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 חטיבת התמחות במשפט מסחרי 
 א. כללי 

 
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

בתחום  ומאתגרת  מעמיקה  רחבה,  בה הכשרה  ללומדים  מעניקה  למשפט מסחרי  החטיבה 
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 
יים לעסקאות בינלאומיות או לפעילות כלכלית חוצת משפטן המבקש לספק ייעוץ וליווי משפט

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 

אינטרס הציבור( ואינה מוגבלת  להיות ערכית, מתחשבת בקהלים שונים )כגון: עובדים, נושים ו
טק והון  -בנוסף, החטיבה מציעה מסלול התמחות ייחודי בדיני הייאך לשיקולי הפקת רווחים.  

 אפ.-סיכון המקנה לבוגריו יתרון משמעותי במדינת הסטארט
 
 

 ב. מסלול הלימוד של החטיבה למשפט מסחרי 
 
 כללי .1

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

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

 

  אוכלוסיית היעד .2
שערי החטיבה פתוחים בפני תלמידי שנה ב'. תלמידי שנה ג' יוכלו להתקבל רק באישור 

 מיוחד של ראש החטיבה. 
 

 :  היקף התוכנית .3

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

 
 

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

 שם המרצה  שם הקורס  מס'
קוד 
 קורס 

 נ"ז מתכונת 

לתאגידים קליניקה ה . 1
 וחברה

 ' דשנתי, יום  5641 ד"ר עופר סיטבון 
17:00-18:30 

 בראיון קבלה מותנה 

6 

 -ליאת גליליעו"ד  קניין רוחני הקליניקה ל . 2
 פרל

 ' דשנתי, יום  5695
17:00-18:30 

 בראיון קבלהמותנה 

6 

התחרות תתקיים בחודש   5523 דניאל ווינר  עו"ד ICCתחרות גישור בפריז   . 3
 פברואר 

 
 
 
 

6 



 
 

קוד  שם המרצה  שם הקורס  מס'
 קורס 

 נ"ז מתכונת 

 סדנה במשפט הפרטי . 4
 

פרופ' שלי  
 לוי -קרייצר

 ימי א'סמסטר א',  5685
19:45-21:15 

2 

 עשיית עושר ולא במשפט . 5
 

ד"ר רונית דוניץ  
 קידר 

 סמסטר א', ימי א' 5398
19:45-21:15 

2 

פרטיות,  -משפט האינטרנט . 6
אבטחת סייבר ועבירות  

  מחשב

 ד"ר אבישי קליין 
 

5616 
 סמסטר א', יום א'

20:00-21:30 

2 

ד"ר דניאל  משפט וטכנולוגיה  . 7
 גולדשטיין 

 סמסטר א', יום ה' 5619
20:30-22:00 

2 

ד"ר דב סולומון   דיני ניירות ערך   . 8
ועו"ד ליאב 

 וינבאום

 סמסטר א', יום ו'  5096
08:30-11:45 

4 

עסקאות מסחריות  . 9
 בינלאומיות

אורי בן   פרופ'
 אוליאל 

 סמסטר א', יום ו'  5426
12:00-13:30 

2 

10 . Patent Law in CHINA  - 
 ז באנגליתקורס מרוכ 

 

עו"ד ליאת גלילי 
 פרל

 קורס מרוכז, סמסטר א' 5659
מועדי קורס מרוכז יקבעו  

 בהמשך 
 

2 

11 . ADR-  קורס באנגלית 
 קורס מרוכז באנגלית

 קורס מרוכז, סמסטר א' 5669 עו"ד דניאל ויינר 
מועדי קורס מרוכז יקבעו  

 בהמשך  

2 

בעלות שליטה וניהול  . 12
 היבטים מימוניים בחברה

ד"ר שמואל  
 )מולה( כהן 

סמסטר א', יום ו' בין   8255
 08:30-11:00השעות 

 

 יזמות עסקית  **  . 13
מהפקולטה למנהל  )

( + )חטיבת מסחרי עסקים 
 + הייטק(

ד"ר מיכאלה  
 אלרם

 ב'סמסטר ב', יום  8312
13:00-15:30 

3 

 יזמות עסקית  **  . 14
מהפקולטה למנהל  )

( + )חטיבת מסחרי עסקים 
 + הייטק(

ד"ר מיכאלה  
 אלרם

 סמסטר ב', יום ב' 8312
16:30-19:00 

3 

תובענות ייצוגיות ותביעות   . 15
 נגזרות

 סמסטר ב', יום ב' 5611 פרופ' יעד רותם 
20:00-21:30 

2 

 הצרכןהגנת  . 16
 

פרופ' אורי בן  
 אוליאל 

 סמסטר ב', יום ד'  5422
18:45-20:15 

2 

אתגרים למציאות משפטית  . 17
 קורס מרוכז באנגלית

 

