
17.11.2022 

 
 ג " פשנה"ל תש LLM תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים 

 
 נ"ז המחולקות באופן הבא:  32עליכם להשלים  LLMבמשפטים  עיונימנת להשלים תואר שני על 

 קורסי תואר שנינ"ז  14, )כולל סדנה( יםייעודיקורסים נ"ז  10, ייעודיים נ"ז סמינרים 8
 

 נ"ז המחולקות באופן הבא: 28עליכם להשלים  LLMבמשפטים   מחקרימנת להשלים תואר שני על 
 ובנוסף נ"ז קורסי תואר שני 8)כולל סדנה(,  נ"ז קורסים ייעודיים 10, נ"ז סמינרים ייעודיים 8

 נ"ז.  2של  סדנה נוספת
 

ספת לתואר השני וסדנה נו קורסי התואר הינם לבחירתכם למעט סדנה בכיווני משפט שהינה חובה
 . המחקרי

 
 פירוט הקורסים: להלן 

 
 סדנה ייעודית חובה  .1

 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

יום  הערות  סמסטר 
 ושעה: 

 ד"ר אירית בלאס  סדנה במשפט וחברה 
 

יום   ייעודי  ב' נ"ז 4 9627
 חמישי

18:30-
20:00 

 
 יעודיים  יםסמינר .2

 . סמינרים ייעודיים במהלך התואר 2על הסטודנט ללמוד 
 המוצעים בשנה"ל תשפ"ב:להלן הסמינרים 

 

 שם הקורס 
 

קוד  שם המרצה 
 קורס 

נקודות  
 זכות 

סמסט
 ר 

יום  הערות 
 ושעה: 

אורי בן   פרופ' סמינר הגנת הצרכן
 אוליאל 

 ש"ס 2עור יש

סמינר  א' נ"ז 4 9610
 ייעודי 

יום  
 חמישי

18:45-
20:15 

סמינר בסוגיות בחפות  
 במשפט הישראלי 

 ד"ר סיגל שהב 
 ש"ס 2עור יש

סמינר  א' נ"ז 4 9614
 ייעודי 

 

יום  
 חמישי

18:45-
20:15 

 

סמינריון החוקתיזציה  
 של המשפט הישראלי

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2עור יש

סמינר  ב' נ"ז 4 9604
 ייעודי 

יום  
 חמישי

20:30-
22:00 

סמינריון סוגיות בכלכלה 
 ומשפחה

)נלמד בחצי השני של  
 הסמסטר( 

פרופ' אבישלום  
 וסטרייך 

 ש"ס 2עור יש

סמינר  קיץ נ"ז 4 9605
 ייעודי 

 יום שישי  
08:30-
12:00 



סמינר צווארון לבן  
 ופשיעה כלכלית

)נלמד בחצי השני של  
 הסמסטר( 

 טרם נקבע
 ש"ס 2עור יש

סמינר   קיץ נ"ז 4 9609
 ייעודי 

 

 יום שישי 
8:30-
12:00 

 רגשות במשפט הפלילי
)נלמד בחצי השני של  

 הסמסטר( 

 ד"ר אירית בלאס 
 ש"ס 2שיעור 

סמינר  קיץ נ"ז 4 9625
 ייעודי 

יום שישי  
08:30-
12:00 

 משפט וספרות
)נלמד בחצי השני של  

 הסמסטר( 

 ד"ר שגיא אשכנזי 
 ש"ס 2עור יש

9626 
 

סמינר  קיץ נ"ז 4
 ייעודי 

 התמחותי

יום שישי  
08:30-
12:00 

  



 משפטים וחוץ משפטים קורסים ייעודיים .3
 .ייעודיים במהלך התואר נ"ז קורסים 10על הסטודנט ללמוד 

 : גלהלן הקורסים הייעודיים המוצעים בשנה"ל תשפ" 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 יום ושעה:  הערות  סמסטר

