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 פ"ב שנה"ל תש LLM תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים 

 
 המחולקות באופן הבא: נ"ז 32עליכם להשלים  LLMמנת להשלים תואר שני במשפטים על 

הילה אודה  – נ"ז קורסי תואר שני 14נ"ז קורסים ייעודיים,  10נ"ז סמינרים ייעודיים,  8
 לבדיקתך.

 
 סמסטרים:פירוט הקורסים לפי להלן 

 

 תשפ"ב( 2022)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר א' 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

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

 ש"ס 4שיעור 

קורס תואר  נ"ז 4 5096
 שני

עסקאות מסחריות 
 בינלאומיות

 אורי בן אוליאל  פרופ'
 ש"ס 2שיעור 

קורס תואר  נ"ז 2 5426
 שני

 ייעודי  נ"ז 4 9217 פרופ' שלי קרייצר לוי  סדנה בכיווני משפט

 
 

 תשפ"ב( 2022)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר ב' 
 

 שם הקורס 
 

 הערות  נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 ייעודי  נ"ז 2 5670 ד"ר סיגל שהב  משפט פלילי ביטחוני 

בית המשפט בראי 
 ההחבר

 פורת פרופ' עידו  
 ש"ס 2שיעור 

תואר  קורס נ"ז 2 9212

 שני

סמינריון החוקתיזציה  
 של המשפט הישראלי

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2עור יש

 סמינר ייעודי  נ"ז 4 9604

 
 

 (בתשפ" 2022)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר קיץ 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

 ועסקים מוסר 
)נלמד בחצי הראשון 

 של הסמסטר( 

 קידר -ד"ר רונית דוניץ
ש"ס 2עור יש  

נ"ז 2 9421  ייעודי  

סמינריון סוגיות 
בדיני תאגידים  

 וניירות ערך 
)נלמד בחצי השני 

 של הסמסטר( 

 ד"ר דב סולומון 
ש"ס 2עור יש  

נ"ז 4 9605 סמינר  

 ייעודי 

היבטים חברתים  
כלכלים של המשפט  

 הציבורי )מקוון(

נ"ז 2 9611 פרופ' עידו פורת   ייעודי  
 



סוגיות חוקתיות  
ומנהלתיות בהליך 

 הפלילי

ודי ייע נ"ז 4 5668 ד"ר סיגל שהב   

 
 

 ( פ"אתש  2021)מחזור  שנה שניה –סמסטר א' 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

 ייעודי  נ"ז 4 9217 פרופ' שלי קרייצר לוי  סדנה בכיווני משפט
בעדות ראייה  טעויות 

וזיכרונות מוטים  
 )מקוון(

)מהפקולטה 
 (לפסיכולוגיה

 ד"ר אלישבע בן ארצי
 ש"ס 3עור יש

קורס תואר  נ"ז 3 20028

שני לא  

 משפטי

 
 :הערות

 10.7.2022-19.8.2022תאריכי חצי סמסטר ראשון בסמסטר קיץ הם:  .1
 21.8.2022-30.9.2022תאריכי חצי סמסטר שני בסמסטר קיץ הם:  .2
בקורסים המקוונים יתקיימו שלושה מפגשים פרונטלים ולא בהכרח בימי הלימוד   .3

 חמישי ושישי. 
 ניתן לקחת עד שני קורסים חוץ משפטיים במהלך התואר.  .4
ניתן ללמוד קורסי בחירה משפטיים שלא נלמדים בימי חמישי ושישי ובלבד שנלמדים   .5

ע"י מרצים בעלי ד"ר/פרופ'. רשימת קורסי בחירה משפטיים בתכנית לימודי צבירה 
 נמצאים בקובץ נפרד באתר האינטרנט של המרכז. 

המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת  .6
 .שבת. המערכת הממוחשבת גוברתהממוח

 


