
שם קורסקורס' מס
/הרצאה
סמינר

כיתהתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצה

                                              ) ט"חורף תשע(ד "תואר שני לעו
 

14:0018:00420/9/19-6/8/19'גברנד יצחק        ' פרופסמינר    רפואה והלכה, אתיקה01-255-99       
217חדר  403בנין 

14:0018:00420/9/19-6/8/19'גר שטרן שי           "דסמינרנטילה שלטונית של מקרקעין02-278-99
218חדר  403בנין 

14:0018:00420/9/19-6/8/19'גפרז אורן' פרופסמינררגולציה פוליטיקה וסביבה02-812-99
132חדר  305בנין 

14:0018:00420/9/19-6/8/19'גר חבה יעקב          "דסמינר    משפט ישראלי -משפט עברי 01-856-99       
133חדר  305בנין 

18:0022:00420/9/19-6/8/19'גאלברשטיין מיקי' פרופסמינריישוב סכסוכים שיפוטי02-439-99
217חדר  403בנין 

18:0022:00420/9/19-6/8/19'גשמואלי בנימין' פרופסמינר    דיני מכרזים07-861-99
218חדר  403בנין 

03-203-99
הלכה   -חיובים הנובעים מן הנישואין

ומשפט
18:0022:00420/9/19-6/8/19'גרדזינר עמיחי      ' פרופסמינר    

211חדר  403בנין 

18:0022:00420/9/19-6/8/19'גר שפירא חיים        "דסמינרקדושת החיים בהלכה ובמשפט העברי03-264-99
132חדר  305בנין 

18:0022:00420/9/19-6/8/19'גהאן דוד' פרופסמינרפירוק חברות והבראתן02-265-99
133חדר  305בנין 

111חדר  306בנין 08:0012:00220/9/19-6/8/19'ור רוזנבלום אסתר"דהרצאהדיני תכנון ובנייה01-6001-99

01-6002-99
היבטים עיוניים : יחסי ממון במשפחה

וגישוריים
08:0012:00220/9/19-6/8/19'וליפשיץ שחר' פרופהרצאה

2אולם  304בנין 

-קומה( 61אולם  901בנין 08:0012:00220/9/19-6/8/19'ור שרון ידין"דהרצאהמשפט מנהלי01-6003-99
1(



שם קורסקורס' מס
/הרצאה
סמינר

כיתהתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצה

                 )מסיימים(ד "תואר שני לעו
 

              מקרקעין-מסלול מסחרי  

 

01-6000-99
חובות נושאי משרה  : חברות בקשיים

וזכויות נושים
14:0018:00220/9/19-6/8/19'גהאן דוד' פרופהרצאה     

111חדר  306בנין 
7אולם  507בנין 18:0022:00220/9/19-6/8/19'גברנד יצחק        ' פרופהרצאהערכים במבחן ההלכה  01-022-99

08:0012:00220/9/19-6/8/19'ור רוזנבלום אסתר"דהרצאהדיני תכנון ובנייה01-6001-99
111חדר  306בנין 

               משפחה-מסלול גישור  

14:0018:00220/9/19-6/8/19'גמיקי אלברשטיין' פרופהרצאהדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים02-389-99

101חדר  604בנין 
7אולם  507בנין 18:0022:00220/9/19-6/8/19'גיצחק ברנד' פרופהרצאהערכים במבחן ההלכה  01-022-99

01-6002-99
היבטים עיוניים : יחסי ממון במשפחה

וגישוריים
08:0012:00220/9/19-6/8/19'ושחר ליפשיץ' פרופהרצאה

2אולם  304בנין 

              ציבורי-מסלול פלילי  

 

14:0018:00220/9/19-6/8/19'גר היימן ינון"דהרצאהסייגים לאחריות פלילית   01-7005-99
)1-קומה( 61אולם  901בנין 

7אולם  507בנין 18:0022:00220/9/19-6/8/19'גברנד יצחק        ' פרופהרצאהערכים במבחן ההלכה  01-022-99

08:0012:00220/9/19-6/8/19'ור ידין שרון"דהרצאהמשפט מנהלי01-6003-99
)1-קומה( 61אולם  901בנין 



שם קורסקורס' מס
/הרצאה
סמינר

כיתהתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצה

                                              )קיץ חדשים(ח"תואר שני למדה
 

ספיר גדעון     ' פרופהרצאה     משפט ציבורי  02-664-99       

12:0016:00'ה

620/9/19-8/8/19

  69אולם , 403בנין 
.  קומת קרקע

08:0012:00'ו
,  69אולם , 403בנין 

.  קומת קרקע

16:0020:00420/9/19-8/8/19'הליפשיץ שחר' פרופהרצאה     דיני חוזים  02-602-99       
  69אולם , 403בנין 

קומת קרקע

ר אורי ניר"דהרצאה     מבוא למשפט ישראלי02-665-99       

20:0022:00'ה

420/9/19-8/8/19

  69אולם , 403בנין 
קומת קרקע

,  69אולם , 403בנין 12:0014:00'ו
.  קומת קרקע

ס ובוגרי הנדסה  "תואר שני למנע
)קיץ חדשים(ומחשבים 

                                              

 

גלברד משה    ' פרופהרצאה     דיני חוזים  01-602-99       
12:0016:00'ה

7אולם  507בנין 620/9/19-8/8/19
7אולם  507בנין 08:0012:00'ו

7אולם  507בנין 16:0020:00420/9/19-8/8/19'הנוסים יעקב    ' פרופהרצאה     מבוא למשפט ישראלי01-665-99       
7אולם  507בנין 

