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 תארים מתקדמים מחקריים 3.14

 קוד עבודת מחקר 3.14.1

 הקורס שם הקורס קוד
 לתזה ערך שוות עבודה 99-071-01
 שני לתואר תזה 99-762-01
 לתואר מחקר עבודת 99-769-01

 שלישי
 

 קורסים 3.14.2

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 14-16 'ג -- 'ש ליפשיץ שחר' פרופ מחלקתי סמינר 99-123-01
 מאמרים לכתיבת סדנה 99-271-01

 משפטיים
 16-18 'א 4 'א בנדור אריאל' פרופ

 במשפט חוקרים סדנת 99-312-01
 עברי

 יאיר' פרופ
 לורברבוים

 16-18 'ד 3 'ש

 

 תואר שני לעורכי דין ולמשפטנים 3.15
 מקרקעין-מסלול: מסחרי 3.15.1

 קורסים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
ליטיגציה אזרחית  99-628-01

ופלילית במשפט 
 הכלכלי

 16-18 ג' 2 א' ח'אלד כבוב השופט

יהודית  מדינה 99-631-01
 ודמוקרטית

 פרופ' ידידיה שטרן
 ד"ר יוסי שרעבי

 18-20 ג' 2 א'

חידושים במשפט  99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 ג' 2 א' ד"ר אורי ניר

עסקאות מימון  99-659-01
 בינלאומיות

 14-16 ג' 2 ב' עו"ד אבי גולדשטיין

99-786-01 
 

 16-18 ג' 2 ב' ה פלפלופטת דרורש דיני בנקאות 

 במשפט וקניין חיוב 99-007-01
 העברי

 18-22 'ג 4 'ב ברנד יצחק' פרופ

הדירקטוריון בעידן  99-636-01
הכשרת  - המודרני

 דירקטורים

 8-12 ו' 4 ב' ד"ר שלמה נס

 מתקדמות סוגיות* 99-7004-01
 יזמות-במקרקעין

 למגורים ובנייה

 16-18 ג' 2 ב' יפעת נחמיאסעו"ד 

". למגורים ובנייה יזמות-במקרקעין מתקדמות סוגיות" בקורס" בנקאות דיני" הקורס את להחליף ניתן*
 . הרישום ליועצי יפנה החלפה לבצע המעוניין סטודנט
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 סמינריונים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 8-10 ו' 4 א' ידידיה שטרןפרופ'  שת חברותיכר 99-850-01
99-861-01 

 
 8-10 ו' 4 א' פרופ' קנאור איריס דיני מכרזים 

 8-10 ו' 4 א' חן-ד"ר מאור אבן עבירות צווארון לבן 99-864-02
רגולציה פוליטיקה  99-812-01

 וסביבה
 10-12 ו' 4 א' פרופ' אורן פרז

נטילה שלטונית של  99-278-01
 מקרקעין

 10-12 ו' 4 א' ד"ר שי שטרן

 10-12 ו' 4 א' ד"ר אורי ניר דיני צרכנות 99-472-01
 

  חסמסטר קיץ תשע"

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
חברות בקשיים: חובות  99-6000-01

נושאי משרה וזכויות 
 נושים

 14-18 ג' 2 קיץ דוד האן פרופ'

 18-22 ג' 2 קיץ פרופ' יצחק ברנד ערכים בבחן ההלכה 99-022-01
-ד"ר מנאל תותרי דיני תכנון ובניה 99-6001-01

 ג'ובראן
 8-12 ו' 2 קיץ

 

 משפחה-מסלול: גישור 3.15.2

 קורסים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
חידושים במשפט  99-625-01

 ציבורי ופלילי
 16-18 ג' 2 א' פרופ' אריאל בנדור

 יהודית מדינה 99-631-01
 ודמוקרטית

 שטרן ידידיה' פרופ
 ד"ר יוסי שרעבי

 18-20 'ג 2 'א
 

חידושים במשפט  99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 ג' 2 א' ד"ר אורי ניר

גישור במשפחה ויישוב  99-701-01
סכסוכים בעידן החוק 

התדיינויות  רלהסד
  בסכסוכי משפחה

 14-18 ג' 4 ב' עו"ד מיכל שקד

היסודות ההלכתיים  99-002-01
של דיני המשפחה 

 בישראל

 18-22 ג' 4 ב' פרופ' עמיחי רדזינר

קורס הכשרה  99-621-01
 למגשרים

 8-12 ו' 4 ב' אורנה דויטשד"ר 

 

