
 טק והון סיכון-הייהתמחות בדיני מסלול 
 

 היקף התוכנית: 
 

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

 שם המרצה 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

 א', יום ג'סמסטר  5375
17:00-18:30 

2 

ד"ר דניאל  משפט וטכנולוגיה .3
 גולדשטיין

 סמסטר א', יום ד' 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 

 ה'סמסטר ב', יום  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 

 עסקים** ניתן לבחור רק את אחד הקורסים מהפקולטה למנהל 
 

 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 סוגיות בדיני תאגידים וני"ע .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
 

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

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

 נוספות של החטיבה. 

 

 


