
 סמסטר קיץ תשפ"ב 

 )מסיימים(  ומשפטנים  דין  עורכי
 

 תשפ"ב שנת יעוץ א'(  99578) מקרקעין-מסחרי   :מסלול
 

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
  חובות :ברות בקשייםחח האן   דוד 'פרופ קיץ  1 ג 14-18

 וזכויות   משרה  נושאי
 נושים 

99-6000-01 

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

 
 תשפ"ב שנת יעוץ א'(  99578)  משפחה-מסלול: גישור

  
 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
  כרמיתד"ר  קיץ  1 ג 14-18

 חלמיש -קלר
אזרחי  בין  -יישוב סכסוכים 

 לפלילי 
01-6734-99  

 99-022-01 ההלכה   במבחן  ערכים ברנד   יצחק  'פרופ קיץ  1 ג 18-22
 :במשפחהיחסי ממון  ליפשיץ   שחר 'פרופ קיץ  1 ו 8-12

 עיוניים   היבטים
 ם וגישוריי

99-6002-01 

 

 תשפ"ב שנת יעוץ א'(  99578) ציבורי-מסלול: פלילי

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

 לאחריות   סייגים היימן  ינון  ר"ד קיץ  1 ג 14-18
 פלילית 

99-7005-01 

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

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

 
, 99579, 99587 –)מסיימים   ובוגרי מקצועות הרפואה מדה"ח , מנע"ס-לימודי משפט לבוגרי כלכלה

 תשפ"א שנת יעוץ ב'( 99580

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
14-16 

22-20  
 99-763-01 רגולציה  נוסים   יעקב 'פרופ קיץ  1 ה

20-16  לדיני   מבוא שמואלי   בני 'פרופ קיץ  2 ה 
 נזיקין 

99-6720-01 

 העברי   המשפט חבה  יעקב  ר"ד קיץ  2 ו 8-12
 י "במ

99-013-01 

 
 

  



 תשפ"א שנת יעוץ ב'(  99585  –)מסיימים   והנדסה  המחשב  מדעי  לבוגרי  משפט  לימודי

 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם סמסטר ש"ש יום  שעות 
14-16 

22-20  
  ט.נ. ט.נ. קיץ  1 ה

20-16  99-6720-01 נזיקין   דיני מבוא ל שמואלי   בני 'פרופ קיץ  2 ה 
 העברי   המשפט חבה  יעקב  ר"ד קיץ  2 ו 8-12

 ישראל   במדינת
99-013-01 

 

 חורף שהחלו בתכניות - סמסטר קיץ תשפ"ב

 תשפ"ב שנת יעוץ א'(   99581)חורף  ומשפטנים  דין  עורכי
 

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

 
 ובנייה   תכנון   דיני 

 ( מקרקעין  מסחרי)
99-6001 

 :ממון במשפחהיחסי          ליפשיץ   שחר 'פרופ קיץ  1 ו'  8-12
 עיוניים  היבטים 
   -גישורם )וגישוריי

 ה( משפח

99-6002 

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

99-6003 

 
 :סמינריונים
 קבוצה א':

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

99-278-02 

18-14 02-255-99 אתיקה, הלכה ורפואה  פרופ' יצחק ברנד  קיץ  2 ג'   

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

99-812-01 

18-14  בדיני  מתקדמות סוגיות ליבזון   עדי ר"ד קיץ  2 ג' 
 חברות 

99-4004-01 

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

99-856-01 

 קבוצה ב':      

22-18  מרים   פרופ'  קיץ  2 ג' 
 ביטון '-מרקוביץ 

 מתקדמות  סוגיות
 רוחני  קניין  בדיני

99-878-03 

22-18 החיים בהלכה  קדושת  ד"ר חיים שפירא  קיץ  2 ג' 
 ובמשפט העברי 

01-264-99  

22-18 02-441-99 משפט ופסיכולוגיה  פרופ' יובל פלדמן  קיץ  2 ג'   



22-18 01-807-99 מדיניות מיסוי ורווחה  פרופ' יעקב נוסים  קיץ  2 ג'   

22-18  עמיחי   'פרופ קיץ  2 ג' 
 רדזינר 

חיובים הנובעים מן      
 הלכה ומשפט  -הנישואין 

99-203-03 

 

 לימודי משפט לבוגרי כלכלה-מנע"ס ו מדה"ח )חורף 99582 +  99583 תשפ"ב שנת יעוץ א'( 

 חובה:

 
 :סמינריונים

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

 קבוצה א':      
 99-869-02 ניהול משפט פלילי  ד"ר יעקב חבה  קיץ  2 ה 16-20
 וכלכלה  משפט פלדמן  יובל   'פרופ קיץ  2 ה 16-20

 התנהגותית 
99-4007-01 

 99-857-02 ומדינה  דת ספיר   גידי 'פרופ קיץ  2 ה 16-20
 עמיחי   'פרופ קיץ  2 ה 16-20

 רדזינר 
 נישואין   דיני

 וגירושין 
99-840-01 

 99-293-01 יחסי ממון בן בני זוג  פרופ' שחר ליפשיץ  קיץ  2 ה' 16-20
 קבוצה ב':      

מדינה יהודית   שפירא ד"ר חיים  קיץ  2 ו' 8-12
 ודמוקרטית 

99-835-02 

 99-415-03 במשפט   קהילות שטרן   שי ר"ד 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 

 

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

14-16 
20-22 

 יאיר   'פרופ קיץ  2 ה

 לורברבוים 

 האדם  כבוד

 העברי   במשפט

99-7011-01 

 99-650-01 דיני קניין  שי שטרן   ר"ד קיץ  1 ה 12-14

 ו'  12-14



 לימודי משפט לבוגרי מקצועות הנדסה ומחשבים  )חורף  –  99586 תשפ"ב שנת יעוץ א'( 

 
 הקורס   קוד הקורס   שם המרצה   שם 'סמ ש"ש יום  שעות 
14-16 
20-22 

  ט.נ. ט.נ.  קיץ  1 ה

 מרים   פרופ' קיץ  2 ה 16-20
 ביטון   '-מרקוביץ 

 רוחני   קניין
 )סמינר( 

99-279-01 

 99-650-01 קניין  דיני שי שטרן   ר"ד קיץ  1 ה 12-14
 ו 12-14
 99-664-02 ציבורי   משפט ספיר   גידי 'פרופ קיץ  2 ו 8-12

 

 תשפ"ב שנת יעוץ א'( 99588  –)חורף   לימודי משפט לבוגרי מקצועות הרפואה

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

14-16 
20-22 

 יאיר   'פרופ  קיץ  2 ה

 לורברבוים  

 האדם  כבוד

 העברי   במשפט

99-7011-01 

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

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

 

לימודי משפט לבוגרי מדעי החברה, בוגרי מנהל עסקים וכלכלה, בוגרי מקצועות הרפואה ובוגרי  
 תשפ"ב שנת יעוץ א'( 99579+99580+99585+99587) תחילת לימודים -מקצועות הנדסה ומחשבים

 שעות  יום  ש"ש סמסטר שם המרצה  שם הקורס  קוד הקורס 
02-602-99 חוזיםדיני    16-12 ה' 2 קיץ  פרופ' שחר ליפשיץ    
02-665-99 20-16 ה' 2 קיץ  פרופ' יעקב נוסים  מבוא למשפט ישראלי    

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

 ודמוקרטית 
אביעד בקשי ד"ר   ה' 1 קיץ  

 ו' 
22-20  
14-12  

 