 סמינריונים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
יחסים משפטיים בין  99-453-01

 הורים לילדים
 8-10 ו' 4 א' פרופ' רונה שוז

 ליפשיץפרופ' שחר  חוזים משפחתיים 99-834-01
עו"ד שלומית 

 בקרמן-אפרתי
 

 8-10 ו' 4 א'

 10-12 ו' 4 א' פרופ' עמיחי רדזינרחיובים הנובעים מן  99-203-01
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הלכה -הנישואין
 ומשפט

ישוב סכסוכים  99-439-01
שיפוטי: בין תיאוריה 

 ופרקטיקה

פרופ' מיכל 
 אלברשטין

 10-12 ו' 4 א'

ופרקטיקה תיאוריה  99-836-01
בביהמ"ש לענייני 

 משפחה

 10-12 ו' 4 א' השופט שאול שוחט

 

  חסמסטר קיץ תשע"

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
חברות בקשיים: חובות  99-6000-01

נושאי משרה וזכויות 
 נושים

 14-18 ג' 2 קיץ פרופ' דוד האן

 18-22 ג' 2 קיץ ברנדפרופ' יצחק  ערכים בבחן ההלכה 99-022-01
יחסי ממון במשפחה:  99-6002-01

היבטים עיוניים 
 וגישוריים

 8-12 ו' 2 קיץ פרופ' שחר ליפשיץ

 

 ציבורי-מסלול: פלילי 3.15.3

 קורסים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
חידושים במשפט  99-625-01

 ציבורי ופלילי
 16-18 ג' 2 א' פרופ' אריאל בנדור

מדינה יהודית  99-631-01
 ודמוקרטית

 18-20 ג' 2 א' פרופ' ידידיה שטרן

חידושים במשפט  99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 ג' 2 א' ד"ר אורי ניר

תיאוריות  99-658-01
 בקרימינולוגיה

 14-16 ג' 2 ב' ד"ר יורמן עדה

 16-18 ג' 2 'ב ח'אלד כבוב השופט ראיות הלכה למעשה 99-637-01
 18-22 ג' 4 ב' ד"ר יעקב חבה משפט פלילי עברי 99-001-01
 8-10 ו' 2 ב' מאיר גלבוע מר סדנה בחקירה פלילית 99-703-01

ליטיגציה פלילית  99-6630-01
 בעבירות פשע חמור

 10-12 ו' 2 ב' השופט צבי סגל

 

 סמינריונים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
היבטים פליליים בדיני  99-288-01

 המס
 8-10 ו 4 א' ד"ר חיים גבאי

השופטת )בדימוס(  הזכות לשוויון 99-297-01
 דליה דורנר

 8-10 ו 4 א'

חולה הנפש, קידום  99-800-01
בריאות ומשפטנות 

 טיפולית

 8-10 ו' 4 א' ד"ר מרדכי מרק

 8-10 ו' 4 א' חן-ד"ר מאור אבן עבירות צווארון לבן 99-864-02
-ד"ר ציפי ארמן משפט ופסיכיאטריה 99-299-01

 שטרן
 10-12 ו' 4 א'

 10-12 ו' 4 א' פרופ' גדעון ספיר דת ומדינה 99-857-01
 10-12 ו' 4 א' מר מאיר גלבוע עבירות צווארון לבן 99-864-01
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זכויות חוקתיות בהליך  99-4003-01
 הפלילי

 10-12 ו' 4 א' ד"ר אסף הראל

 

 

  "חסמסטר קיץ תשע

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
בקשיים: חובות חברות  99-6000-01

נושאי משרה וזכויות 
 נושים

 14-18 ג' 2 קיץ פרופ' דוד האן

 18-22 ג' 2 קיץ פרופ' יצחק ברנד ערכים בבחן ההלכה 99-022-01
 8-12 ו' 2 קיץ פרופ' אריאל בנדור מנהלי משפט 99-6003-01

 

 

 (ז"תשע חורף)מסלול  ולמשפטנים דין לעורכי שני תואר 3.16

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
חידושים במשפט ציבורי  99-625-01

 שייך הקורס) ופלילי
-למסלולים: פלילי

 משפחה-גישור, ציבורי
 (ורגולציה

פרופ' אריאל 
 בנדור

 16-18 ג' 2 א'

