
 תואר שני במשפטים
בהתמחות בלימודי ביקורת פנימית

)M.A.( משפטים ללא משפטנים )LL.M.( משפטנים



אודות הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס
 )LL.B.( הפקולטה הוקמה בשנת 1990 והיא המוסד האקדמי הפרטי הראשון שהעניק לבוגריו תואר ראשון במשפטים
ותואר שני במשפטים ).LL.M(. הפקולטה למשפטים מציעה תוכניות ללימוד תואר שני בלימודי משפט ).M.A( עבור 
לא משפטנים, בנוסף לתואר השני במשפטים )LL.M.(, מתוך ההבנה כי השכלה משפטית היא הכרחית לתחומי עיסוק 

רבים.

אודות החטיבה
מציעים שתי תוכניות ייעודיות, ייחודיות וחדשניות, הראשונות מסוגן בארץ, לתואר שני עם התמחות בלימודי 

ביקורת פנימית וציבורית – האחת לבוגרי תואר ראשון במשפטים והשנייה לבוגרי תואר ראשון בכל יתר 
התחומים.** תוכניות אלה מקנות לעוסקים בביקורת פנימית ולמתעניינים בעולם הביקורת הפנימית הזדמנות 

 להתמקצע בתחום ולהעמיק את הידע המשפטי החיוני לתחום זה ולהרחיבו.
התוכניות משלבות כלים מעשיים ומכשירות את הסטודנטים לצרכי שוק העבודה במגזר הציבורי ובמגזר העסקי.

קהל היעד
 התוכניות מיועדות לבעלי תואר ראשון במשפטים ולבעלי תואר ראשון בתחומים אחרים.

התוכניות מתאימות לעוסקים בביקורת פנימית, במגזר הציבורי או העסקי, וכן לכל המעוניינים להשתלב במקצוע 
הביקורת הפנימית.

 פתיחת התוכניות מותנית במספר נרשמים מינימלי.
** התוכנית לבעלי תואר ראשון שאינו במשפטים כוללת לימודי השלמה.





עוד על תוכניות הלימוד
 הקורסים בתוכניות משלבים בין תיאוריה לבין פרקטיקה

 כל קורס נבחר בקפידה כדי להתאים לצרכים האקדמיים והמקצועיים של הסטודנטים
התוכניות כוללות פרקטיקום - התנסות מעשית מונחית אשר נחשבת כנסיון מקצועי בתחום

 
מבנה תוכנית התואר השני ללא משפטנים בהתמחות בביקורת 

 לימודי השלמה –24  ש"ס
 לימודי התמחות –32  ש"ס

סה"כ – 56 ש"ס כולל הפרקטיקום

 מבנה תוכנית התואר השני עבור משפטנים בהתמחות בביקורת
 לימודי חובה ובחירה הכוללים מגוון קורסים בתחום הביקורת, לצד קורסי בחירה בתחומי משפט נוספים.

 סה"כ – 36 ש"ס כולל הפרקטיקום
* תוכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם להחלטות ועדת ההוראה של הפקולטה.

משך התוכנית וימי הלימוד
• ארבעה סמסטרים

• שני ימי לימוד בשבוע – ימי שלישי אחר הצהריים וימי שישי.
 

מנהל מקצועי – מר אלי מרזל, מנכ"ל משרד מבקר המדינה לשעבר - אלי מרזל כיהן קודם לתפקידו כמנכ"ל משרד 
מבקר המדינה, כמבקר הפנימי של חברת מקורות )סמנכ"ל(, וכמבקר הפנימי במרכז הרפואי הדסה. מרזל הוא בעל 
תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת חיפה במסלול ביקורת ציבורית ופנימית, וכן בעל תואר שני בניהול מבית 

הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב. 

התוכניות מוצעות בשיתוף פעולה עם לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל  
 • סיום התואר מוכר כשנת ניסיון בביקורת פנימית לצורך בחינות ההסמכה ל - CIA - מוסמך בביקורת פנימית

 • למסיימים תינתן אפשרות להשתתף בקורס הכנה לבחינות ה- CIAבתנאים מיוחדים
• סיום התואר מזכה בתעודה מטעם לשכת המבקרים הפנימייםIIA  ישראל





לימודי החטיבה - 32 ש«ס )24 ש«ס ללא סמינר(לימודי השלמה - 24 ש«ס

ש”סשם הקורס

2מבוא למשפט ישראלי

4תורת המשפט

4משפט ציבורי

4יסודות בדיני חוזים

4יסודות בדיני החברות בישראל

4יסודות במשפט הפלילי

2יסודות בדיני עבודה

ש”סשם הקורס

4סמינר: ממשל תאגידי

4סמינר: שומרי הסף

4פרקטיקום

2סוגיות במינהל תקין, דיני מכרזים, רכש והתקשרויות

2יחסי מבקר מבוקר - ניהול מו«מ וניהול קונפליקט

2חשבונאות פיננסית וניתוח דוחות כספיים

2סוגיות מתקדמות בניהול

2תורת הביקורת א

2תורת הביקורת ב

2דיני ביקורת - היבטים משפטיים בעבודת המבקר

2עולם הסיכונים וניהולו

2ביקורת טכנולוגיית המידע וסייבר

2אחריות חברתית - תאגידית

)M.A.( לימודי השלמה
ולפיתוח חשיבה  יסודות המשפט הישראלי  לימודי ההשלמה כוללים את ארגז הכלים המשפטי אשר נדרש להבנת 

משפטית. הקורסים הנכללים בלימודי ההשלמה מהווים בסיס ללמידה ולעיסוק בתחומי המשפט השונים.    

חטיבת קורסים בדגש על ביקורת פנימית
 לימודי ההתמחות כוללים מגוון קורסים בנושאים המצויים בליבה של עבודת הביקורת.

 לימודי ההתמחות מתמקדים בפיתוח יכולותיו של המבקר הפנימי בשלושה מישורים: המישור המשפטי,
המישור המקצועי והמישור הפיננסי.
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