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תכנית לימודים בתואר שני בלימודי משפט בהתמחות 
 שנה"ל תשפ"א -עסקי-במשפט מסחרי

 
 נ"ז המחולקות באופן הבא: 56מנת להשלים תואר שני בלימודי משפט עליכם להשלים על 
 נ"ז לימודי השלמה ליבה 16

 נ"ז לימודי השלמה התמחות 8
 נ"ז התמחותי( 14נ"ז ייעודי התמחותי,    10סמינרים, נ"ז  8"ז לימודי התמחות )הכוללים נ 32

 
 פירוט הקורסים לפי סמסטרים:להלן 

 
 ("אתשפ 2021)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר א' 

 

 שם הקורס
 

נקודות  קוד קורס שם המרצה
 זכות

 הערות

 אורי בן אוליאל  פרופ' דיני חוזים 
 ש"ס 6עור יש

השלמה  נ"ז 6 1007
 ליבה

 עידו פורת פרופ'  משפט ציבורי 
 ש"ס 4עור יש

השלמה  נ"ז 4 1095
 ליבה

 
 ("אתשפ 2021)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר ב' 

 

 שם הקורס
 

נקודות  קוד קורס שם המרצה
 זכות

 הערות

מבוא למשפט 
 )מקוון(ישראלי 

 ד"ר אורי ניר 
 ש"ס 2עור יש

השלמה  נ"ז 2 9210
 ליבה

 תורת משפט
 מקוון( )חצי 

 וסטרייך אבישלום  פרופ'
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 2עור יש

השלמה  נ"ז 4 1010
 ליבה

 ליאור דוידאי  ד"ר דיני מיסים 
 ש"ס 4עור יש

השלמה  נ"ז 4 3002
 התמחותי

 ד"ר דב סולומון  דיני תאגידים 
 ש"ס 4עור יש

השלמה  נ"ז 4 3011
 התמחותי

ייצוגיות  תובענות 
 ותביעות נגזרות

 פרופ' יעד רותם 
 ש"ס 2עור יש

 התמחותי נ"ז 2 5611

 
 ("אתשפ 2021)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר קיץ 

 

 שם הקורס
 

נקודות  קוד קורס שם המרצה
 זכות

 הערות

סוגיות בדיני  סמינריון 
 תאגידים וניירות ערך 

 ד"ר דב סולומון 
 סש"  2עור יש

סמינר  נ"ז 4 9605
 ייעודי 

 התמחותי

שיעבודים ובטוחות  
 מבט גלובלי –לאשראי 

   ד"ר דב סולומון
 ש"ס 2עור יש

 התמחותי נ"ז 2 5512

 קידר -ד"ר רונית דוניץ מוסר ועסקים 
 ש"ס 2שיעור 

ייעודי   נ"ז 2 9421
 התמחותי



חברתים   םהיבטי
ם של המשפט יכלכלי

 )מקוון( הציבורי

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2שיעור 

 ייעודי  נ"ז 2 9611
 התמחותי

 פירוקים והבראות 
 

 פרופ' יעד רותם 
 ש"ס 4שיעור 

 התמחותי נ"ז 4 9424

 
 תש"פ( 2020)מחזור  שנה שניה –סמסטר א' 

 

 שם הקורס
 

נקודות  קוד קורס שם המרצה
 זכות

 הערות

 אורי בן אוליאל  ופ'פר סמינר הגנת הצרכן
 ש"ס 2עור יש

סמינר  נ"ז 4 9610
 ייעודי 

 התמחותי

   דיני עבודה
 מקוון( )חצי 

 פרופ' יוסי דהאן 
 נ"ז מקוון 3+ ש"ס 2עור יש

 ייעודי  נ"ז 5 3004
 התמחותי

ד"ר דב סולומון ועו"ד ליאב  דיני ניירות ערך 
 וינבאום

 ש"ס 4עור יש

 התמחותי נ"ז 4 5096

סוגיות מתקדמות  
 ניירות ערך דיני ב

 ד"ר דב סולומון 
 נ"ז 1עבודה בהיקף של 

ייעודי   נ"ז 1 9612
 התמחותי

עסקאות מסחריות 
 בינלאומיות

 אורי בן אוליאל  פרופ'
 ש"ס 2עור יש

 התמחותי נ"ז 2 5426

 

 

 