ליטיגציה אזרחית  99-628-01
 ופלילית במשפט הכלכלי

 למסלולשייך  הקורס)
 מקרקעין(-מסחרי

 אלד'השופט ח
 כבוב

 16-18 ג' 2 א'

מדינה יהודית  99-631-01
 ודמוקרטית

פרופ' ידידיה 
 שטרן

 ד"ר יוסי שרעבי

 18-20 ג' 2 א'
 

חידושים במשפט  99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 ג' 2 א' ד"ר אורי ניר
 

סדר הדין במשפט העברי  99-629-01
 הלכה למעשה

 8-10 ו' 2 א' עו"ד הלפגוט דוד

 10-12 ו' 2 א' ד"ר שלמה נס חברות בקשיים  99-720-01
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וחשבונאות )מסלול תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים  3.17
 קיץ(

 
 זסמסטר קיץ תשע"

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 12-16 ה' 4 קיץ פרופ' גדעון ספיר משפט ציבורי 99-664-01
 ה' 6 קיץ פרופ' משה גלברד דיני חוזים 99-602-01

 ו'
16-20 
10-14 

 ה' 4 קיץ ד"ר יעקב נוסים מבוא למשפט ישראלי 99-665-01
 ו'

20-22 
8-10 

 

  קורסים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 14-16 ה' 2 א' פרופ' יצחק ברנד אתיקה, הלכה ורפואה 99-015-01
 16-20 ה' 4 א' ד"ר יהושע שגב תורת המשפט 99-072-01
עיקרים במשפט  99-669-01

 הפלילי
 20-22 ה' 2 א' ד"ר לאה ויזל

ד"ר מרים  דיני קניין 99-650-01
 ביטון-'מרקוביץ

 14-16 ה' 2 ב'

 16-18 ה' 2 ב' עו"ד נטע נדיב דיני עבודה 99-614-01
 18-20 ה' 2 ב' אליהו-ד"ר הילה בן דת ומדינה 99-705-01
 20-22 ה' 2 ב' ד"ר אורי ניר הגנת הצרכן 99-619-01
 08-12 ו' 4 ב' ד"ר יעקב נוסים דיני מסים 99-676-01
פרופ' בנימין  דיני מכרזים 99-692-01

 שמואלי
 12-14 ו' 2 ב'

 

  סמינריונים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 8-10 ו' 4 א' ד"ר שי שטרן קהילות במשפט 99-415-02
זכויות יוצרים מול  99-466-01

 זכויות הציבור
פרופ' גדעון 

 פרחומובסקי
 8-10 ו' 4 א'

 8-10 ו' 4 א' פרופ' דוד האן ןפירוק חברות והבראת 99-265-01
סוגיות מתקדמות בדיני  99-878-01

 קניין רוחני
 8-10 ו' 4 א' ד"ר גלעד וקסלמן

היבטים פליליים בדיני  99-288-02
 המס

 10-12 ו' 4 א' ד"ר חיים גבאי

פרופ' יאיר  גרימת נזק לאחר 99-810-01
 לורברבוים

 10-12 ו' 4 א'

 10-12 ו' 4 א' פרופ' ידידיה שטרן רכישת חברות 99-850-02
 10-12 ו' 4 א' פרופ' איריס קנאור דיני מכרזים 99-861-02

 

 חסמסטר קיץ תשע"

 שעות יום ש"ס סמסטר המרצהשם  שם הקורס קוד הקורס
 12-16 ה' 4 קיץ ט.נ. דיני משפחה 99-680-01

 16-20 ה' 4 קיץ פרופ' אריה רייך בדיני נזיקיןמבוא  99-6720-01
המשפט העברי במדינת  99-013-01

 ישראל
 8-12 ו' 4 קיץ חבה ד"ר יעקב
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תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות )מסלול  3.18
 (זחורף תשע"

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 14-16 ה' 2 א' ד"ר יעקב נוסים מסיםדיני  99-676-06

99-6720-07 
 

 דיני נזיקיןלמבוא 
 

 פרופ' אריה רייך
 

 16-18 ה' 2 א'

99-650-06 
 

ד"ר מרים  דיני קניין 
 ביטון -מרקוביץ'

 

 18-20 ה' 2 א'

יצחק השופט  דיני עבודה 99-614-07
 לובוצקי

 20-22 ה' 2 א'

משא ומתן במבט ניהול  99-725-07
 אינטרדיסציפלינרי

 08-10 ו' 2 א' ד"ר אורנה דויטש

 10-12 ו' 2 א' פרופ' דוד האן דיני חברות 99-622-06
 

 (קיץ מסלול) הרוח ומדעי החברה מדעי לבוגרי משפט בלימודי שני תואר 3.19
 

 זסמסטר קיץ תשע"