יסודות  
 הקרימינולוגיה 

ד"ר אירית 
 בלאס 

 ש"ס 2שיעור 

 ייעודי  ב' נ"ז 2 9621
 

  חמישי יום 
16:00-
17:30 

 ועסקים מוסר 
 

רונית ד"ר 
 קידר -דוניץ

 ש"ס 2עור יש

 יום חמישי  ייעודי  קיץ נ"ז 2 9421
16:00-
17:30 

היבטים חברתים  
כלכלים של  

המשפט הציבורי  
 )מקוון(

פרופ' עידו  
 פורת 

נ"ז 2 9611  ייעודי  קיץ 
 

  -מקוון
  3ייקבעו 

מפגשים  
 בהמשך 

עבירות בניירות  
 ערך

)נלמד בחצי 
הראשון של  

 הסמסטר( 

ד"ר דב 
סולומון ועו"ד  
 ליאב וינבאום

ש"ס 2שיעור   

נ"ז 2 5658  ייעודי  קיץ 
 

יום שישי  
8:30-
12:00 

משפט פלילי,  
 הגירה ואזרחות

ד"ר רותם 
רוזנברג 

 רובינס

נ"ז 2 9623  ייעודי  קיץ 
 

יום שישי  
12:15-
14:00 

משפט בינלאומי 
 פלילי

ד"ר תמר 
 מגידו 

 ש"ס 2שיעור 

חמישי  יום  ייעודי  א' נ"ז 2 5114
20:30-
22:00 

 
 
 קורסי בחירה משפטיים  .4

 נ"ז קורסי בחירה משפטיים במהלך התואר. 14ללמוד במסלול העיוני על הסטודנט 
בנוסף  נ"ז קורסי בחירה משפטיים במהלך התואר ) 8על הסטודנט במסלול המחקרי ללמוד 

 נ"ז(.  2של נוספת סדנה ל
 נ"ז קורסי בחירה חוץ משפטיים.   6ניתן ללמוד עד 

 
 : ונלמדים בימי חמישי ושישי גלהלן הקורסים המוצעים בשנה"ל תשפ"

)קורסי בחירה המוצעים בימים אחרים ניתן לראות בקובץ קורסי בחירה משפטיים באתר 
 האינטרנט של המרכז( 

 



 
 שם הקורס 

 
נקודות   קוד קורס שם המרצה 

 זכות
 יום ושעה: יום  סמסטר 

 סדנה במשפט פרטי 
 )חטיבה מסחרית( 

-19:45 א'  4 5685 קרייצר -פרופ' שלי לוי
21:15 
מותנה  
בראיון  
 בקבלה 

 עשיית עושר ולא במשפט 
 )חטיבה מסחרית( 

-18:00 א' א' 2 5398 ד"ר רונית דוניץ קידר 
19:30 

פרטיות,   -משפט האינטרנט
אבטחת סייבר ועבירות מחשב  

(Cyber Law ) 
)חטיבה פלילית + מסחרי  

 והייטק( 

-20:00 א' א' 2 5616 ד"ר אבישי קליין 
21:30 

 דיני הגירה 
 )חטיבת ז"א(

-18:45 ד' א' 2 5520 ד"ר תמר מגידו 
20:15 

 משפט וטכנולוגיה 
 )חטיבה מסחרית והייטק( 

-20:30 ה' א' 2 5619 ד"ר דניאל גולדשטיין 
22:00 

 דיני ניירות ערך 
 הייטק( )חטיבת מסחרי + 

 

ד"ר דב סולומון ועו"ד  
 ליאב וינבאום 

-08:30 ו' א' 4 5096
11:45 
תנאי  
 קדם:

לא ניתן  
ללמוד גם  

את  
הקורס  

דיני ניירות  
ערך וגם  

את  
הקורס  
עבירות  
בניירות  

ערך, ניתן  
לבחור  
אחד 
 מהם.

 עסקאות מסחריות בינלאומיות 
 )חטיבת מסחרי + הייטק( 

 פרופ'  עסקאות 
 בן אוליאל  

  ו' א' 2 5426
13:30-
12:00 

 

הזכות לשיווין ואיסור על אפליה  
 )חטיבת זכויות אדם( 

-20:00 א' א' 2 9211 ד"ר יוסף ג'בארין 
21:30 

 קורסים חוץ משפטיים



 מבוא לשיווק  
 )מהפקולטה למנהל עסקים(

-10:00 ב' א' 3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם 
12:30 

 מבוא לשיווק  
 )מהפקולטה למנהל עסקים(

-16:00 ב'  א' 3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם 
18:30 

 פסיכולוגיה חברתית 
+   )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

 )חטיבת ז"א(
 

 ד"ר צברלינג ארז  

 

-16:20 א' א' 3 20001
18:40 

 מבוא לבריאות הציבור 
 )מהפקולטה לבריאות(

-18:30 א' א' 3 40006 פרופ' חודיק גבריאל 
20:50 

 מבוא לבריאות הציבור 
 )מהפקולטה לבריאות(

-11:10 ה' א' 3 40006 פרופ' חודיק גבריאל 
13:40 

מבוא להתנהגות ארגונית  
   )מהפקולטה לבריאות(

קורס    א' 3 8013 ד"ר תמר שלום 
 מקוון. 
שלושה  

מפגשים  
ייקבעו  

 בהמשך. 

