תחומי המשפט המסחרי 
 שבהם הוא מבקש להתמקד ולהתמקצע. 

בנוסף לתואר ראשון במשפטים יקבלו בוגרי המסלול תעודת התמחות בתחום 
 המשפט המסחרי. 

 
  אוכלוסיית היעד .2

שערי החטיבה פתוחים בפני תלמידי שנה ב'. תלמידי שנה ג'  יוכלו להתקבל רק 
באישור מיוחד של ראש החטיבה. האישור יהיה כרוך גם בכתיבת עבודות כתחליף 

  לכנסים שהפסיד התלמיד.
 

 : היקף התוכנית .3

נ"ז לפחות מתוך קורסי הבחירה, המפורטים בהמשך, וכן  14-השתתפות ב
 השתתפות בסמינר אחד מתוך הסמינרים המפורטים בהמשך.

 
 נ"ז קורסי בחירה מהטבלה הבאה: 14על כל סטודנט ללמוד  .א

 

מס
' 

 שם המרצה שם הקורס
קוד 
 קורס

 נ"ז מתכונת

עופר ד"ר  לתאגידים וחברהקליניקה ה .1
 סיטבון

 'דשנתי, יום  5641
18:30-17:00 

בראיון קבלה מותנה 
 מיועד לשנה ג'

6 

בוררות מסחרית בינלאומית  .2
 מבויימת

 

ועד  2018שנתי, )מאוגוסט  5537 טרם נקבע
 ( 2019אפריל 

 יום א' בין השעות 
מפגשים  18:00-21:30

בתיאום עם פרטניים 
  הסטודנטים שיבחרו
 מותנה בראיון קבלה

6 



מס
' 

קוד  שם המרצה שם הקורס
 קורס

 נ"ז מתכונת

ד"ר שלי קרייצר  סדנה במשפט פרטי .3
 לוי

 סמסטר א', יום א' 5596
18:30-17:00 

2 

היבטים משפטיים של חברות  .4
טק-היי  

ד"ר אייל שנהב 
 ועו"ד גל הופמן

 'א', יום אסמסטר  5539

21:30-20:00 
2 

פרטיות,  -משפט האינטרנט .5
סייבר ועבירות אבטחת 

  מחשב

 ד"ר אבישי קליין
 

5616 
 סמסטר א', יום ד'

18:30-17:00 

2 

6. 
 דיני ניירות ערך

עו"ד ליאב 
 ויינבאום

 סמסטר א', יום ו' 5375
11:30-08:30 

4 

עו"ד עמיר  מבוא לקניין רוחני .7
 פרידמן

 סמסטר א', יום ג' 5375
18:30-17:00 

2 

עסקאות מסחריות  .8
 בינלאומיות

ד"ר אורי בן 
 אוליאל

 סמסטר א', יום ו' 5426
13:00-11:30 

2 

ד"ר דניאל  משפט וטכנולוגיה .9
 גולדשטיין

 סמסטר א', יום ד' 5619
20:30-19:00 

2 

10. US Remedies Law  פרופ' אביחי
 דורפמן

בין  יתקייםסמסטר א',  
-6/1/19התאריכים 

10/1/19 
 16:30-21:00בין השעות 

 המזכירותהרשמה דרך 

4 

11. Chinese Commercial Law Prof. Zhang 
Xianchu 

יתקיים בין סמסטר א',  
-2/12/18התאריכים 

6/12/18 
 16:30-21:00בין השעות 

 הרשמה דרך המזכירות

4 

12. Law and Economics  פרופ' שחר
 דילברי

סמסטר א', מועדים יקבעו  
 בהמשך

4 

13. Legal aspects of the 
sharing economy 

שלי ד"ר 
 לוי-קרייצר

יתקיים בין סמסטר ב',  
-25/2/19התאריכים 

27/2/19 
 16:30-20:00בין השעות 

 הרשמה דרך המזכירות

2 

 סמסטר ב', יום ה' 5097 ד"ר גיא שגיא דיני הגבלים עסקיים .14
21:30-20:00 

2 

 –שיעבודים ובטוחות לאשראי  .15
 מבט גלובלי

 סמסטר קיץ, יום ו' 5512 ד"ר דב סולומון
8:30- 10:00 

2 

 סמסטר קיץ, יום ה' 9424 טרם נקבע פירוקים והבראות .16
22:00-18:45 

4 

17. ICC International 
Commercial Arbitration 

רכז אקדמי: ד"ר 
 אורי בן אוליאל

על , 2019קיץ סמסטר  5523
 אופן הרישום תצא הודעה

2 

קניין רוחני: זכויות יוצרים  .18
 בעידן המחשב

Intellectual Property: 
Copyright in the Computer 

Age 
קורס באנגלית באוניברסיטת 
Oxford 

-ד"ר קים טרייגר
 ברעם

 סמסטר קיץ,  5386
  2019 ביולי 8-12

על אופן הרישום תצא 
 הודעה

4 



 על כל סטודנט ללמוד סמינר אחד מהטבלה הבאה:  .ב
 

 שם המרצה שם הסמינר מס'
קוד 

 קורס
 נ"ז מתכונת

פרופ' פבלו  עיקול נכסים וכינוס נכסים .1
 לרנר

 סמסטר א', יום ב' 7305
19:30-18:00 

6 

 סמסטר ב', יום ב'
18:00-16:30 

דיני ירושה והעברות בין  .2
 דוריות

 

ד"ר שלי קרייצר 
 לוי

 סמסטר א', יום א' 7307
16:30-15:00 

6 

 סמסטר ב', יום א'
18:30-17:00 

 שנתי, יום א' 7290 ד"ר דב סולומון סוגיות בדיני תאגידים וני"ע .3
19:30-21:00 

6 

4. 
 