הרצאה     משפט צבורי  01-664-99       
איתי ר "ד

בר סימן טוב
20:0022:00'ה

420/9/19-8/8/19
7אולם  507בנין 

7אולם  507בנין 12:0014:00'ו



שם קורסקורס' מס
/הרצאה
סמינר

כיתהתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצה

                                              )מסיימים(ס "תואר שני למנע
 

12:0016:00420/9/19-8/8/19'הליפשיץ שחר' פרופהרצאה     דיני משפחה01-680-99
106חדר  105בנין 

16:0020:00420/9/19-8/8/19'הרייך אריה' פרופהרצאה     מבוא לדיני נזיקין01-6720-99
106חדר  105בנין 

08:0012:00420/9/19-8/8/19'ור חבה יעקב         "דהרצאה     המשפט העברי במדינת ישראל 01-013-99       
1חדר  507בנין 

                                              )מסיימים(ח "תואר שני למדה
 

12:0016:00420/9/19-8/8/19'היעקב        נוסים' פרופהרצאהרגולציה01-763-99
111חדר  306בנין 

16:0020:00420/9/19-8/8/19'הר חבה יעקב         "דהרצאה     המשפט העברי במדינת ישראל02-013-99       
111חדר  306בנין 

08:0012:00420/9/19-8/8/19'ורייך אריה' פרופהרצאה     מבוא לדיני נזיקין02-6720-99
אולם הסנט 301בנין 

                                              )מסיימים(מתוגבר מיסוי 
 

67חדר  403בנין 08:0012:00420/9/19-6/8/19'גברנד יצחק               ' פרופהרצאהערכים במבחן ההלכה  09-022-99

12:0016:00420/9/19-8/19/6'גר ליבזון עדי"דסמינרדיני חברות ושוק ההון09-4005-99
66חדר  403בנין 

12:0016:00420/9/19-8/19/6'גנוסים יעקב              ' פרופסמינרמדיניות מיסוי ורווחה09-807-99
68חדר  404בנין 

08:0012:00420/9/19-8/19/6'ורייך אריה' פרופהרצאה     מבוא לדיני נזיקין02-6720-99
אולם הסנט 301בנין 



שם קורסקורס' מס
/הרצאה
סמינר

כיתהתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצה

ינואר  -חורף(ס "תואר שני למנע
2019(

                                              

 

12:0016:00220/9/19-8/8/19'הר מרגלית יחזקאל"דהרצאה     דיני משפחה03-680-99

2אולם  1102בנין 

16:0020:00420/9/19-8/8/19'השטרן ידידיה' פרופסמינר    רכישת חברות03-850-99

243חדר  1104בנין 

16:0020:00420/9/19-8/8/19'הפלדמן יובל' פרופסמינרמשפט וכלכלה התנהגותית03-4007-99

244חדר  1104בנין 

הרצאה     דיני קניין04-650-99
ביטון  -'ר מרקוביץ"ד

מרים

20:0022:00'ה

2אולם  1102בנין 420/9/19-8/8/19

12:0014:00'ו

2אולם  304בנין 

סמינרסוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני03-878-99
ביטון  -'ר מרקוביץ"ד

מרים
08:0012:00420/9/19-8/8/19'ו

132חדר  305בנין 

08:0012:00420/9/19-8/8/19'ושטרן ידידיה' פרופסמינר    מדינה יהודית ודמוקרטית03-835-99

133חדר  305בנין 

08:0012:00420/9/19-8/8/19'ור ליבזון עדי"דסמינרדיני חברות ושוק ההון03-4005-99

  1חדר  105בנין 



שם קורסקורס' מס
/הרצאה
סמינר

כיתהתאריכיםס"שעד שעהמשעהיוםמרצה

ינואר   -חורף ( ח"למדהתואר שני 
2019(

                                              
 

12:0016:00220/9/19-8/8/19'הר מרגלית יחזקאל"דהרצאה     דיני משפחה03-680-99
2אולם  1102בנין 

07-878-99
סוגיות מתקדמות בדיני קניין 

רוחני
סמינר    

ביטון  -'ר מרקוביץ"ד
מרים

16:0020:00420/9/19-8/8/19'ה
13חדר  604בנין 

16:0020:00420/9/19-8/19/8'הספיר גדעון     ' פרופסמינרדת ומדינה02-857-99
14חדר  604בנין 

16:0020:00420/9/19-8/8/19'הר שפירא חיים     "דסמינר    מדינה יהודית ודמוקרטית07-835-99
104חדר  604בנין 

הרצאה     דיני קניין04-650-99
ביטון  -'ר מרקוביץ"ד

מרים

20:0022:00'ה

420/9/19-8/8/19
2אולם  1102בנין 

12:0014:00'ו
2אולם  304בנין 

08:0012:00420/9/19-8/8/19'ור שטרן שי        "דסמינר    קהילות במשפט07-415-99

101חדר  105בנין 

08:0012:00420/9/19-8/8/19'ורדזינר עמיחי   ' פרופסמינר    דיני נישואין וגירושין07-840-99       
102חדר  105בנין 

08:0012:00420/9/19-8/8/19'ופלדמן יובל' פרופסמינרמשפט ופסיכולוגיה07-441-99

103חדר  105בנין 