 קבלת החלטות בארגונים
 )מהפקולטה למנהל עסקים(

-13:00 ב' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל 
15:30 

 סחר אלקטרוני ושיווק דיגיטלי 
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

-11:10 ו' א' 3 20106 ד"ר יאיר צדוק 
13:30 

 קבלת החלטות בארגונים
 )מהפקולטה למנהל עסקים(

-19:00 ב' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל 
21:30 

 מבוא לפסיכולוגיה 
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

 ד"ר יוסי מיכאלי  

 

-08:30 ו' א' 3 20006
10:50 

טעויות בעדות ראיה וזכרונות  
 )מקוון(  מוטעים 

 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(
 )מוכר לחטיבה הפלילית(

 ד"ר אלישבע בן ארצי 
 

קורס    א' 3 20028
 מקוון. 
שלושה  

מפגשים  
שיקבעו  
 בהמשך 

בעלות שליטה וניהול היבטים  
 מימוניים בחברה 

 )מהפקולטה למנהל עסקים(
+ 

 )חטיבה מסחרית( 

ד"ר שמואל )מולה(  
 כהן 

-08:30 ו' א' 3 8255
11:00 



 סמסטר ב' 

 סוגיות יסוד בקרימינולוגיה 
 )חטיבה פלילי(

 

-16:00 א' ב' 2 9159 ד"ר תמר ברנבלום 
17:30 

 הזכות לחינוך 
 )חטיבת ז"א(

-20:00 א' ב' 2 5290 ד"ר סאני כלב 
21:30 

 ומדינה דת משפט 
 )חטיבת ז"א(

-16:30 ה' ב' 2 5573 פרופ' גילה שטופלר 
18:00 

 בית המשפט בראי החברה 
 )חטיבת ז"א(

-18:30 ה' ב' 2 9212 פרופ' עידו פורת 
20:00 

תובענות יצוגיות ותביעות  
 נגזרות 

 )חטיבה מסחרית+ הייטק( 

-20:00 ב' ב' 2 5611 פרופ' יעד רותם 
21:30 

 הגנת הצרכן 
מסחרית+ ז"א()חטיבה   

-18:45 ד' ב' 2 5422 פרופ' אורי בן אוליאל 
20:15 

Comparative Human 
Rights Law –  

 קורס מרוכז בשפה האנגלית 
 )חטיבת ז"א(

 פרופ' עידו פורת 
   פרופ' אנדראה פין

התאריכים    ב' 2 5679
יפורסמו  
  בהמשך

הנוכחות 
 חובה

 

 אתגרים למציאות משפטית 
Technological Challenges 

to Legal Reality 
קורס מרוכז בשפה    –

 האנגלית 
 )חטיבה מסחרית( 

התאריכים    ב' 2   5654 קרייצר   -פרופ' שלי לוי
יפורסמו  
  בהמשך

הנוכחות 
 חובה

 

Responsible AI- 
 קורס מרוכז בשפה האנגלית 

 )בינה מלאכותית אחראית( 
 )חטיבה מסחרית( 

 -ד"ר קרני שגל
 פפרקורן 

התאריכים    ב' 2 5687
יפורסמו  
  בהמשך

הנוכחות 
 חובה

 

סוגיות נבחרות במשפט הפלילי  
 הישראלי )חטיבה פלילית( 

 

ד"ר רותם רוזנברג  
 רובינס 

-18:00 ה ב' 4 9620
21:30 

השופט   – הליכים חלופיים 
  הפלילי כפותר בעיות חברתיות

 )חטיבה פלילית( 

-11:30 ו' ב' 2 5660 אשכנזי ד"ר שגיא 
13:00 



 דיני הוצאה לפועל 
 )חטיבה מסחרית+ הייטק( 

-17:00 ה' ב' 2 5120 פרופ' פבלו לרנר 
18:30 

תחרות בנושא משפט  
 וטכנולוגיה 

 ( )חטיבת מסחרי+ הייטק
 

התחרות    ב' 2 5680 ד"ר תמר מגידו 
תחל  

בסמסטר  
ב' 

בשנה"ל  
תשפ"ג  

ותסתיים  
בסמסטר  

א' 
בשנה"ל  
תשפ"ד.  
מיועד  

לסטודנטי 
ם בשנה  
ב' ובשנה  

 ג'.
יתקיימו  

מפגשים  
פרטניים  
בתיאום  

עם 
הסטודנטי 

ם 
שיבחרו.  

מותנה  
בראיון  
 קבלה. 

