
 2020מסלול משפטנים ועו"ד אשר החלו ללמוד באוקטובר 

  תשפ"א קיץ סמסטר

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

 וזכויות משרה נושאי
 נושים

 14-18 ג 1 1 קיץ האן דוד' פרופ

 18-22 ג 1 1 קיץ ברנד יצחק' פרופ ההלכה במבחן ערכים 99-022-01
 8-12 ו 1 1 קיץ אסתר רוזנבלום"ר ד ובניה תכנון דיני 99-6001-01

 

  תשפ"א קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
דרכים חלופיות ליישוב  99-389-01

 סכסוכים
 כל פרופ' מי

 אלברשטיין
 14-18 ג 1 1 קיץ

 18-22 ג 1 1 קיץ ברנד יצחק' פרופ ההלכה במבחן ערכים 99-022-01
יחסי ממון במשפחה:  99-6002-01

היבטים עיוניים 
 וגישוריים

 8-12 ו 1 1 קיץ פרופ' שחר ליפשיץ

 

  תשפ"א קיץ סמסטר

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

סייגים לאחריות  99-7005-01
 פלילית

 14-18 ג 1 1 קיץ ד"ר ינון היימן

 18-22 ג 1 1 קיץ ברנד יצחק' פרופ ההלכה בבחן ערכים 99-022-01

 8-12 ו 1 1 קיץ ד"ר שרון ידין מנהלי משפט 99-6003-01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מסלול חורף - 2021מסלול משפטנים ועו"ד אשר החלו ללמוד במרץ 

 כל המסלולים יחד-סמסטר קיץ

 שעות יום נ"ז סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד קורס
דיני תכנון ובנייה  99-6001-01

 )מסחרי מקרקעין(
אסתר ד"ר 

 רוזנבלום
 8-12 ו' 1 קיץ

יחסי ממון במשפחה:  99-6002-01
היבטים עיוניים 
-וגישוריים )גישור

 משפחה(
 

 8-12 ו' 1 קיץ פרופ' שחר ליפשיץ

-משפט מנהלי )פלילי 99-6003-01
 ציבורי(

 8-12 ו' 1 קיץ ד"ר שרון ידין

 

 :סמינריונים

      

נטילה שלטונית של  99-278-02
 מקרקעין

 

 שטרן                    שי ד"ר
 

 14-18 ג' 2 קיץ

99-4004-01 

 

סוגיות מתקדמות בדיני 
 חברות

 14-18 ג' 2 קיץ עדי ליבזוןד"ר 

02-99-812 

 

רגולציה פוליטיקה 
 וסביבה

 

 14-18 ג' 2 קיץ פרופ' אורן פרז

99-856-01 

 

משפט  -משפט עברי 
 ישראלי

 

 14-18 ג' 2 קיץ ד"ר יעקב חבה

יישוב סכסוכים  99-439-02
שיפוטי: בין תיאוריה 

 ופרקטחיקה

מיכל פרופ' 
 אלברשטיין

 18-22 ג' 2 קיץ

99-861-03 

 

 18-22 ג' 2 קיץ פרופ' בני שמואלי דיני מכרזים

חיובים הנובעים מן  99-203-03
הלכה  -הנישואין

 ומשפט
 

פרופ' עמיחי 
 רדזינר

 18-22 ג' 2 קיץ

קדושת החיים בהלכה  99-264-03
 ובמשפט העברי

 

 ד"ר חיים שפירא                   
 

 18-22 ג' 2 קיץ

 

 

 

 

 

 

 



 :תש"ףאשר החלו ללמוד בקיץ  לא משפטנים

 מנע"ס-תשפ"א קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 14-18 ה 1 1 קיץ פרופ' קובי נוסים רגולציה 99-763-01
 במדינת העברי המשפט 99-013-01

 ישראל
 18-22 ה 2 2 קיץ חבה יעקב"ר ד

 8-12 ו 2 2 קיץ רייך אריה' פרופ נזיקין לדיני מבוא 99-6720-01

 

 

 מדה"ח -תשפ"א קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 14-18 ה 1 1 קיץ פרופ' קובי נוסים רגולציה 99-763-01
 18-22 ה 2 2 קיץ רייך אריה' פרופ נזיקין לדיני מבוא 99-6720-02

