
 2019מסלול קיץ  -ולמשפטנים דין לעורכי שני תואר
 מקרקעין-מסחרי: מסלול

 קורסים

 שעות יום נ"ז "שש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 אזרחית ליטיגציה 99-628-01

 במשפט ופלילית
 הכלכלי

 16-18 'ג 1 1 'א כבוב'אלד ח השופט

 יהודית מדינה 99-631-01
 ודמוקרטית

 שטרן ידידיה' פרופ
 

 18-20 'ג 1 1 'א

 במשפט חידושים 99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 'ג 1 1 'א ניר אורי"ר ד

 מימון עסקאות 99-659-01
 בינלאומיות

 14-16 'ג 1 1 'ב גולדשטיין אבי"ד עו

99-786-01 
 

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

 במשפט וקניין חיוב 99-007-01
 העברי

 18-22 'ג 2 2 'ב ברנד יצחק' פרופ

 בעידן הדירקטוריון 99-636-01
 הכשרת - המודרני

 דירקטורים

 8-12 'ו 2 2 'ב נס שלמה"ר ד

 סמינריונים

 שעות יום נ"ז "שש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 8-10 'ו 2 2 'א ד"ר מאור אבן חן דיני ניירות ערך 99-817-01
 של שלטונית נטילה 99-278-01

 מקרקעין
 8-10 'ו 2 2 'א שטרן שי"ר ד

99-861-01 
 

 10-12 'ו 2 2 'א איריס קנאור' פרופ דיני מכרזים

 פוליטיקה רגולציה 99-812-01
 וסביבה

 10-12 'ו 2 2 'א פרז אורן' פרופ

  תש"פ קיץ סמסטר

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

 וזכויות משרה נושאי
 נושים

 12-16 ג 1 1 קיץ האן דוד' פרופ

 16-20 ג 1 1 קיץ ברנד יצחק' פרופ ההלכה בחןמב ערכים 99-022-01
 8-12 ו 1 1 קיץ אסתר רוזנבלום"ר ד ובניה תכנון דיני 99-6001-01
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 משפחה-גישור: מסלול

 קורסים

 שעות יום נ"ז "שש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 במשפט חידושים 99-625-01

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

 יהודית מדינה 99-631-01
 ודמוקרטית

 שטרן ידידיה' פרופ
 

 18-20 'ג 1 1 'א
 

 במשפט חידושים 99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 'ג 1 1 'א ניר אורי"ר ד

 ויישוב במשפחה גישור 99-701-01
 החוק בעידן סכסוכים

 התדיינויות להסדר
  בסכסוכי משפחה

 פיין מיכל"ד עו
 

 14-18 'ג 2 2 'ב

 של ההלכתיים היסודות 99-002-01
 בישראל המשפחה דיני

 18-22 'ג 2 2 'ב רדזינר עמיחי' פרופ

-רויטל חמי"ר ד למגשרים הכשרה קורס 99-621-01
 זינימן

 8-12 'ו 2 2 'ב

 

 סמינריונים

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 ליפשיץ שחר' פרופ משפחתיים חוזים 99-834-01

 
 

 8-10 'ו 2 2 'א

 ופרקטיקה תיאוריה 99-836-01
 לענייני"ש בביהמ

 משפחה

 8-10 ו' 2 2 'א שוחט שאול השופט

 מן הנובעים חיובים 99-203-01
 ומשפטהלכה -הנישואין

 10-12 'ו 2 2 'א רדזינר עמיחי' פרופ

יחסים משפטיים בין  99-453-01
 הורים לילדים

 10-12 ו' 2 2 א' פרופ' רונה שוז

 

  תש"פ קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז "שש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
פרופ' מיקי   

 אלברשטיין
 12-16 ג 1 1 קיץ

 16-20 ג 1 1 קיץ ברנד יצחק' פרופ ההלכה בבחן ערכים 99-022-01
יחסי ממון במשפחה:  99-6002-01

היבטים עיוניים 
 וגישוריים

 8-12 ו 1 1 קיץ פרופ' שחר ליפשיץ
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 ציבורי-פלילי: מסלול

 קורסים

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

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

 דיתיהו מדינה 99-631-01
 ודמוקרטית

 18-20 'ג 1 1 'א שטרן ידידיה' פרופ

 במשפט חידושים 99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 'ג 1 1 'א ניר אורי"ר ד

