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 רדזינר למשפטיםהארי בית ספר 
 
 

 

דיקן בית ספר רדזינר 

 למשפטים

  אמנון להביפרופ'  -

 פרופ' ליאור זמר -    .M.A-ראש תכנית ה

 איריס דשאגב'  - ראש מנהל סטודנטים

 גב' מירב באומן - מנהל סטודנטים

 עו"ד רוית קאול כהן - רכזת התכנית 
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 פ"אבשנת הלימודים תש .M.A -מרצי תכנית ה

 

 עו"ד אמנון אפשטיין 

 ד"ר תמר ברנבלום

 פרופ' עלי בוקשפן

 עו"ד דויד גילת

 פרופ' דב גרינבאום

 ד"ר אביב גאון

 פרופ' גיא זיידמן

 פרופ'  ליאור זמר

 גיא זיידמן פרופ'

 עו"ד בן חקלאי

 ד"ר נטע נדיב

 פרופ' קרין נהון

 ד"ר  גלי עינב

 ד"ר ריפעאת עזאם

 דרור-ד"ר דלית קן

 עו"ד אסא קלינג

 ד"ר רונן קריטנשטיין

 פרופ' יניב רוזנאי

 פרופ' דפנה שוורץ

 עו"ד סיגל שלימוף

 
 

בהכנת ידיעון זה הושקעו מאמצים רבים במטרה שהמידע בו יהיה מלא ומדויק. עם זאת, 

 במהלך השנה. שינויים אלו יתפרסמו בהמשך.יתכנו שינויים ותיקונים במידע הכלול בו 

 

הנהלים ותקנון לימודים ומשמעת החלים על הסטודנט הם אלו המתפרסמים בידיעון השנה 

השוטפת. כמו כן, חלים על התלמיד שינויים המתפרסמים בהודעות ובחוזרים. השינויים 

 חלים על כלל הסטודנטים.

 

שנות או להוסיף מקצועות לימוד ו/או הרשויות האקדמיות של המרכז רשאיות לבטל, ל

תכניות התמחות, ולחולל שינויים בשעות ההוראה ו/או באיוש הוראת המקצועות, על פי 

 שיקול דעתן.

 

מכוונת לזכר ונקבה כאחד, ואין בה  –כל התייחסות בידיעון זה ל"סטודנט" או "תלמיד" 

 משום אפליה מכל סוג שהוא.
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  .M.A -מנהל תכנית ה
  

  ליאור זמרפרופ'  ראש התכנית

 09-9527630טל': 

lior.zemer@idc.ac.il 

 רב באומןיגב' מ אחראית במנהל סטודנטים

 .M.A -רכזת תכנית ה

 09 9527339טל': 

mbauman@idc.ac.il 

 גב' אביטל אולבסקי מנהלת מדור שכר לימוד

 09-9527355טל': 

tolewski@idc.ac.il 

 עו"ד רוית קאול כהן רכזת התכנית

ravit.kaulcohen@idc.ac.il 
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 דבר ראש התכנית

 

סביבת הטכנולוגיה והחדשנות מתמודדת עם אתגרים ושינויים תכופים. אתגרים אלה שינו לבלי היכר 

את סביבת העבודה, הקשרים העסקיים המקומיים והגלובאליים. המענה המשפטי הנדרש לאתגרים 

המשפט על הטכנולוגיה היא מחויבת המציאות, הן בקרב אלה הפך מורכב יותר. הבנת ההשפעות של 

המשפטנים והן בקרב יזמים, ממציאים, אנשי טכנולוגיה וניהול, וכלל המועסקים בתחום. תכנית 

התואר השני במשפט, טכנולוגיה וחדשנות עסקית היא תכנית ראשונה מסוגה בישראל, פורצת דרך 

 .וייחודית בנוף המקומי

 

המלצות ועדה מייעצת בינלאומית, ומצטרפת לתכניות מרכזיות במשפט  התכנית נבנתה על פי

וטכנולוגיה בבתי הספר למשפטים המובילים בעולם. מטרת התכנית היא להכשיר את הסטודנטים 

הן  –הלומדים בה להתמודדויות עם האתגרים שהמרחב הטכנולוגי מזמן ולבנות מסד של ידע והבנה 

שיאפשרו תהליכי חשיבה, פיתוח ומציאת פתרונות, לטווח  –מית ברמה המקומית והן ברמה הבינלאו

קצר וארוך, שיעצבו מחדש את המרחב הטכנולוגי, המשפטי והעסקי. את בניית התכנית מלווה וועדה 

