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)עבור   גפ" שנה"ל תש LLM תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים 

 סטודנטים שהתחילו בלימודי צבירה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים(
 

 המחולקות באופן הבא: נ"ז 32עליכם להשלים  LLMמנת להשלים תואר שני במשפטים על 
בחירה מתוך רשימת קורסי   נ"ז קורסי 14נ"ז קורסים ייעודיים,  10נ"ז סמינרים ייעודיים,  8

  צבירה
 

 פירוט הקורסים לפי סמסטרים:להלן 
 

 (גתשפ" 2023)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר א' 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

משפט בינלאומי 
 פלילי

 ד"ר תמר מגידו 
 ש"ס 2שיעור 

תואר קורס  נ"ז 2 5114
 ייעודי  שני

 
 

 (גתשפ" 2023)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר ב' 
 

 שם הקורס 
 

 הערות  נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

סמינריון החוקתיזציה של  
 המשפט הישראלי 

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2עור יש

 סמינר ייעודי  נ"ז 4 9604

 
 

 (גתשפ" 3202)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר קיץ 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

היבטים חברתים כלכלים של 
 המשפט הציבורי )מקוון( 

נ"ז 2 9611 פרופ' עידו פורת  קורס  
 תואר שני

 ייעודי 

 עבירות בניירות ערך 
 )נלמד בחצי הראשון של הסמסטר( 

ד"ר דב סולומון ועו"ד 
 ליאב וינבאום

ש"ס 2שיעור   

קורס  נ"ז 2 5658
 תואר שני

 ייעודי 

 סמינר צווארון לבן ופשיעה כלכלית 
 )נלמד בחצי השני של הסמסטר( 

 טרם נקבע
ש"ס 2עור יש  

סמינר  נ"ז 4 9609
 ייעודי 

 
 סדנה ייעודית חובה 

 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות:  סמסטר 

 ד"ר אירית בלאס  במשפט וחברה סדנה 
 

 ייעודי  ב' נ"ז 4 9627

 



נ"ז קורסי בחירה מתוך מתוך רשימת קורסי צבירה שמופיעה    14** על הסטודנט לבחור 
 באתר האינטרנט של המרכז האקדמי.

 
 :הערות

 16.07.2023-25.08.2023תאריכי חצי סמסטר ראשון בסמסטר קיץ הם:  .1
 27.08.2023-29.09.2023תאריכי חצי סמסטר שני בסמסטר קיץ הם:  .2
ולא בהכרח בימי הלימוד  םפרונטליי בקורסים המקוונים יתקיימו שלושה מפגשים  .3

 חמישי ושישי. 
ניתן ללמוד קורסי בחירה משפטיים שלא נלמדים בימי חמישי ושישי ובלבד שנלמדים   .4

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

 נ"ז קורסי בחירה חוץ משפטי במהלך התואר 6ניתן לקחת עד  .5
המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת  .6

 .הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת
 