 14-16 'ג 1 1 'ב סיגל שהבד"ר  אדםהזכויות  99-7006-01
תיאוריות  99-658-01

 בקרימינולוגיה
 16-18 ג' 1 1 ב' יורמן עדהד"ר 

 18-22 'ג 2 2 'ב חבה יעקב"ר ד עברי פלילי משפט 99-001-01
 8-10 'ו 1 1 'ב גלבוע מאיר מר פלילית בחקירה סדנה 99-703-01

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

 עדים בבית המשפט

 10-12 'ו 1 1 'ב סגל צבי השופט

 

 סמינריונים

 שעות יום נ"ז "שש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 בדיני פליליים היבטים 99-288-01

 המס
 8-10 ו 2 2 'א גבאי חיים"ר ד

 קידום, הנפש חולה 99-800-01
 ומשפטנות בריאות

 טיפולית

 8-10 'ו 2 2 'א מרק מרדכי"ר ד

-ארמן ציפי"ר ד ופסיכיאטריה משפט 99-299-01
 שטרן

 10-12 'ו 2 2 'א

 10-12 'ו 2 2 'א ספיר גדעון' פרופ ומדינה דת 99-857-01
 

  תש"פ קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 12-16 ג 1 1 קיץ ט.נ. ט.נ. 

 16-20 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
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 (2019 קיץ ) וחשבונאות עסקים מנהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שני תואר
 

 "טתשע קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז "שש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
ד"ר איתי בר סימן  ציבורי משפט 99-664-01

 טוב
 12-16 'ה 2 2 קיץ

 'ה 3 3 קיץ משה גלברד' פרופ חוזים דיני 99-602-01
 'ו

16-20 
10-14 

 'ה 2 2 קיץ נוסים יעקב"ר ד ישראלי למשפט מבוא 99-665-01
 'ו

20-22 
8-10 

  קורסים

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

-ארמן ציפי"ר ד הפלילי במשפט עיקרים 99-669-02
 שטרן

 14-16 'ה 1 1 'א

 16-18 'ה 2 2 'א ברנד  יצחק' פרופ ורפואה הלכה, אתיקה 99-015-02
 18-22 'ה 2 2 'א מיכאל בריסד"ר  המשפט תורת 99-072-01
 14-16 'ה 1 1 'ב חבה יעקב"ר ד פלילי הליך 99-696-02
 16-18 'ה 1 1 'ב אורי שרון"ר ד קניין דיני 99-650-02
99-611-01 

 
 18-20 ה' 1 1 ב' ד"ר שי פרבר משפט מנהלי

 20-22 'ה 1 1 'ב ד"ר עדי ליבזון חברות דיני 99-622-01
 08-12 'ו 2 2 'ב נוסים יעקב"ר ד מסים דיני 99-676-01
 12-14 'ו 1 1 'ב ד"ר בריס מכאל דיני עבודה 99-614-01

 

  סמינריונים

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
סוגיות מתקדמות בדיני  99-878-01

  רוחניקניין 
 8-10 ו' 2 2 א' ד"ר גלעד וקסלמן

 8-10 'ו 2 2 'א האן דוד' פרופ והבראתן חברות פירוק 99-265-01
 8-10 'ו 2 2 'א קנאור איריס' פרופ מכרזים דיני 99-861-02
 בדיני פליליים היבטים 99-288-02

 המס
 10-12 'ו 2 2 'א גבאי חיים"ר ד

  ליפשיץ שחר' פרופ יחסי ממון בין בני זוג 99-293-02
 

 10-12 ו' 2 2 א'

 10-12 ו' 2 2 א' ד"ר שי שטרן קהילות במשפט 99-415-01

 

 תש"פ קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 12-16 ה 1 1 קיץ נוסים יעקב"ר ד רגולציה 99-763-01
 במדינת העברי המשפט 99-013-03

 ישראל
 16-20 ה 2 2 קיץ חבה יעקב"ר ד

 8-12 ו 2 2 קיץ רייך אריה' פרופ נזיקין לדיני מבוא 99-6720-03
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 (2019 קיץ) הרוח ומדעי החברה מדעי לבוגרי משפט בלימודי שני תואר
 "טתשע קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 למשפט מבוא 99-665-02

 ישראלי
 8-12 'ו 2 2 קיץ ד"ר אורי ניר

 ה' 3 3 קיץ פרופ' גדעון ספיר ציבורי משפט 99-664-02
 ו'

