
 2022(  חורף) ולמשפטנים  דין  לעורכי  שני לתואר  ב"תשפ  חורף  תכנית
 

  -ב "תשפ 'סמסטר ב

 מקרקעין -מסחרי   :מסלול

 קורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
 חדש התחדשות עירונית  עו"ד ישי איציקוביץ  ב' 1 ג' 14-16

 99-786-01 בנקאות  דיני פלפל   דרורה  שופטת ב' 1 ג' 16-18

 במשפט   וקניין  חיוב  ברנד   יצחק 'פרופ ב' 2 ג' 18-22
 העברי 

99-007-01 

  בעידן  הדירקטוריון נס   שלמה ר"ד ב' 2 ו ' 8-12
 הכשרת   -  המודרני

 דירקטורים

99-636-01 

 
 

 משפחה -גישור  :מסלול
 

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

  ב' 2 ג' 14-18
 פיין   מיכל ד"עו

  ויישוב  במשפחה  גישור
  סכסוכים בעידן החוק

  להסדר התדיינויות 
 משפחה   בסכסוכי

99-701-01 

  של  ההלכתיים  היסודות רדזינר   עמיחי 'פרופ ב' 2 ג' 18-22
 בישראל   המשפחה  דיני 

99-002-01 

 חמי   רויטל ר"ד ב' 2 ו ' 8-12
 זינמן 

 99-621-01 למגשרים   הכשרה  קורס

 
 

 ציבורי -פלילי  :מסלול
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
 תאוריות  יורמן  עדה  ר"ד ב' 1 ג' 14-16

 בקרימינולוגיה 
99-658-01 

 99-7006-01 אדם   זכויות שהב   סיגל  ר"ד ב' 1 ג' 16-18

 99-001-01 עברי  פלילי  משפט חבה  יעקב  ר"ד ב' 2 ג' 18-22

 99-703-01 פלילית   בחקירה  סדנה גלבוע   מאיר  מר ב' 1 ו ' 8-10

  דרכי  :פלילית  ליטיגציה סגל   צבי  השופט ב' 1 ו ' 10-12
 חקירת   ואופני  טיעון
 משפט   בבית  עדים

99-6721-01 



 
 

 
 יחד המסלולים  כל-קיץ  סמסטר

 
 קורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
 רוזנבלום  ר"ד קיץ  1 ו ' 8-12

 אסתר
 ובנייה   תכנון   דיני 

 (מקרקעין  מסחרי)
99-6001 

  :יחסי ממון במשפחה ליפשיץ   שחר 'פרופ קיץ  1 ו ' 8-12
 עיוניים  היבטים 

 -גישור)  וגישוריים 
 (משפחה

99-6002 

 -פלילי )  מנהלי  משפט ידין   שרון   ר"ד קיץ  1 ו ' 8-12
 (ציבורי

99-6003 

 
 :סמינריונים

 של   שלטונית  נטילה שי   שטרן  ר"ד קיץ  2 ג' 14-18
 מקרקעין 

99-278-02 

 פוליטיקה   רגולציה פרז   אורן  'פרופ קיץ  2 ג' 14-18
 וסביבה 

99-812-01 

 משפט   - עברי  משפט חבה  יעקב  ר"ד קיץ  2 ג' 14-18
 ישראלי 

99-856-01 

 בדיני   מתקדמות   סוגיות ליבזון  עדי  ר"ד קיץ  2 ג' 18-22
 חברות 

99-4004-01 

 עמיחי   'פרופ קיץ  2 ג' 18-22
 רדזינר 

  מן  הנובעים  חיובים
 הלכה   -הנישואין

 ומשפט 

99-203-02 



 

 ג "תשפ  'א  סמסטר
 

 :מקרקעין-מסחרי  מסלול
 

 סמסט ש"ש יום  שעות 
 ר

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם

  אזרחית  ליטיגציה חאלד   כבוב  שופט א' 1 ג' 16-18
 במשפט   ופלילית
 הכלכלי 

99-628-01 

 יהודית   מדינה  ליפשיץ   שחר 'פרופ א' 1 ג' 18-20
 ודמוקרטית 

99-631-01 

 במשפט   חידושים אורי   ניר  ר"ד א' 1 ג' 20-22
 מסחרי -אזרחי

99-630-01 

 במשפט   הדין  סדר דוד   הלפגוט ד"עו א' 1 ו ' 8-10
 למעשה  הלכה העברי

99-629-01 

 99-720-01 בקשיים   חברות שלמה  נס  ר"ד א' 1 ו ' 10-12
 
 

