בית ספר הארי רדזינר
למשפטים

תואר שני LL.M.

במשפטים
אוניברסיטת רייכמן
2023-2022

בשוק התחרותי של עריכת דין ,ידע מעמיק
הוא יתרון .תואר שני  LL.M.במשפטים
יעניק לך נקודת מבט אינטלקטואלית וחדה
על התחום ויקנה לך כישורים בינתחומיים
וכלים מעשיים.

דבר ראש התוכנית
מתעניינות ומתעניינים יקרים,
תוכנית התואר השני במשפטים תספק לכם חוויה אינטלקטואלית
מאתגרת ועשירה ,אשר תעמיק ותרחיב את הידע שרכשתם במהלך
לימודי התואר הראשון ובעבודתכם המעשית.
בתוכנית לתואר שני מוצעים קורסים במגוון תחומים ,העוסקים
בסוגיות עכשוויות הן מהמשפט המקומי והן מהמשפט ההשוואתי.
התוכנית מתבססת על לימוד בקבוצות קטנות ,שבהן מתאפשר דיון
מעמיק המרחיב לא רק את הידע ,אלא גם את החשיבה הביקורתית
ואת מיומנויות המחקר.
בתוכנית מלמדים בכירי המשפטנים בישראל .הקבוצה המצומצמת
והאיכותית שתתקבל לתוכנית ,תיהנה מקשר ישיר עם הסגל
ומהדרכה צמודה .אם יבחרו ,יוכלו הסטודנטים להשלים את לימודיהם
בשלושה סמסטרים רצופים הנמשכים מעט יותר משנה קלנדרית.
סגל המרצים זמין ללוות אתכם בכתיבת עבודת התזה ובהכנתכם
להמשך לימודי מחקר מתקדמים .החל משנת  ,2019מוסמך בית
ספר הארי רדזינר למשפטים להעניק תואר שלישי Ph.D. ,במשפטים.
תוכנית הדוקטורט מכוונת לפתח ידע והבנה בתחומי דעת נוספים
הקשורים במשפט ,במטרה לקדם מחקר בינתחומי .בוגרי תואר שני
 LL.M.במשפטים יוכלו להמשיך ולהשתלב בלימודי הדוקטורט.
בוגרי התוכנית משתלבים גם בפרקטיקה הבכירה בישראל.
התוכנית לתואר שני במשפטים מציעה חוויית לימוד ייחודית ומרתקת.
לאוניברסיטת רייכמן מחויבות עמוקה וארוכת טווח לטיפוח תוכנית
המוסמך ,ולליווי הסטודנטים במהלך התואר וגם לאחר השלמתו.
כראש התוכנית ובשיתוף עם יפעת קורן-בהלול ,נעמוד לרשותכם ונסייע
לכם בתכנון התואר ובהשלמתו.
בהצלחה,

פרופ' גיא זיידמן
ראש תוכנית ה LL.M.-במשפטים

מאפייני התוכנית
סגל מרצים וחוקרים ,מומחים במשפט עסקי ,בעלי שם
בינלאומי וניסיון במחקר ובהוראה באוניברסיטאות
המובילות בעולם ,בהן ,Oxford ,Northwestern
 Harvard ,Yale ,Chicago ,Pennsylvaniaועוד.
שיתוף פעולה עם בית ספר אריסון למנהל עסקים ,לרבות
השתתפות בקורסי ה MBA-להרחבת תחומי לימוד וידע.
לימוד תאוריות מעמיקות ועדכניות ,לצד דגש על
ההיבט המעשי.
עיסוק משפטי באזורי סחר בינלאומי בכלל ,ובאיחוד
האירופי בפרט.
נסיעת לימודים לדיסלדורף ,גרמניה ,הכוללת
השתלמות במשפט עסקי אירופי.
אפשרות להמשיך ללימודי תואר שלישי ()Ph.D.
במשפטים באוניברסיטת רייכמן.
לימודים במשך  3סמסטרים ,מותאמים לבעלי קריירה.
מלגות למועמדים מצטיינים.
שכר הלימוד הוא .₪ 42,500
מידע על תקנון הרישום והקבלה נמצא באתר:
www.runi.ac.il/rishumonlinemaster

