
20.7.2017שעות וחדרים מעודכן ליום - רשימת קורסים לפי חלוקה לתכניות 

                                     (ז"חורף תשע)ד "תואר שני לעו               

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

226 חדר 203בנין 14:0018:0044.8.17-19.9.17'גברנד יצחק' פרופסמינררפואה והלכה, אתיקה99-255-01      

132 חדר 305בנין 14:0018:0044.8.17-19.9.17'גפרז אורן' פרופסמינררגולציה פוליטיקה וסביבה99-812-02

133 חדר 305בנין 14:0018:0044.8.17-19.9.17'גר חבה יעקב"דסמינרמשפט ישראלי- משפט עברי 99-856-01      

4 חדר 504בנין 14:0018:0044.8.17-19.9.17'גספיר גדעון' פרופסמינרדת ומדינה99-857-02

132 חדר 305בנין 18:0022:0044.8.17-19.9.17'גאלברשטיין מיכל' פרופסמינריישוב סכסוכים99-260-01      

226 חדר 203בנין 18:0022:0044.8.17-19.9.17'גר שטרן שי"דסמינרנטילה שלטונית של מקרקעין99-278-02      

-חיובים הנובעים מן הנישואין99-203-03
הלכה ומשפט

133 חדר 305בנין 18:0022:0044.8.17-19.9.17'גרדזינר עמיחי' פרופסמינר

סוגיות מתקדמות בדיני קניין 99-878-07      
רוחני

ביטון -'ר מרקוביץ"דסמינר
מרים

4 חדר 504בנין 18:0022:0044.8.17-19.9.17'ג

61 חדר 1002בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'וובראן מנאל'ג-ר תותרי"דהרצאהדיני תכנון ובנייה99-6001-01

היבטים : יחסי ממון במשפחה99-6002-01
עיוניים וגישוריים

63 חדר 402בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'וליפשיץ שחר' פרופהרצאה

221 חדר 203בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'ובנדור אריאל' פרופהרצאהמשפט מנהלי99-6003-01

67 חדר 403בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'ואייל עדי' פרופהרצאהדיני הגבלים עסקיים99-626-01



       (מסיימים)ד "תואר שני לעו               

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

חובות נושאי : חברות בקשיים99-6000-01
משרה וזכויות נושים

ד זמיר דלית          "      עוהרצאה
האן דוד'     פרופ

63 חדר 905בנין 14:0018:0024.8.17-19.9.17'ג

63 חדר 905בנין 18:0022:0024.8.17-19.9.17'גברנד יצחק' פרופהרצאהערכים במבחן ההלכה99-022-02      

61 חדר 1002בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'וובראן מנאל'ג-ר תותרי"דהרצאהדיני תכנון ובנייה99-6001-01

היבטים : יחסי ממון במשפחה99-6002-01
עיוניים וגישואיים

63 חדר 402בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'וליפשיץ שחר' פרופהרצאה

221 חדר 203בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'ובנדור אריאל' פרופהרצאהמשפט מנהלי99-6003-01

67 חדר 403בנין 08:0012:0024.8.17-19.9.17'ואייל עדי' פרופהרצאהדיני הגבלים עסקיים99-626-01

                                     (מסיימים)ס "תואר שני למנע               

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

111 חדר 306בנין 12:0016:0043.8.17-15.9.17'המרגלית יחזקאל' דרהרצאהדיני משפחה99-680-03      

111 חדר 306בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'השמואלי בנימין' פרופהרצאהסוגיות בדיני נזיקין99-672-03      

111 חדר 306בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ור חבה יעקב"דהרצאההמשפט העברי במדינת ישראל99-013-03      



                                     (מסיימים)ח "תואר שני למדה               

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

7 חדר 507בנין 12:0016:0043.8.17-15.9.17'הר נוסים יעקב"דהרצאהרגולציה99-763-03

7 חדר 507בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הר חבה יעקב"דהרצאההמשפט העברי במדינת ישראל99-013-04      

7 חדר 507בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ושמואלי בנימין' פרופהרצאהסוגיות בדיני נזיקין99-672-04      

ינואר -חורף)ס "תואר שני למנע               
2017)

                                     