 :משפחה-גישור  מסלול 
 

 סמסט ש"ש יום  שעות 
 ר

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם

 במשפט   חידושים אריאל   בנדור 'פרופ א' 1 ג' 16-18
 ופלילי   ציבורי

99-625-01 

 יהודית   מדינה  ליפשיץ   שחר 'פרופ א' 1 ג' 18-20
 ודמוקרטית 

99-631-01 

 במשפט   חידושים אורי   ניר  ר"ד א' 1 ג' 20-22
 מסחרי -אזרחי

99-630-01 

 במשפט   הדין  סדר דוד   הלפגוט ד"עו א' 1 ו ' 8-10
 למעשה  הלכה העברי

99-629-01 

 99-720-01 בקשיים   חברות שלמה  נס  ר"ד א' 1 ו ' 10-12
 
 

 :ציבורי-פלילי  מסלול
 

 סמסט ש"ש יום  שעות 
 ר

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם

 במשפט   חידושים אריאל   בנדור 'פרופ א' 1 ג' 16-18
 ופלילי   ציבורי

99-625-01 

 יהודית   מדינה  ליפשיץ   שחר 'פרופ א' 1 ג' 18-20
 ודמוקרטית 

99-631-01 

 במשפט   חידושים אורי   ניר  ר"ד א' 1 ג' 20-22
 מסחרי -אזרחי

99-630-01 

 במשפט   הדין  סדר דוד   הלפגוט ד"עו א' 1 ו ' 8-10
 למעשה  הלכה העברי

99-629-01 

 99-720-01 בקשיים   חברות שלמה  נס  ר"ד א' 1 ו ' 10-12



 

 וחשבונאות עסקים  מנהל  ,כלכלה  לבוגרי משפט  בלימודי   שני   תואר
 

 2022(  חורף)  והרוח  החברה   מדעי  לבוגרי משפט  בלימודי  שני תואר
 

 חורף   סמסטר
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש

 99-602-01 חוזים  דיני גלברד   משה  'פרופ חורף  2

 99-665-01 ישראלי   למשפט   מבוא ניר   אורי  ר"ד חורף  2

 במשפט   ויושר   דין בריס   מיכאל  ר"ד חורף  2

 העברי 

99-568-01 

 

 
 'ב  סמסטר

 
 

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

 ארמן   צפורה  ר"ד ב' 1 ה' 14-16

 שטרן

 במשפט   עיקרים

 הפלילי 

99-669-03 

 99-680-03 משפחה   דיני  שיבר   יאיר  ר"ד ב' 1 ה' 16-18

 יאיר   'פרופ ב' 2 ה' 18-20

 לורברבוים 

 99-072-03 *המשפט  תורת

 99-611-03 מנהלי   משפט שגב  שוקי ר"ד ב' 1 ה' 20-22

 במבט   מ"מו  ניהול דויטש   אורנה  ר"ד ב' 1 ו ' 8-10
 אינטרדיסציפלינרי 

99-725-01 

 בר   איתי  ר"ד ב' 2 ו ' 10-14

 טוב   סימן

 99-664-01 ציבורי   משפט

 
 

 קורסים -קיץ  סמסטר
 

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

 יאיר   'פרופ קיץ  2 ה 12-16

 לורברבוים 

 האדם  כבוד

 העברי   במשפט

99-7011-01 

 99-692-01 דיני קניין  שרון   אורי  ר"ד קיץ  1 ה 20-22

 ו ' 12-14

 
 

 סמינריונים 
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
 בני   בין  יחסי ממון  ליפשיץ   שחר 'פרופ קיץ  2 ה 16-20

 זוג 
99-293-01 

 99-857-02 ומדינה   דת ספיר   גידי 'פרופ קיץ  2 ה 16-20
 וכלכלה   משפט פלדמן   יובל 'פרופ קיץ  2 ה 16-20

 התנהגותית 
99-4007-01 



 99-415-03 במשפט   קהילות שטרן   שי ר"ד קיץ  2 ה' 16-20
 הלכה   ,אתיקה יצחק   ברנד  'פרופ קיץ  2 ו 8-12