מייעצת בינלאומית שכוללת חוקרים ואנשי תעשייה ממדינות שונות ומאוניברסיטאות אשר מובילות 

שפט וטכנולוגיה, כגון ייל, קיימברידג', סטנפורד וברקלי. בחירת סדר יום גלובאלי ברגולציה של מ

התכנים הנלמדים יוצרת מעטפת בינתחומית בין משפט, טכנולוגיה מתקדמת, ומודלים של חדשנות 

עסקית, מסחור והפצה של ידע, ומחברת ידע אקדמי ומחקרי הנרכש במסגרת בית הספר למשפטים 

 .לתעשייה ולפרקטיקה

 

לרישום לסטודנטים ממגוון הרקעים האקדמיים, לרבות מדעי החברה והרוח, מדעי  התכנית פתוחה

החיים, ההנדסה, הרפואה, ומשפטים. סטודנטים שהתואר הראשון שלהם אינו במשפטים, יילמדו 

חטיבה ייעודית בלימודי משפט. בסיום לימודי החטיבה תוענק להם תעודת סיום של לימודי ההשלמה. 

 .צעת הן במסלול הרגיל והן במסלול המחקרי הדורש להשלמתו, כתיבת עבודת תזהתכנית הלימודים מו

 

על סגל התכנית נמנים מרצים וחוקרים מובילים מתחומי חקר שונים המשלבים משפט ורגולציה של 

טכנולוגיה. סגל התכנית ילווה אתכם במהלך לימודיכם במטרה לייצר יחד חוויית לימודים מעשירה 

את הכלים הנדרשים לביטוי פרקטי של התכנים שנלמדו בדרככם להיות אנשי מקצוע אשר תעניק לכם 

 .מבוקשים בתחומים מגוונים ורבים

 

 ,בברכת הצלחה

 

 ליאור זמר פרופ'

 במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.Aית כנראש ת
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 במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית M.A.תכנית לימודים לתואר השני 

 
 

 הלימודים במסלול נלמד )ללא תזה(תכנית 

שעות סמסטריאליות )ש"ס = שעת לימוד סמסטריאלית(.  32תכנית הלימודים הנה תכנית המבוססת על 

 . '' בשעות אחר הצהריים והערב, ובימי ובהלימודים יתקיימו בימי 

 

 דרישות מקדימות:

לימודי השלמה. תכנית לימודי ( יידרשו ללמוד LL.Bסטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים )

נ"ז, חלק מלימודי ההשלמה ילמדו בסמסטר הקיץ תש"פ שיתחיל לפני  24השלמה תהיה בהיקף של 

 תחילת לימודי התואר השני. יתר הקורסים יפרשו על פני כל תקופת התואר.

שפט ישראל, באים: דיני חוזים, דיני עבודה, דיני נזיקין, מבוא למלימודי ההשלמה יכללו את הקורסים 

משפט ציבורי ותורת המשפט. למסיימים בהצלחה תוענק תעודה עבור חטיבה בלימודי דיני תאגידים, 

 .משפט

 

 :טור מקורסיםפ

 

 מכסת את להפחית כדי בכך יהיה סטודנטים שקיבלו פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים לא

 ,הפטור שניתן בהיקף אחרים קורסים או קורס ילמד הפטור ומקבל הנדרשת מהם הלימודים

 .התכנית ראש להנחיות בהתאם

 

 במסלול שאינו מחקרי מבנה התכנית

 .התכנית הינה תכנית מובנית ללא קורסי בחירה 

  8חובה על הסטודנט להשתתף בשני סמינריונים, סה"כ התכנית במסגרת לימודי  -סמינריונים 

 ש"ס(. 4-ש"ס )כל סמינריון מזכה ב

 ש"ס 24 יהיו בהיקף –משפטים ב ההשלמה לימודי. 

 

 
 (תזהתכנית הלימודים במסלול מחקרי )עם 

 
שעות סמסטריאליות )ש"ס = שעת לימוד סמסטריאלית( ועבודת  28מבוססת על  תכנית הלימודים

 מחקר. 