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

67 חדר 403בנין 12:0016:0023.8.17-15.9.17'הר ויזל לאה"דהרצאהדיני עונשין99-675-06

114 חדר 404בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הספיר גדעון' פרופסמינרדת ומדינה99-857-06      

115 חדר 404בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הר נוסים יעקב"דסמינרמדיניות מיסוי ורווחה99-807-06      

66 חדר 403בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'ההאן דוד' פרופסמינרהסדרי חוב בחברות99-402-06

ביטון -'ר מרקוביץ"דהרצאהדיני קניין רוחני99-648-06
מרים

67 חדר 403בנין 20:0022:0043.8.17-15.9.17'ה

67 חדר 403בנין 12:0014:00'ו

114 חדר 404בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ור שטרן שי"דסמינרנטילה שלטונית של מקרקעין99-278-06      

115 חדר 404בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ופלדמן יובל' פרופסמינרמשפט ופסיכולוגיה99-441-06

סוגיות מתקדמות בדיני קניין 99-878-12
רוחני

66 חדר 403בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ופרחומובסקי גדעון' פרופסמינר



                                     (קיץ)ס"תואר שני למנע               

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

11 חדר 305בנין 12:0016:0043.8.17-15.9.17'הספיר גדעון' פרופהרצאהמשפט צבורי99-664-01      

11 חדר 305בנין 16:0020:0063.8.17-15.9.17'הר גלברד משה"דהרצאהדיני חוזים99-602-01      

11 חדר 305בנין 10:0014:00'ו

11 חדר 305בנין 20:0022:0043.8.17-15.9.17'הר נוסים יעקב"דהרצאהמבוא למשפט ישראלי99-665-01      

11 חדר 305בנין 08:0010:00'ו

- חורף )ח "תואר שני למדה               
(2016ינואר 

                                     

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

221 חדר 203בנין 12:0016:0043.8.17-15.9.17'הליפשיץ שחר' פרופהרצאהדיני משפחה99-680-07      

132 חדר 305בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הליפשיץ שחר' פרופסמינריחסי ממון בין בני זוג99-293-07      

חוק , פילוסופיה- ם "הרמב99-426-07      
והלכה

104 חדר 105בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הלורברבוים יאיר' פרופסמינר

105 חדר 105בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הפלדמן יובל' פרופסמינרמשפט ופסיכולוגיה99-441-07      

2 חדר 105בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הר שפירא חיים"דסמינרמדינה יהודית ודמוקרטית99-835-07      

סוגיות מתקדמות בדיני קניין 99-878-08      
רוחני

133 חדר 305בנין 16:0020:0043.8.17-15.9.17'הפרחומובסקי גדעון' פרופסמינר



לורברבוים יאיר     ' פרופהרצאהתורת המשפט99-072-07      
ר שפירא חיים"ד

111 חדר 306בנין 20:0022:0043.8.17-15.9.17'ה

111 חדר 306בנין 12:0014:00'ו

132 חדר 305בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'וברנד יצחק' פרופסמינררפואה והלכה, אתיקה99-255-07      

133 חדר 305בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ואלברשטיין מיכל' פרופסמינריישוב סכסוכים99-260-07

קדושת החיים בהלכה ובמשפט 99-264-07      
העברי

לורברבוים יאיר      ' פרופסמינר
ר שפירא חיים"ד

105 חדר 105בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ו

2 חדר 105בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ורדזינר עמיחי' פרופסמינרדיני נישואין וגירושין99-840-07      

סוגיות מתקדמות בדיני קניין 99-878-09
רוחני

ביטון -'ר מרקוביץ"דסמינר
מרים

104 חדר 105בנין 08:0012:0043.8.17-15.9.17'ו

                                     (קיץ)ח"תואר שני למדה               

כיתותתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצהסמינר/הרצאהשם קורסקורס' מס

 אולם מינץ403בנין 12:0016:0043.8.17-15.9.17'העדי אייל' פרופהרצאהמבוא למשפט ישראלי99-665-02      

16:0020:0063.8.17-15.9.17'הר בקשי אביעד"דהרצאהמשפט ציבורי99-664-02      

 אולם מינץ403בנין 10:0014:00'ו

20:0022:0043.8.17-15.9.17'הפרחומובסקי גדעון' פרופהרצאהדיני חוזים99-602-02      

 אולם מינץ403בנין 08:0010:00'ור גלברד משה"ד