12-16 
12-14 

 'ה 2 2 קיץ פרופ' שחר ליפשיץ חוזים דיני 99-602-02
 

12-16 

  קורסים

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

-ארמן ציפי"ר ד הפלילי במשפט עיקרים 99-669-02
 שטרן

 14-16 'ה 1 1 'א

 16-18 'ה 2 2 'א ברנד  יצחק' פרופ ורפואה הלכה, אתיקה 99-015-02
 18-22 'ה 2 2 'א ד"ר מיכאל בריס המשפט תורת 99-072-01
 14-16 'ה 1 1 'ב חבה יעקב"ר ד פלילי הליך 99-696-02
 16-18 'ה 1 1 'ב אורי שרון"ר ד קניין דיני 99-650-02
99-611-01 

 
 18-20 ה' 1 1 ב' ד"ר שי פרבר משפט מנהלי

 20-22 'ה 1 1 'ב ד"ר עדי ליבזון חברות דיני 99-622-01
 8-10 ו' 1 1 ב' ד"ר יאיר שיבר דיני משפחה 99-680-02
ד"ר מרים  מבוא לדיני קניין רוחני 99-307-02

 ביטון-מרקוביץ'
 10-12 'ו 1 1 'ב

 12-14 'ו 1 1 'ב ד"ר מכאל בריס דיני עבודה 99-614-01
  סמינריונים

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
סוגיות מתקדמות  99-878-01

  בדיני קניין רוחני
 8-10 ו' 2 2 א' ד"ר גלעד וקסלמן

 8-10 ו' 2 2 'א ספיר גדעון' פרופ ישראל במדינת השבת 99-275-01
 יהודית מדינה 99-835-01

 ודמוקרטית
 8-10 ו' 2 2 'א שפירא חיים"ר ד

 בתא נזיקין דיני 99-430-02
 המשפחתי

 8-10 ו' 2 2 'א שמואלי בנימין' פרופ

 בהלכה החיים קדושת 99-264-02
 העברי ובמשפט

 10-12 ו' 2 2 'א שפירא חיים"ר ד

יישוב סכסוכים  99-439-01
שיפוטי: בין תיאוריה 

 לפרקטיקה

 10-12 ו' 2 2 א' פרופ' מיקי אלברשטין

99-286-01 
 

במבט  משא ומתן
 אינטרדיסציפלינרי

 10-12 ו' 2 2 א' ד"ר אורנה דויטש

 10-12 ו' 2 2 א' ד"ר שי שטרן במשפטקהילות  99-415-01
 תש"פ קיץ סמסטר

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 12-16 ה 1 1 קיץ נוסים יעקב"ר ד רגולציה 99-763-01

 16-20 ה 2 2 קיץ רייך אריה' פרופ נזיקין לדיני מבוא 99-6720-02
 8-12 ו 2 2 קיץ חבה יעקב"ר ד במדינת העברי המשפט 99-013-02
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 שראלי

 

 (מסלול קיץ) לבוגרי הנדסה ומחשבים משפט בלימודי שני תואר
 סמסטר קיץ תשע"ט

 שעות יום נ"ז "שש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
ד"ר איתי בר סימן  ציבורי משפט 99-664-01

 טוב
 12-16 'ה 2 2 קיץ

 'ה 3 3 קיץ משה גלברד' פרופ חוזים דיני 99-602-01
 'ו

16-20 
10-14 

 'ה 2 2 קיץ נוסים יעקב"ר ד ישראלי למשפט מבוא 99-665-01
 'ו

20-22 
8-10 

 

 קורסים

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
ד"ר ציפי ארמן  במשפט הפליליעיקרים  99-669-02

 שטרן
 14-16 ה' 1 1 א'

 16-18 ה' 2 2 א' פרופ' יעקב נוסים  (יון)סמינר רגולציה 99-6726-01
 18-22 ה' 2 2 א' ד"ר בריס מיכאל תורת משפט 99-072-01

סוגיות בדיני קניין  99-6723-01
 רוחני )סמינריון(

 8-10 ו' 2 2 א' ד"ר יפעת נחמיאס

 10-12 ו' 1 1 א' פרופ' דוד האן דיני חברות  99-622-07
 14-16 ה' 1 1 ב' ד"ר איילת סלע משפט וטכנולוגיה 99-1001-02
משפט העבודה בעידן  99-6725-01

 המודרני
השופטת )בדימוס( 

 אפרת לקסר
 16-18 ה' 1 1 ב'

השופט )בדימוס(  דיני סייבר 99-6724-01
 אברהםד"ר 

 יםטננבו

 18-20 ה' 1 1 ב'