)חטיבה   עבירות צווארון לבן 
 מסחרית( 

-20:00 ב' ב' 2 5700 חן  -ד"ר מאור אבן
21:30 

חקיקה והליכים פרלמנטרים  
)חטיבת זכויות אדם, פלילי  

 ומסחרי( 

-18:00 א' ב 2 5698 ד"ר יוסף ג'בארין 
19:30 

 קורסים חוץ משפטיים

 מקוון  -קוגניציה חברתית
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

 ד"ר צברלינג ארז 

 

-11:20 ו' ב' 3 20018
13:50 

 מבוא לפסיכולוגיה 
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

 טרם נקבע 

 

-16:00 ד' ב' 3 20006
18:20 

 פסיכולוגיה חברתית 
+   )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

 )חטיבת ז"א(
 

 טרם נקבע 

 

-16:30 א' ב' 3 20001
18:50 



 מבוא לשיווק  
 )מהפקולטה למנהל עסקים(

-16:00 א' ב' 3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם 
18:30 

 פסיכולוגיה חיובית 
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

-19:15 א' ב' 3 20102 ד"ר דליה אלוני 
21:45 

 יזמות עסקית  
( מהפקולטה למנהל עסקים)

 + )חטיבת מסחרי + הייטק( 

-13:00 ב' ב' 3 8312 ד"ר מיכאלה אלרם 
15:30 

 יזמות עסקית  
( מהפקולטה למנהל עסקים)

 + )חטיבת מסחרי + הייטק( 

-16:30 ב' ב' 3 8312 ד"ר מיכאלה אלרם 
19:00 

 מבוא לבריאות הציבור 
 )מהפקולטה לבריאות(

-16:00 ד' ב' 3 40006 חודיק גבריאל פרופ' 
18:20 

 מבוא לפסיכולוגיה 
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

-16:00 ד' ב' 3 20006 טרם נקבע 
18:20 

 ממשק אדם מחשב
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

-08:30 ו' ב' 3 20103 ד"ר יאיר צדוק 
11:00 

תהליכים חברתיים ביצירת  
 רושם )מקוון( 
 לפסיכולוגיה()מהפקולטה 

 ד"ר צברלינג ארז  

 

קורס    ב' 3 20060
 מקוון. 

שלושה  
מפגשים  
שיקבעו  
 בהמשך 

 סמסטר קיץ 

 פירוקים והבראות 
 )חטיבה מסחרית +הייטק( 

 

-17:45 ה' קיץ  4 9424 פרופ' יעד רותם 
21:00 

היבטים כלכליים של דיני  
משפחה )נלמד בחצי הראשון  

 של הסמסטר( 
 הייטק( )חטיבה מסחרית+ 

פרופ' אבישלום  
 וסטרייך 

-08:30 ו' קיץ    2 5686
12:00 

 משפט פלילי, הגירה ואזרחות 
 )חטיבה פלילית+ ז"א( 

ד"ר רותם רוזנברג  
 רובינס 

 

-12:15 ו' קיץ  2 9623
14:00 

משא ומתן )חטיבה מסחרית,  
 ז"א ופלילי( 

-18:00 ד' קיץ  2 5701 ד"ר קרני פפרקורן 
19:30 



  -ומשפטבינה מלאכותית 
 )חטיבה מסחרית וז"א( 

-20:00 ד' קיץ  2 5702 ד"ר קרני פפרקורן 
21:30 

מיצוי זכויות )חטיבת ז"א  
 ומסחרי( 

-16:00 ד' קיץ  2 5699 ד"ר גילי טמיר 
17:30 

המשפט הפלילי: היבטים  
חברתיים ופוליטיים )חטיבת  

 ז"א ופלילי( 
 

-17:45 ה' קיץ  4 9622 ד"ר אירית בלאס 
21:15 

 קורסים חוץ משפטיים

 קוגניציה חברתית 
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה(

 טרם נקבע 

 

-11:10 ו' קיץ  3 20018
13:40 

 מבוא לבריאות הציבור 
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות(

-12:45 ד' קיץ  3 40006 פרופ' גבריאל חודיק
15:35 

 זקנה ומשפט 
 )חטיבת ז"א(

-11:30 ה' קיץ  3 40061 ד"ר אייל כהן 
14:20 

 יסודות הניהול 
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות(

קורס    קיץ  3 40001 ד"ר תמי שלום  
 מקוון. 

שלושה  
מפגשים  
שיקבעו  
 בהמשך 

 
 
 
 

 :הערות
 16.7.2023-27.8.2023תאריכי חצי סמסטר ראשון בסמסטר קיץ הם:  .1
 27.8.2023-30.10.2023תאריכי חצי סמסטר שני בסמסטר קיץ הם:  .2
ולא בהכרח בימי הלימוד  םפרונטליי בקורסים המקוונים יתקיימו שלושה מפגשים  .3

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

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

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

 