תוכנית הלימודים
תוכנית המוסמך במשפטים מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים לימודיים
גבוהים .אפשר ללמוד בתוכנית במסלול מחקרי (הכולל כתיבת תזה)
או במסלול שאינו מחקרי.
הלימודים יתקיימו בימי שלישי אחר הצוהריים ובימי שישי בבוקר,
למעט קורסי בחירה ,שחלקם יתקיימו בשאר ימות השבוע.
מבנה התוכנית
הלימודים מתקיימים במשך  3סמסטרים ומורכבים מ 36-ש"ס (שעות
סמסטריאליות) .במסגרת התוכנית נדרשים הסטודנטים ללמוד לפחות  22ש״ס
במקצועות ייחודיים לתוכנית ,המוגדרים כקורסי ליבה של המשפט העסקי או
הכללי .יתר שעות הלימוד ( 14ש״ס) יוכלו להיות בתוך הליבה של המשפט העסקי
או הכללי ,בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה .דוגמה למקצועות כאלה
הם מקצועות הנלמדים בבית ספר אריסון למנהל עסקים וכן ,מקצועות הנלמדים
בבית ספר הארי רדזינר למשפטים בתחום המשפט הפרטי.
תוכניות חילופי סטודנטים
כחלק ממחויבותה של אוניברסיטת רייכמן לספק לסטודנטים חוויית לימודים
עשירה ,בינלאומית ומגוונת ,שואף בית ספר הארי רדזינר למשפטים לחשוף
את הסטודנטים והסטודנטיות לתרבות משפטית ועסקית במדינות שונות
ברחבי העולם.
במסגרת התואר השני ,מציע בית הספר תוכניות לחילופי סטודנטים
בשיתוף אוניברסיטאות מובילות בעולם ,כגון אוניברסיטת  Tsinghuaבסין
ואוניברסיטת  Torinoבאיטליה.
התוכניות מציעות העמקה בנושאים שונים בתחום המשפט ותוכני לימוד
מרתקים ,ומסייעות לסטודנטים ביצירת קשרים עם עמיתים בעלי תחומי עניין
דומים בחו“ל .לסטודנטים אשר יעמדו בקריטריונים שייקבעו ,תינתן הזדמנות
להשתתף בלימודי משפטים באחד מן המוסדות ,למשך סמסטר אחד,
שבמהלכו יוכלו להשתתף במגוון רחב של קורסים בנושאים שונים.
תוכנית הלימודים ,אשר תעוצב לפי נטיית ליבם של הסטודנטים ,תקנה נקודות
זכות על חשבון מכסת קורסי הבחירה ,בכפוף לאישור פרטני מראש.

תוכנית הלימודים
קורסי ליבה
סעדים חוקתיים ( 2ש״ס)
פרופ‘ אהרן ברק
משפט עסקי אירופי  -נסיעת לימודים לגרמניה ( 4ש“ס)
אחריות אקדמית :פרופ‘ גיא זיידמן
סוגיות מתקדמות בתכנון ובנייה ופיתוח עירוני ( 2ש"ס)
ד"ר רונית לוין-שנור
 2( Investor-State Dispute Resolutionש"ס)
ד"ר מיכאלה הלפרן
תקדימים מובילים במשפט העסקי ( 2ש״ס)
פרופ' גיא זיידמן
חוקי המס הייחודיים ( 2ש״ס)
פרופ' יעקב נוסים
סוגיות ברגולציה כלכלית ( 2ש״ס)
ד"ר אורית דייגי-אפשטיין
רגולציה פלילית של מיניות ( 2ש"ס)
ד"ר גליה שניבוים
משפט מסחרי משווה ( 2ש"ס)
פרופ' יורם שחר

סמינריונים
על תאוריות ואסכולות במשפט הפרטי
פרופ' רונן קריטנשטיין
העיר במרחב הגלובלי
פרופ' אמנון להבי
היבטים בחברה וטכנולוגיה  -האם יש עתיד
לנהיגה האנושית?
פרופ' גיא זיידמן וד"ר אביב גאון

קורסי בחירה מתוכנית התואר השני ( )MBAבמנהל עסקים:
רשימת הקורסים המלאה מופיעה באתר בית ספר אריסון למנהל עסקים ,בכתובתwww.runi.ac.il/MBA :
הקבלה לקורסים על בסיס מקום פנוי ועמידה בתנאי הקדם של הקורס.
הערה :הרשויות האקדמיות של אוניברסיטת רייכמן שומרות לעצמן את הזכות לבצע שינויים בתוכנית הלימודים.

אוניברסיטת רייכמן מציעה
לימודים ברמה הגבוהה ביותר לצד
תוכניות מחקר מאתגרות.
תוכנית התואר השני במשפטים פתחה
עבורי את הצוהר ללימודי דוקטורט
באוניברסיטה מובילה.״
ד"ר עו"ד עמית אלעזרי בר און
מרצה באוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה
דירקטור ,מדיניות אבטחת מידעIntel ,

סגל אקדמי בתוכנית
ד“ר מורן אופיר

 ,Ph.D.האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ‘ עלי בוקשפן

ד"ר איילת ליבזון

 ,Ph.D.אוניברסיטת ניו יורק ()NYU

פרופ‘ עמיר ליכט

 ,S.J.D.אוניברסיטת הרווארד

 ,S.J.D.אוניברסיטת הרווארד
ראש תוכנית הדוקטורט

 ,Ph.D.האוניברסיטה העברית בירושלים

ד“ר הלל סומר
 ,J.S.D.אוניברסיטת ייל

 ,LL.D.האוניברסיטה העברית בירושלים
ראש הוועדה העליונה לדוקטורט

ד“ר רפעאת עזאם
 ,LL.D.האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ‘ ישי בר