סטודנט  .מבנה תכנית הלימודים במסלול המחקרי זהה למבנה תכנית הלימודים במסלול שאינו מחקרי

שעות סמסטריאליות פחות מהנדרש במסלול הלימודים שאינו  4מחקרי רשאי ללמוד הלומד במסלול ה

 ההחלטה אילו קורסים לא ללמוד מהתוכנית תתקבל בשיתוף פעולה עם ראש התכנית.מחקרי. 
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 (עם תזהמחקרי )למסלול  תהליך ודרכי הרשמה

  

 הרישום למסלול המחקרי כרוך בפעולות הבאות:

  עבודת מוסמך מחקרית יודיעו על בקשתם  במסלול הכולל כתיבת המבקשים ללמודסטודנטים

התואר השני, לא יאוחר מתחילת שנת לימודיהם  לראש התכניתלהצטרפות למסלול המחקרי, 

תנאי להגשת מועמדות לתכנית התואר השני במשפט, טכנולוגיה  השנייה בלימודי המוסמך. 

 90מכל תחום שהוא בממוצע ציונים של  וחדשנות עסקית במסלול מחקרי הוא סיום תואר ראשון

 .חות או בהתאם לממוצע ציונים בשנת הלימודים הראשונה בתכניתלפ

 

  ההחלטה על אישור מועמדות כאמור תהיה בסמכותה של וועדת התואר השני. ההחלטה תהיה

לאשר מועמדותו של סטודנט פלוני, שלא לאשר אותה, או לדחות את ההחלטה הסופית למועד 

 ותר שייוודע לסטודנט.מאוחר י

  ,על הסטודנט לקבל הסכמתו של מרצה מקרב סגל לאחר מתן אישור קבלה למסלול המחקרי

המרצים של בית הספר בעל דרגת מרצה בכיר ומעלה אשר נמנה עם הסגל האקדמי של התכנית  

לשמש מנחה ועל אישורו את נושא המחקר. ככל שהסטודנט ייבחר מנחה מן החוץ יהיה מחויב 

 טודנט בצירוף מנחה מבית הספר העומד בקריטריון הנ"ל.הס

 

  על הסכמתו  המנחההתואר השני אישור בכתב מאת לראש תכנית להמציא הסטודנט נדרש

 להדריך את הסטודנט ואת הסכמתו לנושא המחקר.

  המנחה והנחיות הגשת עבודת מחקרלפי הנחיות תעשה הגשת הצעת מחקר. 

 אקדמית לתואר שני שכוללת את המרצה וראש התכנית.אישור הצעת המחקר ע"י הועדה ה 

  סטודנט שמעוניין לעזוב את המסלול המחקרי יודיע על כך לראש התכנית ויהיה רשאי לעבור

 למסלול שאינו מחקרי ויידרש להשלים את הקורסים.

  על הגשת התיזה יחולו גם הכללים וההנחיות המפורטים במסמכים המצויים במנהל סטודנטים

" 2020 –במסלול מחקרי  MAהנחיות עבודה לעבודת תזה במסגרת הלימודים לתואר שני  בדבר "

 ".202וכן "תהליך הגשת תזה מיום יוני 

 

 כתיבת העבודה, ההדרכה עליה, ודרכי אישורה .1

 מועדים א. 

  על רצונם להירשם למסלול תואר שני מחקרי לא למנהל סטודנטים סטודנטים מתבקשים להודיע

שנת לימודיהם השנייה בלימודי המוסמך. סטודנטים במסלול המואץ יודיעו עד יאוחר מתחילת 

 לתחילת שנת לימודיהם הראשונה בתכנית ]שנה חמישית ללימודים במרכז[.

  .על עבודת המחקר להיות מוגשת לא יאוחר משלוש שנים ממועד תחילת הלימודים לתואר השני 

  משך לימודיו בתקופה שעד שנת לימוד אחת, סטודנט לתואר שני מחקרי יוכל לבקש להאריך את

 כלומר למשך כולל של ארבע שנות לימודים.

 .סטודנט אשר לא עמד בלוח הזמנים, יופסקו לימודיו 
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  במקרים חריגים, יוכל ראש התכנית לאשר שנת לימודים חמישית. במקרה כזה יחויב הסטודנט

 ₪. 2000בתשלום של 

 רשמתו לתואר השני המחקרי, וכן סטודנט אשר נרשם סטודנט אשר יודיע על רצונו לבטל את ה

לעיל, הרשמתו תבוטל ויהיה זכאי  2לתואר השני המחקרי אך לא עמד בלוח הזמנים הנקוב בסעיף 

ש"ס נוספים  4לתואר השני שאינו מחקרי  אם עמד בכל הדרישות של תואר זה ובתנאי שישלים 

ש"ס כנדרש  32המוסמך יעמוד על לתואר, כך שסך השעות הסמסטריאליות שילמד בתכנית 

 בלימודי המוסמך ללא תזה.

 הציון הממוצע הנדרש בתואר ב.

