
תשפ"ג   99581מסלול  – (3202)חורף   מתחילים -  תואר שני לעורכי דין ולמשפטניםל גפ"תכנית חורף תש
 שנת יעוץ א' 

 

 מקרקעין -מסלול: מסחרי

 שעות  יום  ש''ש  סמסטר שם המרצה  שם הקורס  קוד קורס 
 התחדשות עירונית  99-6735-01

 
 16:00 – 14:00 ג' 1 ב' עו"ד ישי איצקוביץ 

99-786-01 
 

   18:00 – 16:00 ג' 1 ב' שופטת דרורה פלפל  דיני בנקאות 

חיוב וקניין במשפט   99-007-01
 העברי 

 22:00 – 18:00 ג' 2 ב' פרופ' יצחק ברנד 

הדירקטוריון בעידן   99-636-01
הכשרת    -המודרני 

 דירקטורים

 12:00 – 8:00 ו'  2 ב' ד"ר שלמה נס 

 
 

 משפחה -מסלול: גישור

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

גישור במשפחה ויישוב   99-701-01
סכסוכים בעידן החוק  

להסדר התדיינויות  
 בסכסוכי משפחה 

 

 
 עו"ד מיכל פיין 

 18:00 – 14:00 ג' 2 ב'

היסודות ההלכתיים של   99-002-01
 דיני המשפחה בישראל 

 

 22:00 – 18:00 ג' 2 ב' פרופ' עמיחי רדזינר 

 קורס הכשרה למגשרים  99-621-01
 

ד"ר רויטל חמי  
 זינמן 

 12:00 – 8:00 ו'  2 ב'

 

 

 ציבורי -מסלול: פלילי

 שעות  יום  ש"ש סמסטר שם המרצה  שם הקורס  קוד הקורס 
99-658-01 

 
תאוריות  

 בקרימינולוגיה 
 16:00 – 14:00 ג' 1 ב' ד"ר עדה יורמן 

 ד"ר סיגל שהב  זכויות אדם  99-7006-01
 

 18:00 – 16:00 ג' 1 ב'

99-001-01 
 

 22:00 – 18:00 ג' 2 ב' ד"ר יעקב חבה  משפט פלילי עברי 

99-703-01 
 

 10:00 – 8:00 ו'  1 ב' מר מאיר גלבוע  סדנה בחקירה פלילית 

ליטיגציה פלילית: דרכי   99-6721-01
טיעון ואופני חקירת  

 עדים בבית משפט 

 12:00 – 10:00 ו'  1 ב' השופט צבי סגל 

 

 



 

 

 

 סמסטר קיץ 

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

 )מסחרי מקרקעין(
ד"ר רוזנבלום  

 אסתר
 12:00 – 8:00 ו'  1 קיץ 

יחסי ממון במשפחה:  99-6002-01
היבטים עיוניים  

 וגישוריים 
 משפחה( -)גישור 

 

 12:00 – 8:00 ו'  1 קיץ  פרופ' שחר ליפשיץ 

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

 12:00 – 8:00 ו'  1 קיץ  ד"ר שרון ידין 

 
כל   סמינריונים

 :המסלולים יחד
 

      

נטילה שלטונית של   99-278-02
 מקרקעין 

 

 ד"ר שטרן שי 
 

 18:00 – 14:00 ג' 2 קיץ 

02-99-812 
 

רגולציה פוליטיקה  
 וסביבה 

 

 18:00 – 14:00 ג' 2 קיץ  פרופ' אורן פרז 

99-856-01 
 

משפט   -משפט עברי  
 ישראלי 

 

 18:00 – 14:00 ג' 2 קיץ  ד"ר יעקב חבה 

משפט וכלכלה   99-4007-02
 התנהגותית 

 18:00 – 14:00 ג' 2 קיץ  פרופ' יובל פלדמן 

99-4004-01 
 

סוגיות מתקדמות בדיני  
 חברות 

 22:00 – 18:00 ג' 2 קיץ  ד"ר עדי ליבזון 

חיובים הנובעים מן   99-203-03
הלכה   -הנישואין 

 ומשפט 
 

פרופ' עמיחי  
 רדזינר 

 22:00 – 18:00 ג' 2 קיץ 

מדינה יהודית   99-835-04
 ודמוקרטית 

 22:00 – 18:00 ג' 2 קיץ  ד"ר חיים שפירא 

 

 

 ים:מסלול כל ה – ד"פ סמסטר א' תש

 שעות  יום  ש"ש סמסטר  שם המרצה  שם הקורס  קוד הקורס 
חידושים במשפט   99-625-01

 ציבורי ופלילי 
 18:00 – 16:00 ג' 1 א' פרופ' בנדור אריאל 

מדינה יהודית   99-631-01
 ודמוקרטית 

 20:00 – 18:00 ג' 1 א' ד"ר אביעד  בקשי 

חידושים במשפט   99-630-01
 מסחרי -אזרחי

 22:00 – 20:00 ג' 1 א' ד"ר ניר אורי 

סדר הדין במשפט   99-629-01
 העברי הלכה למעשה 

 10:00 – 8:00 ו'  1 א' עו"ד הלפגוט דוד 

 12:00 – 10:00 ו'  1 א' ד"ר נס שלמה  חברות בקשיים  99-720-01
 