פרופ‘ אהרן ברק

פרופ‘ ליאור ברשק

 ,D.Philאוניברסיטת אוקספורד

ד"ר אביב גאון

 ,Ph.D.אוניברסיטת יורק
מנהל בית הספר

פרופ‘ דב גרינבאום

ד"ר יובל פרוקצ'יה

 ,Ph.D.אוניברסיטת הרווארד

פרופ' רונן קריטנשטיין

 ,LL.D.האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ‘ שרון רבין-מרגליות

 ,J.S.D.אוניברסיטת ניו יורק ()NYU

 ,J.D.אוניברסיטת קליפורניה בברקלי
 ,Ph.D.אוניברסיטת ייל

פרופ‘ אמנון רובינשטיין

 ,J.S.D.אוניברסיטת ייל

פרופ' יניב רוזנאי

 ,J.S.D.אוניברסיטת נורת‘ווסטרן
ראש תוכנית ה LL.M.-במשפטים

ד"ר ענת רוזנברג

פרופ‘ רבקה וויל

פרופ‘ גיא זיידמן

פרופ‘ ליאור זמר

 ,Ph.D.אוניברסיטת יורק
דיקן בית הספר

פרופ' רות זפרן

 ,LL.D.האוניברסיטה העברית בירושלים
סגנית דיקן בית הספר

פרופ‘ אסף יעקב

 ,J.S.D.אוניברסיטת שיקגו

פרופ‘ אמנון להבי

 ,J.S.D.אוניברסיטת ייל

ד“ר רונית לוין שנור

 ,LL.D.האוניברסיטה העברית בירושלים

Ph.D., London School of Economics
חתן פרס ישראל לחקר המשפט
Ph.D., London School of Economics

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב

פרופ‘ יורם שחר
 ,D.Philאוניברסיטת אוקספורד
ד"ר גליה שניבוים

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב

ד“ר אדם שנער

 ,S.J.D.אוניברסיטת הרווארד

ד"ר רועי שפירא
 ,Ph.D.אוניברסיטת הרווארד

בוגרי התוכנית מספרים
תוכנית הלימודים מגוונת וכוללת קורסים המעניקים
בסיס ידע רחב וכלים איכותיים להתמודדות בעולם העסקי,
יותר מכל תוכנית לימוד אחרת .הגמישות האינהרנטית של
המערכת מאפשרת לכל סטודנטית וסטודנט להכווין את
מערכת הלימוד שלהם כדי להפיק ממנה את המיטב ולמקסם
את יכולותיהם ,הן מהקורסים התאורטיים והן מהקורסים
המעשיים .האווירה הטובה בין הסטודנטים והמרצים הופכת
את תוכנית הלימודים לחוויה שצר לי שנסתיימה.״
עו״ד צחי ברקוביץ
עו״ד ברשות ההגבלים העסקיים

לימודי התואר השני במשפטים פתחו עבורי צוהר
להעמיק את הכישורים המחקריים שלי .שיטת ההוראה
האינטימית והלימוד בגובה העיניים איפשרו לי להתמודד
עם סוגיות מחקריות  -תיאורטיות ומעשיות  -ולעצב זהות
מקצועית ברורה.״
עו״ד אהוד לזר
מנכ״ל עיריית הרצליה

תוכניות תואר שני באוניברסיטת רייכמן
תואר שני ( )MBAבמנהל עסקים
תואר שני MBA in Healthcare Innovation
תואר שני Global MBA
תואר שני One Year MBA
תואר שני  M.Sc.במדעי המחשב
תואר שני M.Sc. in Machine Learning and Data Science
תואר שני  M.A.במשפטים ,טכנולוגיה וחדשנות עסקית
תואר שני  M.A.בממשל
תואר שני  M.A.בתקשורת ומדיה חדשים
תואר שני  M.A.באינטראקציית אדם-מחשב ()HCI
תואר שני  M.A.בכלכלה התנהגותית
תואר שני  M.A.בכלכלה פיננסית
תואר שני  M.A.בכלכלה התנהגותית
תואר שני  M.A.בפסיכולוגיה חברתית
תואר שני  M.A.בפסיכולוגיה קלינית

תוכניות תואר שלישי
תואר שלישי  Ph.D.במשפטים
תואר שלישי  Ph.D.במדעי המחשב
תואר שלישי  Ph.D.בפסיכולוגיה
לפרטים נוספיםwww.runi.ac.il :

מִנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים:
09-9527300
054-7318396
master@idc.ac.il
רישום מקוון:
www.runi.ac.il/RishumOnlineMaster
בהתאם להחלטות הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה ,הוכר המרכז הבינתחומי הרצליה
כאוניברסיטה ,והחל מיום  31באוקטובר  2021שונה שמו של "המרכז הבינתחומי הרצליה" (חל"צ)
ל"אוניברסיטת רייכמן" (חל"צ).
צילום :מיטל איטקיס ,כפיר בולוטין ,שרון בנטוב ,עמית גרון ,גדי דגון ,איה וולקוב ,דניאל סטרבו