חישוב הממוצע המשוקלל בתואר בומעלה.  75הענקת התואר השני מותנית בציון משוקלל של 

השני המחקרי, יוענק לעבודת המחקר משקל של שלושים אחוז מן הציון הסופי ולציון המשוקלל 

 ינריונים יינתן משקל של שבעים אחוז מן הציון הסופי. של הקורסים והסמ

כל אוניברסיטה המוסמכת  -יש לציין כי ציון משוקלל זה אינו מבטיח קבלה ללימודי דוקטורט

להעניק תואר דוקטור רשאית לקבוע לה את סף הקבלה לצורך כך, וסף קבלה זה הוא בדרך כלל 

 .75 -גבוה מ
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 "אפהלימודים תשתכנית לימודים לשנת 
 

שאינם בוגרי  סטודנטים לרבותעבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א )
 אשר החלו לימודיהם בקיץ תש"פ(  ואר ראשון במשפטיםת

 
 

מספר 
 קורס

סה"כ  מקצוע הלימוד
 נ"ז

שעות 
 שיעור

 תנאי קדם

 סדנת דלויט לחדשנות עסקית 3264
 ד"ר אביב גאון
 מר אדלר עידן

2* 2  

     

 מרעיון למיזם  3274
 גליה עינבד"ר 

2* 2  

     

 חדשנות פנים ארגונית 3276
 פרופ' דפנה שוורץ

2* 2  

     

פרספקטיבה  :היבטים אסטרטגיים ופרקטיים של קניין רוחני 10526
 השוואתית

 עו"ד אסא קלינג

2* 2  

     

 פרקטיקה ופיקוח במרחב הסייבר 3265
 ברנבלוםד"ר תמר 

2** 2  

     

3267 

 

 טכנולוגיהובהיבטים בינלאומיים של משפט   ERMסדנת 

 אמנון אפשטייןד"ר 

1** 

 

1  

     

ניהול  - משתנה סדנה בנושא טכנולוגיות פורצות דרך במציאות 3268
 סיכונים והיבטים משפטיים

 בן חקלאי ו"דע

1** 1  

     

 היבטים בפרטיות ומידע 10553
 דרור-דלית קןד"ר 

 פרופ' קרין נהון

3** 3  

     

 יקה ומדיניות ציבוריתתבינה מלאכותית: משפט א 10530
 ד"ר אביב גאון

3*** 3  

     

  (eמשפט וביוטכנולוגיה ) 3269
 פרופ' דב גרינבאום

2*** 2  
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  סמינריונים

 (e) טכנולוגיה, משפט וחברה 10524
 פרופ' דב גרינבאום

4 4  

     

 רוחניהניין הקיסודות  10523
 פרופ' ליאור זמר

4 4  

     

   28 סה"כ נקודות זכות 

     

 נ"ז בלימודי משפט: 13טודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון במשפטים, ילמדו בנוסף ס

     

 דיני נזיקין  10538
 ד"ר אביב גאון

2* 2   

     

 תורת המשפט 10535
 פרופ' ליאור זמר

4** 4  

     

 דיני תאגידים 3262
 פרופ' עלי בוקשפן

3*** 3  

     

 משפט ציבורי 10539
 פרופ' יניב רוזנאי

4*** 4  

     

   13 סה"כ נקודות זכות 

     

    מקצוע הנלמד בסמסטר א' *

    מקצוע הנלמד בסמסטר ב'      **

    מקצוע הנלמד בסמסטר קיץ ***

  מועדי הקורס יפורסמו בהמשך –קורס מרוכז כמחצית מהסמסטר 

  ס יפורסמו בהמשךמועדי הקור –הקורס יילמד פעם בשבועיים 

(e) הקורס יילמד בשפה האנגלית 

 מראש שיפורסמו למועדים בהתאם וקצרים ארוכים שישי ימי של מיוחדת במתכונת יילמד הקורס 
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  תשפ"אסמסטר א'  -מערכת שעות 
 ו' ה' ד' ג' ב' א' בין השעות

 סמינר ביסודות הקניין הרוחני      8:00 – 11:15
 פרופ' ליאור זמר

 סמינר בטכנולוגיה, משפט וחברה 
 פרופ' דב גרינבאום

 דיני נזיקין      11:30-13:00
 ד"ר אביב גאון 

13:45-15:15       

 סדנת דלויט לחדשנות עסקית   15:45-17:15
 ד"ר אביב גאון
 מר עידן אדלר

    

 

 

 מרעיון למייזם   17:30-20:45

 ד"ר גלי עינב

    