סוגיות מתקדמות בקניין 
 רוחני

 זיו-ד"ר שרון בר
 

 שנתי, יום ד' 7324
18:30-17:00 

תינתן למסלול עדיפות 
 דיני הייטק

6 

סוגיות בפירוק ושיקום  .5
 חברות

 

 שנתי, יום א' 7280 פרופ' יעד רותם
19:30- 21:00 

6 

ד"ר אורי בן  חוזים מסחריים .6
 אוליאל

 סמסטר א', יום ה' 7285
19:15-17:45 

6 

 סמסטר ב', יום ב'
20:00-18:30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 טק והון סיכון-הייהתמחות בדיני מסלול 
 

 היקף התוכנית: 
 

 הקורסים הבאים: אתעל כל תלמיד ללמוד  – חובה קורסי .א
 

 המרצהשם  שם הקורס #
קוד 

 קורס
 נ"ז מתכונת

היבטים משפטיים של חברות  .1
טק-היי  

ד"ר אייל שנהב 
 ועו"ד גל הופמן

 'א', יום אסמסטר  5539

20:00-21:30 
2 

עו"ד עמיר  מבוא לקניין רוחני .2
 פרידמן

 סמסטר א', יום ג' 5375
17:00-18:30 

2 

ד"ר דניאל  משפט וטכנולוגיה .3
 גולדשטיין

 יום ד'סמסטר א',  5619
19:00-20:30 

2 

 
 

 נ"ז מתוך הקורסים הבאים: 8על כל תלמיד ללמוד  – בחירה קורסי .ב
 

 שם המרצה שם הקורס #
קוד 

 קורס
 נ"ז מתכונת

1. 
 

יזמות עסקית )קורס 
 מהפקולטה למנהל עסקים(

ד"ר טלי בלנק/ 
 ד"ר שירה מור

 סמסטר א', יום ב' 8312
 או 14:30-12:00

3 
 סמסטר א', יום ב'

19:45-17:45 

פרטיות,  -משפט האינטרנט .2
אבטחת סייבר ועבירות 

 (Cyber Law)  מחשב

 5616 ד"ר אבישי קליין
 סמסטר א', יום ד'

18:30-17:00 

2 

 סמסטר קיץ, יום ה' 9424 טרם נקבע פירוקים והבראות .3
22:00-18:45 

4 

 –שיעבודים ובטוחות לאשראי  .4
 מבט גלובלי

 סמסטר קיץ, יום ו' 5512 ד"ר דב סולומון
8:30- 10:00 

2 

5. 
 דיני ניירות ערך

עו"ד ליאב 
 ויינבאום

 סמסטר א', יום ו' 5375
11:30-08:30 

4 

 סמסטר ב', יום ה' 5097 ד"ר גיא שגיא דיני הגבלים עסקיים .6
21:30-20:00 

2 

ד"ר אורי בן  עסקאות מסחריות בינלאומיות .7
 אוליאל

 סמסטר א', יום ו' 5426
13:00-11:30 

2 

מבוא למימון )קורס  .8
 מהפקולטה למנהל עסקים(

ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן /

 

 סמסטר ב', יום ב' 8012
19:15-16:00 4 

 
 נ"ז מהסמינרים הבאים: 6על כל תלמיד ללמוד סמינר אחד בהיקף של  –סמינרים  .ג

 

 שם המרצה שם הסמינר מס'
קוד 

 קורס
 נ"ז מתכונת

 שנתי, יום א' 7290 ד"ר דב סולומון תאגידים וני"עסוגיות בדיני  .1
19:30-21:00 

6 



2. 
 

סוגיות מתקדמות בקניין 
 רוחני

 זיו-ד"ר שרון בר
 

 שנתי, יום ד' 7324
18:30-17:00 

6 

ד"ר אורי בן  חוזים מסחריים .3
 אוליאל

 סמסטר א', יום ה' 7285
19:15-17:45 

6 

 סמסטר ב', יום ב'
20:00-18:30 

סוגיות בפירוק ושיקום  .4
 חברות

 

 שנתי, יום א' 7280 פרופ' יעד רותם
19:30- 21:00 

6 

 
 

 תנאים נוספים
 

 לפירוט תכני הקורסים והסמינריונים, ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינרים. .1

כחלק ממטלות החובה במסגרת החטיבה, התלמידים ידרשו להשתתף בכנסים, מפגשים, ופעילויות  .2

 נוספות של החטיבה. 

 