  -פרופ' שלי לוי
 קרייצר  

 'בקורס מרוכז, סמסטר    5654
מועדי קורס מרוכז יקבעו  

 בהמשך 
 

2 

18 . Responsible AI- 
 קורס מרוכז באנגלית

 אחראית( )בינה מלאכותית 
 

 -ד"ר קרני שגל
 פפרקורן 

 'בקורס מרוכז, סמסטר  5687
מועדי קורס מרוכז יקבעו  

 בהמשך 
 

2 

 הוצל"פ דיני  . 19
 

 סמסטר ב', יום ה' 5120 פרופ' פבלו לרנר
17:00-18:30 

2 

 -ד"ר מאור אבן עבירות צווארון לבן  . 20
 חן

, יום ב' בין  סמסטר ב' 5700
 20:00-21:30השעות 

2 



יזמות ופיתוח עסקי  **  . 21
בנדל"ן )בשיתוף חברת  

 אזורים(
 )מוכר לחטיבה המסחרית( 

 ' אסתיגב
 אפלבום פולני  

סמסטר ב', יום ו' בין   8419
 08:30-11:00השעות 

 

תחרות בנושא משפט  . 22
 וטכנולוגיה 

התחרות תחל בסמסטר   5680 ד"ר תמר מגידו 
 גב' בשנה"ל תשפ" 

ותסתיים בסמסטר א'  
. מיועד  דבשנה"ל תשפ" 

לסטודנטים בשנה ב'  
 ובשנה ג'.

יתקיימו מפגשים פרטניים  
בתיאום עם הסטודנטים  

מותנה בראיון  . שיבחרו
 .קבלה

2 

 סמסטר קיץ, יום ה'  9424 פרופ' יעד רותם  פירוקים והבראות  . 23
17:45-21:00 

4 

היבטים כלכליים של דיני   . 24
)נלמד בחצי השני משפחה 

 של הסמסטר( 
 

פרופ' אבישלום  
 וסטרייך 

5686 
סמסטר קיץ, יום ו'  

08:30-12:00 

2 

 -ד"ר קרני שגל בינה מלאכותית ומשפט . 25
 פפרקורן 

סמסטר קיץ, יום ד' בין   5702
 20:00-21:30השעות 

2 

 -ד"ר קרני שגל משא ומתן . 26
 פפרקורן 

סמסטר קיץ, יום ד' בין   5701
 18:00-19:30השעות 

2 

 סמסטר קיץ, יום ד'  5699 ד"ר גילי טמיר  מיצוי זכויות  . 27
 16:00-17:30בין השעות 

2 

 
 ** ניתן לבחור רק את אחד הקורסים מהפקולטה למנהל עסקים

 

 על כל סטודנט ללמוד סמינר אחד מהטבלה הבאה:   .ב
 

 שם המרצה  שם הסמינר  מס'
קוד 

 קורס 
 נ"ז מתכונת 

היבטים משפטיים של   . 1
 טכנולוגיות חדשות  

 -ד"ר קרני שגל
 פפרקורן 

 שנתי  7360
 סמסטר א', יום ה'

16:30-18:00 

6 

 סמסטר ב', יום א'
20:00-21:30 

דוניץ  ד"ר רונית  מוסר ועסקים  . 2
 קידר 

 

 שנתי  7350
 סמסטר א', יום א'

16:00-17:30 

6 

 סמסטר ב', יום ד' 
20:30-22:00 

פרופ' פבלו   עיקול נכסים וכינוס נכסים  . 3
 לרנר

 - שנתי 7305
סמסטר א' וסמסטר ב',  

 18:00-19:30יום א' 

6 

4 . 
 
 
 
 
 
 

 משפט עסקי בעולם גלובלי
 
 
 
 
 
 
 

 - שנתי 7351 פרופ' יעד רותם 
 סמסטר א', יום ה'

18:30-20:00 

6 

 סמסטר ב', יום ה'
16:30-18:00 



מפשעי מלחמה ועד סייבר   . 5
התקפי: סוגיות מתקדמות  

 במשפט בינלאומי 

   -שנתי 7357 ד"ר תמר מגידו 
 סמסטר א', יום ה'

-18:30בין השעות 
20:00 

6 

סמסטר ב', יום ד' בין  
 20:30-22:00השעות 

פרופ' שלי   ירושהדיני  . 6
 לוי  -קרייצר

 - שנתי 7244
 סמסטר א', יום ה'

 בין השעות
 20:30-22:00 

6 

בין   ב'סמסטר ב', יום 
 20:00-21:30השעות 

קניין רוחני )חטיבה  סמינר  . 7
 מסחרית( 

 - שנתי 7364 ד"ר ליאור ברוך 
 ה'סמסטר א', יום 

-20:30בין השעות 
00:22 

6 

 סמסטר ב', יום ד' 
  בין השעות

20:30-22:00 

 - שנתי 7365 ד"ר חגי ויניצקי  דיני חוזים מיוחדים  . 8
סמסטר א', יום א' בין  

 18:00-19:30השעות 

6 

סמסטר ב' בין השעות 
20:30-22:00 

 

 : תנאים נוספים
 

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

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

 ופעילויות נוספות של החטיבה.  

. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.  המערכת כפופה לשינויים  .3

 המערכת הממוחשבת גוברת. 