 חדשנות פנים ארגונית 
 פרופ' דפנה שוורץ

היבטים אסטרטגיים ופרקטיים של קניין   21:00-22:30
 רוחני: פרספקטיבה השוואתית

 עו"ד אסא קלינג

    

  כמחצית מהסמסטר –קורס מרוכז 

 
  ' תשפ"אבסמסטר  -מערכת שעות 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' בין השעות

 תורת המשפט      8:00 – 09:45
 פרופ' ליאור זמר 

 

פרקטיקה ופיקוח       09:45-11:15
 במרחב הסייבר

 ד"ר תמר ברנבלום
11:30-13:00      

 היבטים בפרטיות ומידע  14:45-17:15
 דרור-ד"ר דלית קן
 נהוןפרופ' קרין 

    

 

בהיבטים   ERMסדנת   17:30-19:00
בינלאומיים של משפט 

 וטכנולוגיה
 ד"ר אמנון אפשטיין

    

סדנא בנושא טכנולוגיות פורצות 
ניהול -דרך במציאות משתנה

 סיכונים והיבטים משפטיים
 עו"ד בן חקלאי

 סמינר בטכנולוגיה, משפט וחברה  19:15-22:30
 פרופ' דב גרינבאום

    

 סמינר ביסודות הקניין הרוחני
 פרופ' ליאור זמר

  כמחצית מהסמסטר –קורס מרוכז 

 מראש שיפורסמו למועדים בהתאם וקצרים ארוכים שישי ימי של מיוחדת במתכונת יילמד הקורס 
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  תשפ"אקיץ סמסטר  -מערכת שעות 
 ו' ה' ד' ג' ב' א' בין השעות

 
08:00-11:15 

 
 

11:30-12:15 

  משפט וביוטכנולוגיה     
 פרופ' דב גרינבאום

בינה מלאכותית: משפט      
 אתיקה ומדיניות ציבורית

 ד"ר אביב גאון

11:30-13:00       

13:45-15:15       

 
 

15:45-20:00 
 

20:00-20:45 

 דיני תאגידים 
 פרופ' עלי בוקשפן

    

 

 משפט ציבורי
 רוזנאיפרופ' יניב 

    

21:00-22:30       

  מועדי הקורסים )תאריכים ושעות מדויקים( יפורסמו בסמוך  – כמחצית מהסמסטר –קורס מרוכז
 לסמסטר קיץ
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  פ"אלשנה"ל תש במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.A ערכת השעותמ

שאינם בוגרי תואר  סטודנטים לרבותעבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תש"ף )
 אשר החלו לימודיהם בקיץ תשע"ט(  ראשון במשפטים

 
 

מספר 
 קורס

סה"כ  מקצוע הלימוד
 נ"ז

שעות 
 שיעור

 תנאי קדם

 תקניין רוחני אסטרטגיות ליטיגציה עבור חברו 3263
 טכנולוגיה

 עו"ד דוד גילת

2* 2  

     

 המרחב הדיגיטלי 10534
 עם  -בר-לסלי קים טרייגרד"ר 

2* 2  

     

   4 סה"כ נקודות זכות  

      

 דיני אכיפת חיובים וחדלות פירעון 3645
 ד"ר נטע נדיב

2* 2  

     

 מקצוע הנלמד בסמסטר א' *

  מועדי הקורס יפורסמו בהמשך –הקורס יילמד פעם בשבועיים 

  שיילמד את הקורס ויירשם הרישום לקורס ייעשה דרך מנהל הסטודנטים. סטודנט  –קורס בחירה
השלמה ולא קורסים שנלמדים על ידי מרצים בכירים  קורסיאליו יוכל להמיר את אחד הקורסים )לא 

 בבינתחומי( שבהם הציון נמוך מהקורס החדש.

 
 
 

  סמסטר א' תשפ"א -מערכת שעות 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' בין השעות

11:15 – 8:00       

ה קניין רוחני אסטרטגיות ליטיגצי
    העבור חברות טכנולוגי
 עו"ד דוד גילת

 המרחב הדיגיטלי
ד"ר לסלי קים טרייגר 

 עם-בר

11:30-13:00        

13:45-15:15        

15:45-17:15       

17:30-20:45  
דיני אכיפת חיובים 

 וחדלות פרעון
 ד"ר נטע נדיב

    

  מועדי הקורס יפורסמו בהמשך. –הקורס יילמד פעם בשבועיים 

  פתיחת הקורס מותנית במינימום  הרישום לקורס ייעשה דרך מנהל הסטודנטים. –קורס בחירה
  נרשמים.

 


