
 

 ולמשפטנים דין לעורכי שני תואר

 מקרקעין-מסחרי: מסלול 

 

 משפחה-מסלול: גישור

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 ויישוב במשפחה גישור 99-701-01

 החוק בעידן סכסוכים
 התדיינויות להסדר

  בסכסוכי משפחה
 

 שקד מיכל"ד עו
 עו"ד מיכל פיין

 14-18 'ג 2 2 'ב

 של ההלכתיים היסודות 99-002-01
 בישראל המשפחה דיני

 

 18-22 'ג 2 2 'ב רדזינר עמיחי' פרופ

 למגשרים הכשרה קורס 99-621-01
 

 8-12 'ו 2 2 'ב דויטש אורנה"ר ד

 

 ציבורי-מסלול: פלילי

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 14-16 'ג 1 1 'ב אורי אהרונסוןד"ר  זכויות אדם 99-7006-01

99-637-01 
 

 16-18 'ג 1 1 'ב כבוב'אלד ח השופט למעשה הלכה ראיות

99-001-01 
 

 18-22 'ג 2 2 'ב חבה יעקב"ר ד עברי פלילי משפט

99-703-01 
 

 8-10 'ו 1 1 'ב גלבוע מאיר מר פלילית בחקירה סדנה

 פלילית ליטיגציה 99-6630-01
 חמור פשע בעבירות

 10-12 'ו 1 1 'ב סגל צבי השופט

 

 

 

 

 

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד קורס
 מימון עסקאות 99-659-01

 בינלאומיות
 14-16 'ג 1 1 'ב גולדשטיין אבי"ד עו

99-786-01 
 

 16-18 'ג 1 1 'ב פלפל דרורה שופטת דיני בנקאות 

 במשפט וקניין חיוב 99-007-01
 העברי

 18-22 'ג 2 2 'ב ברנד יצחק' פרופ

 בעידן הדירקטוריון 99-636-01
 הכשרת - המודרני

 דירקטורים

 8-12 'ו 2 2 'ב נס שלמה"ר ד
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 וחשבונאות עסקים מנהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שני תואר

 תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח

 סמסטר חורף

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד

   2 2 חורף פרופ' שחר ליפשיץ  דיני חוזים 99-602-06

   2 2 חורף פרופ' יעקב נוסים מבוא למשפט ישראלי 99-665-06

במדינת המשפט העברי  99-013-06

 ישראל

   2 2 חורף ד"ר יעקב חבה

 

 סמסטר ב'

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד

ד"ר צפורה ארמן  דיני עונשין 99-675-06

 שטרן

 14-16 ה'  1 1 ב'

 16-18 ה'  1 1 ב' ד"ר יהושע שגב  משפט מנהלי 99-611-06

 18-22 ה'  2 2 ב' ניר קידר פרופ' תורת המשפט 99-072-06

 08-12 ו'  2 2 ב' ד"ר אביעד בקשי משפט ציבורי 99-664-06

דילמות מוסריות  99-6004-06

 במשפט העברי

 12-14 ו'  2 2 ב' ד"ר מיכאל בריס
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