 20-22 ה' 1 1 ב פרופ' דוד האן  אגרות חוב בשוק ההון 99-9026-01
 8-10 ו' 1 1 ב' ד"ר יעל לנדי משפט כלכלי בינ"ל 99-316-01

 10-12 ו' 1 1 ב' עוזיאל גיאד"ר  ביג דאטה ומשפט 99-6728-01
משפט וטכנולוגיה  99-6727-01

 (2+2) משפט העבריבמ
 12-14 ו' 2 2 ב' ד"ר דוד הלפגוט

 

 סמסטר קיץ תש"פ

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

וחברתייםשל מדעי 
 המחשב

 12-16 ה 1 1 קיץ תומר שדמיד"ר 

המשפט העברי במדינת  99-013-01
 ישראל

 16-20 ה 2 2 קיץ חבה יעקב"ר ד

 8-12 ו 2 2 קיץ רייך אריה' פרופ דיני נזיקין 99-6720-01
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 חורף תשע"ט -ומשפטנים  עו"ד 

 מקרקעין-מסחרימסלול 

 -סמסטר א'

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
ליטיגציה אזרחית  99-628-01

ופלילית במשפט 
 הכלכלי

 16-18 ג' 1 1 א' שופט כבוב חאלד

נה יהודית מדי 99-631-01
 ודמוקרטית

 18-20 ג' 1 1 א' פרופ' שטרן ידידיה

חידושים במשפט  99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 ג' 1 1 א' ד"ר ניר אורי

סדר הדין במשפט  99-629-01
 העברי הלכה למעשה

 8-10 ו' 1 1 א' עו"ד הלפגוט דוד

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

 

 משפחה-גישורמסלול 

 -סמסטר א'

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

 ציבורי ופלילי
 16-18 ג' 1 1 א' אריאלפרופ' בנדור 

מדינה יהודית  99-631-01
 ודמוקרטית

 18-20 ג' 1 1 א' פרופ' שטרן ידידיה

חידושים במשפט  99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 ג' 1 1 א' ד"ר ניר אורי

סדר הדין במשפט  99-629-01
 העברי הלכה למעשה

 8-10 ו' 1 1 א' עו"ד הלפגוט דוד

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

 

 ציבורי-פלילימסלול 

 -סמסטר א'

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

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

מדינה יהודית  99-631-01
 ודמוקרטית

 18-20 ג' 1 1 א' פרופ' שטרן ידידיה

חידושים במשפט  99-630-01
 מסחרי-אזרחי

 20-22 ג' 1 1 א' ד"ר ניר אורי

סדר הדין במשפט  99-629-01
 העברי הלכה למעשה

 8-10 ו' 1 1 א' עו"ד הלפגוט דוד

 10-12 ו' 1 1 א' ד"ר נס שלמה חברות בקשיים 99-720-01
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 תשע"ט חורף –מנע"ס בוגרי 

 סמסטר א'

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 14-16 ה' 1 1 א' ד"ר חיים גבאי דיני מיסים 99-676-06
 16-18 ה' 1 1 א' ד"ר חבה יעקב הליך פלילי 99-696-06

 18-20 ה' 1 1 א' פרופ' רייך אריה מבוא לדיני נזיקין  99-6720-06
משא ומתן  ודרכים  99-7009-01

חלופיות ליישוב 
 סכסוכים

 20-22 ה' 1 1 א' ד"ר חנן מנדל

 8-10 ו' 1 1 א' עו"ד דניאלה גבאי עבודהדיני  99-614-06
 10-12 ו' 1 1 א' פרופ' האן דוד דיני חברות 99-622-07

 

 

 חורף תשע"ט –מדה"ח בוגרי 

 סמסטר א'

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר המרצה שם הקורס שם הקורס קוד
 14-16 ה' 1 1 א' ד"ר ילינק שמואל משפט ורפואה 99-704-01
 16-18 ה' 1 1 א' ד"ר חבה יעקב הליך פלילי 99-696-06

 18-20 ה' 1 1 א' פרופ' רייך אריה מבוא לדיני נזיקין  99-6720-06
משא ומתן  ודרכים  99-7009-01

חלופיות ליישוב 
 סכסוכים

 20-22 ה' 1 1 א' ד"ר חנן מנדל

 8-10 ו' 1 1 א' עו"ד דניאלה גבאי דיני עבודה 99-614-06
 10-12 ו' 1 1 א' פרופ' האן דוד דיני חברות 99-622-07
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