 ורפואה 
99-255-01 

 מרים   ר"ד קיץ  2 ו ' 8-12
 ביטון '-מרקוביץ 

 מתקדמות   סוגיות
 רוחני   קניין  בדיני 

99-878-01 

 עמיחי   'פרופ קיץ  2 ו ' 8-12
 רדזינר 

 נישואין   דיני
 וגירושין 

99-840-01 

 99-441-01 ופסיכולוגיה   משפט פלדמן   יובל 'פרופ קיץ  2 ו ' 8-12
  יאיר  'פרופ קיץ  2 ו ' 8-12

 לורברבוים 
 תכליתית   פרשנות 

  -הישראלי  במשפט
 מהפכה   האמנם
 ?פרשנית

99-7012-01 

 ושוק   חברות  דיני  ליבזון  עדי  ר"ד קיץ  2 ו ' 8-12
 ההון 

99-4005-01 

 

 
 ג "תשפ  'א  סמסטר

 
 ס "מנע

 
 קורס   'מס קורס   שם מרצה  שם 'סמ ש"ש יום  שעות 
 מרים   'פרופ א 1 ה' 14-16

 ביטון '-מרקוביץ 
 קניין   לדיני  מבוא
 רוחני 

99-307-03 

 לדיני   מבוא אריה רייך   'פרופ א 2 ה' 16-18
 נזיקין 

99-6720-06 

 99-676-06 מיסים   דיני  גבאי   חיים   ר"ד א 1 ה' 18-20
 99-614-06 דיני עבודה  בריס   מיכאל  ר"ד א 1 ה' 20-22
 בינלאומי   משפט ברלינר   ד דוד"עו א 1 ו ' 8-10

 פומבי 
99-6730-02 

 99-622-07 חברות   דיני  האן   דוד 'פרופ א 1 ו ' 10-12
 
 

 ח "מדה
 

 קורס   'מס קורס   שם מרצה  שם 'סמ ש"ש יום  שעות 
 מרים   'פרופ א 1 ה' 14-16

 ביטון '-מרקוביץ 
 קניין   לדיני  מבוא
 רוחני 

99-307-03 

 לדיני   מבוא אריה רייך   'פרופ א 2 ה' 16-18
 נזיקין 

99-6720-06 

  ט.נ. ט.נ. א 1 ה' 18-20

 99-614-06 דיני עבודה  בריס   מיכאל  ר"ד א 1 ה' 20-22
 בינלאומי   משפט ברלינר   ד דוד"עו א 1 ו ' 8-10

 פומבי 
99-6730-02 

 99-622-07 חברות   דיני  האן   דוד 'פרופ א 1 ו ' 10-12



 2022(  חורף )  ומחשבים   הנדסה לבוגרי  משפט  בלימודי  שני  תואר
 חורף   סמסטר

 
 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש

 99-602-01 חוזים  דיני גלברד  משה  'פרופ חורף  2

 99-665-01 ישראלי   למשפט   מבוא ניר   אורי  ר"ד חורף  2

 במשפט   ויושר   דין בריס   מיכאל  ר"ד חורף  2

 העברי 

99-568-01 

 
 ב  סמסטר

 
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם 'סמ ש"ש יום  שעות 
 99-1001-02 וטכנולוגיה   משפט סלע   איילת  ר"ד ב' 1 ה' 14-16
 יגאל   השופט  ב' 1 ה' 16-18

 פליטמן 
 העבודה   משפט
 המודרני   בעידן

99-6725-01 

 בשוק   חוב  אגרות האן   דוד 'פרופ ב 1 ה' 18-20
 ההון 

99-9026-01 

 99-697-01 לבן   צווארון עבירות ואקי   יניב  ר"ד ב' 1 ה' 20-22
 99-316-01 ל "בינ  כלכלי  משפט לנדי   יעל  ר"ד ב' 1 ו ' 8-10

 99-6728-01 ומשפט  דאטה  ביג עוזיאל  גיא  ר"ד ב' 1 ו ' 10-12
  וטכנולוגיה משפט הלפגוט  דוד  ר"ד ב' 2 ו ' 12-14

 העברי   בממשפט
)2+2( 

99-6727-01 

 
 קיץ   סמסטר

 
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם 'סמ ש"ש יום  שעות 
  ט.נ.  קיץ  1 ה 12-16