נת יבמד העברי המשפט 99-013-02
 ישראל

 8-12 ו 2 2 קיץ חבה יעקב"ר ד

 

 

 מדעי המחשב -סמסטר קיץ תשפ"א

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
אתיקה ומשפט של  99-7010-01

 טכנולוגיות מידע
 14-18 ה 1 1 קיץ ד"ר תומר שדמי

המשפט העברי במדינת  99-013-01
 ישראל

 18-22 ה 2 2 קיץ חבה יעקב"ר ד

 8-12 ו 2 2 קיץ רייך אריה' פרופ דיני נזיקיןמבוא ל 99-6720-01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מסלול חורף -2021לא משפטנים אשר החלו ללמוד בינואר 

 
 )מנע"ס+מדה"ח( קורסים-תשפ"א קיץסמסטר 

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

99-7011-01 

 )חדש(

כבוד האדם 

 במשפט העברי

 12-16 ה 2 קיץ פרופ' יאיר לורברבוים

 20-22 ה 1 קיץ פרופ' בני שמואלי דיני מכרזים 99-692-02

 12-14 ו'

 מדה"ח()מנע"ס + א קיץ תשפ" סמינריונים

 שעות יום נ"ז סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
99-293-01 

 
בין בני  ממוןיחסי 

 זוג
 16-20 ה 2 קיץ פרופ' שחר ליפשיץ

משפט וכלכלה  99-4007-01
 התנהגותית

 16-20 ה 2 קיץ פרופ' יובל פלדמן

 פרופ' גידי ספיר דת ומדינה 99-857-02
 

 16-20 ה 2 קיץ

 16-20 ה' 2 קיץ ד"ר שי שטרן במשפטקהילות  99-415-03
מדינה יהודית  99-835-02

 ודמוקרטית
 16-20 ה 2 קיץ ד"ר חיים שפירא

דיני נישואין  99-840-01
 וגירושין

 16-20 ה 2 קיץ פרופ' עמיחי רדזינר

סוגיות מתקדמות  99-878-03
 בדיני קניין רוחני

מרים  פרופ'
 ביטון-מרקוביץ'

 8-12 ו' 2 קיץ

מדיניות מיסוי  99-807-01
 ורווחה

 8-12 ו' 2 קיץ נוסים קוביפרופ' 

 8-12 ו' 2 קיץ פרופ' יובל פלדמן משפט ופסיכולוגיה 99-441-02
אתיקה, הלכה  99-255-01

 ורפואה
 

             ברנד יצחק פרופ' 
 

 8-12 ו' 2 קיץ

99-7012-01 
 )חדש(

פרשנות תכליתית 
-במשפט הישראלי

האמנם מהפכה 
 ?פרשנית

 8-12 ו' 2 קיץ פרופ' יאיר לורברבוים

דיני חברות ושוק  99-4005-01
 ההון

 8-12 ו' 2 קיץ ד"ר עדי ליבזון

 
 מדעי המחשב – תשפ"א סמסטר קיץ

 
 שעות יום נ"ז ש"ש 'סמ שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
אתיקה ומשפט של  99-7010-01

 טכנולוגיות מידע
 14-18 ה 1 1 קיץ תומר שדמיד"ר 

מרים  פרופ' קניין רוחני )סמינר( 99-279-01
 ביטון -מרקוביץ'

 ה 2 2 קיץ
 ה

12-14 
18-20 

 20-22 ה 1 1 קיץ פרופ' בני שמואלי דיני מכרזים 99-692-02
 12-14 ו'

 8-12 ו 2 2 קיץ פרופ' גידי ספיר משפט ציבורי 99-664-02



 
 

 לא משפטנים חדשים שמתחילים לימודיהם בקיץ תשפ"א
 

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 12-16 ה' 2 2 קיץ פרופ' שחר ליפשיץ דיני חוזים 99-602-02
מבוא למשפט  99-665-02

 ישראלי
 18-22 ה' 2 2 קיץ נוסים קוביפרופ' 

 8-12 ו' 2 2 קיץ ספיר ידיפרופ' ג משפט ציבורי 99-664-02
מדינה יהודית  99-631-02

 ודמוקרטית
 ה' 1 1 קיץ ד"ר אורי אהרונסון

 ו'
16-18 
12-14 

 
 