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
מבוא למשפט  99-665-02

 ישראלי
 12-16 ה' 4 קיץ פרופ' עדי אייל

 ה' 6 קיץ ד"ר אביעד בקשי משפט ציבורי 99-664-02
 ו'

16-20 
10-14 

 פרופ' משה גלברד דיני חוזים 99-602-02
 פרופ' גדעון פרחומובסקי

 ה' 4 קיץ
 ו'

20-22 
8-10 

 

  קורסים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
עיקרים במשפט  99-669-02

 הפלילי
-ד"ר ציפי ארמן

 שטרן
 14-16 ה' 2 א'

 16-18 ה' 2 א' פרופ' יצחק ברנד אתיקה, הלכה ורפואה 99-015-02
 18-22 ה' 4 א' ד"ר מיכאל בריס תורת המשפט 99-072-02
 14-16 ה' 2 ב' ד"ר יעקב חבה הליך פלילי 99-696-02
ד"ר מרים  דיני קניין 99-650-02

 ביטון-מרקוביץ'
 16-18 ה' 2 ב'

 18-20 ה' 2 ב' אליהו-ד"ר הילה בן דת ומדינה 99-705-01
 20-22 ה' 2 ב' ד"ר חיים גבאי דיני מסים 99-676-02
 8-10 ו' 2 ב' עו"ד דניאלה גבאי דיני עבודה 99-614-02
 10-12 ו' 2 ב' ד"ר שמואל ילינק משפט ורפואה 99-704-02
 12-14 ו' 2 ב' ד"ר יאיר שיבר דיני משפחה 99-680-02

 

  סמינריונים

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
פרופ' מיכל  יישוב סכסוכים 99-260-03

 אלברשטיין
 8-10 ו' 4 א'

 8-10 ו' 4 א' פרופ' גדעון ספירהשבת במדינת  99-275-01
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 ישראל
פילוסופיה, -הרמב"ם 99-426-01

 חוק והלכה
פרופ' יאיר 
 לורברבוים

 8-10 ו' 4 א'

מדינה יהודית  99-835-01
 ודמוקרטית

 8-10 ו' 4 א' ד"ר חיים שפירא

-ד"ר ליאת פרידגוט משפט ותרבות 99-281-02
 נצר

 8-10 ו' 4 א'

קדושת החיים  99-264-02
בהלכה ובמשפט 

 העברי

 10-12 ו' 4 א' ד"ר חיים שפירא

משא ומתן במבט  99-286-01
 אינטרדיסצפלינרי

 10-12 ו' 4 א' ד"ר אורנה דויטש

 פרופ' שחר ליפשיץ חוזים משפחתיים 99-834-02
-עו"ד שלומית אפרתי

 בקרמן
 

 10-12 ו' 4 א'

דיני נזיקין בתא  99-430-02
 המשפחתי

 10-12 ו' 4 א' שמואליפרופ' בנימין 

סוגיות מתקדמות  99-878-04
 בדיני קניין רוחני

פרופ' גדעון 
 פרחומובסקי

 10-12 ו' 4 א'

 

 חסמסטר קיץ תשע"

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 12-16 ה' 4 קיץ ד"ר יעקב נוסים רגולציה 99-763-01
המשפט העברי במדינת  99-013-02

 ישראל
 16-20 ה' 4 קיץ ד"ר יעקב חבה

 8-12 ו' 4 קיץ פרופ' אריה רייך מבוא לדיני נזיקין 99-6720-02
 

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה ומדעי הרוח )מסלול חורף  3.20
(זתשע"  

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 14-16 ה' 2 א' ד"ר שמואל ילינק משפט ורפואה 99-704-07

 16-18 ה' 2 א' פרופ' אריה רייך דיני נזיקיןמבוא ל 99-6720-07
 18-20 ה' 2 א' פרופ' דוד האן דיני חברות 99-622-07
השופט יצחק  דיני עבודה 99-614-07

 לובוצקי
 20-22 ה' 2 א'

משא ומתן במבט ניהול  99-725-07
 אינטרדיסציפלינרי

 8-10 ו' 2 א' ד"ר אורנה דויטש

 10-12 'ו 2 'א חבה יעקב ר"ד פלילי הליך 99-696-07

 

 