 מרים   ר"ד קיץ  2 ה 16-20
 ביטון   '-מרקוביץ 

 רוחני   קניין
 (סמינר)

99-279-01 

 99-692-01 קניין  דיני שרון   אורי  ר"ד קיץ  1 ה 20-22
 ו 12-14
 99-664-01 ציבורי   משפט ספיר   גידי 'פרופ קיץ  2 ו 8-12

 
 ג "תשפ  'א  סמסטר

 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם 'סמ ש"ש יום  שעות 

 -ארמן  ציפי  ר"ד א' 1 ה' 14-16

 שטרן

 במשפט   עיקרים

 הפלילי 

99-699-02 

 99-6720-06 נזיקין   לדיני  מבוא אריה   רייך  'פרופ א' 2 ה' 16-18

 יאיר   'פרופ א' 2 ה' 18-20

 לורברבוים 

 99-072-01 משפט   תורת

 99-6726-01 (סמינר)  רגולציה נוסים  קובי 'פרופ א 2 ו ' 8-10

 99-622-07 חברות   דיני  האן   דוד 'פרופ א 1 ו ' 10-12

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=702328
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=702343
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=710342
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=710253


 2022(  חורף)  הרפואה מקצועות  לבוגרי  שני  תואר
 

 חורף   סמסטר
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש

 99-602-01 חוזים  דיני גלברד   משה 'פרופ חורף  2

 99-665-01 ישראלי   למשפט   מבוא ניר   אורי  ר"ד חורף  2

 במשפט   ויושר   דין בריס   מיכאל  ר"ד חורף  2

 העברי 

99-568-01 

 

 
 'ב  סמסטר

 
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם 'סמ ש"ש יום  שעות 

 מתקדמות   סוגיות מסלם -רגב  שירי  ר"ד ב' 1 ה' 14-16

 ורווחה   במשפט

99-1102-01 

פרופ' מרים   ב' 1 ה' 16-18
 ביטון -מרקוביץ'

 99-650-02 דיני קניין 

נדב    פ'פרו  פרו ב' 1 ה' 18-20

  ר"ד  ו  דוידוביץ

 קמין   שלי

 פרידמן 

 בריאות   משפט

 הציבור 

99-6733-01 

 מודריק   הילי  ר"ד ב' 1 ה' 20-22

 חן   אבן

 בינלאומי   משפט

 פומבי 

99-6730-01 

 מרים   'פרופ ב' 1 ו ' 8-10

 ביטון '-מרקוביץ 

 קניין   לדיני  מבוא

 רוחני 

99-307-02 

 99-680-02 משפחה   דיני  שיבר   יאיר  ר"ד ב' 1 ו ' 10-12
 99-614-01 דיני עבודה  בריס   מיכאל  ר"ד ב' 1 ו ' 12-14

 
 

 קורסים -קיץ  סמסטר
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם 'סמ ש"ש יום  שעות 

 יאיר   'פרופ קיץ  2 ה 12-16

 לורברבוים 

 האדם  כבוד

 העברי   במשפט

99-7011-01 

 99-6720-02 נזיקין   דיני  שמואלי   בני 'פרופ קיץ  2 ה 16-20

 99-692-01 קניין  דיני שרון   אורי  ר"ד קיץ  1 ה 20-22

 ו ' 12-14

 99-614-01 ציבורי   משפט ספיר   גידי 'פרופ קיץ  2 ו ' 8-12



 ג "תשפ  'א  סמסטר
 

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

 -ארמן  ציפי  ר"ד א' 1 ה' 14-16

 שטרן

 99-699-02 הפלילי   במשפט   עיקרים

 99-015-02 ורפואה  הלכה ,אתיקה ברנד   יצחק 'פרופ א' 2 ה' 16-18

 יאיר   'פרופ א' 2 ה' 18-20

 לורברבוים 

 99-072-01 משפט   תורת

 רפואית   רשלנות פלד  עומר  ר"ד א 2 ו ' 8-10

 (סמינר)

99-4019-02 

  ,קידום  ,הנפש  חולה  מרק   מרדכי  'פרופ א 2 ו ' 10-12

 ומשפטנות   בריאות

 (סמינר)  טיפולית

99-800-02 

 

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=710253

