משפטים תשע"ט
רשימת קורסים א בוקר
יום

ב'

ג'

ה'

שעות

סמסטר :א
א''ה

מרצה

שם קורס

08:00-10:00

דיני עונשין

שיעור

ד"ר לימור עציוני

10:00-10:00

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

10:00-13:00

אנגלית טרום בסיסי ב'
אנגלית בסיסי

שיעור
שיעור

חדר
101

8:00 –10:00

משפט ציבורי

שיעור

עו"ד משה יפה
פרופ' אביעד הכהן

101

11:00 – 11:00

משפט ציבורי

תרגיל

עו"ד יואב ללום

101

10:00-10:00

דיני עונשין

תרגיל

עו"ד ורד זגורי

101

08:00-10:00

משפט ציבורי

שיעור

עו"ד משה יפה
פרופ' אביעד הכהן

101

10:01-10:00

מבוא למשפט עברי

שיעור

ד"ר תהילה אלון

101

10:00-10:00

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

10:00-10:00

אנגלית טרום בסיסי ב'
אנגלית בסיסי

שיעור
שיעור

קורס מבוא למחקר משפטי
בנוסף יתקיים קורס "מבוא למחקר משפטי" שיכלול שיעור שיועבר על ידי ד"ר לימור עציוני
ותרגול בהיקף של  2נ"ז ,
הקורס יועבר במתכונת מרוכזת במועדים שלהלן:
 51 ,51ו –  51באוקטובר  2151באולם  215ימי היערכות
ימי ראשון
 25ו –  21באוקטובר  2151באולם 115

בין השעות 0:11-51:11
בין השעות 51:11-22:11

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

ש"ס

משפטים תשע"ט

רשימת קורסים א ערב
יום

ב'

ה'

ו'

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

13:00-11:00

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

10:00-11:00

אנגלית בסיסי
אנגלית טרום בסיסי ב'

שיעור
שיעור

מרצה

חדר

ש"ס

10:00-19:00

דיני חוזים

תרגיל

עו"ד אלישי בן יצחק

101

19:11-11:00

תורת המשפט

שיעור

ד"ר מיכאל בריס

101

יחד עם מסלול
בעלי תארים

08:00-10:00

דיני חוזים

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

101

יחד עם מסלול
בעלי תארים

קורס מבוא למחקר משפטי
בנוסף יתקיים קורס "מבוא למחקר משפטי" שיכלול שיעור שיועבר על ידי ד"ר לימור עציוני
ותרגול בהיקף של  2נ"ז.
הקורס יועבר באולם  215במתכונת מרוכזת במועדים שלהלן:
ימי היערכות
 51ו  51 -באוקטובר 2151
ימי היערכות
 50באוקטובר 2151
ימי שלישי
 22באוקטובר ו 1 -בנובמבר  2151באולם 215

בין השעות 51:11-22:11
בין השעות 1:11-50:11
בין השעות 51:11-22:11

* א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

משפטים תשע"ט
רשימת קורסים א תארים

יום

ה'

ו'

שעות

שם קורס

סמסטר :א

א''ה

10:00-19:00

דיני חוזים

תרגיל

מרצה

חדר

הערה

101

19:11-11:00

תורת המשפט

שיעור

ד"ר מיכאל בריס

101

יחד עם מסלול
ערב

08:00-10:00

דיני חוזים

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

101

יחד עם מסלול
ערב

קורס מבוא למחקר משפטי
בנוסף יתקיים קורס "מבוא למחקר משפטי" שיכלול שיעור שיועבר על ידי ד"ר לימור עציוני
ותרגול בהיקף של  2נ"ז.
הקורס יועבר באולם  215במתכונת מרוכזת במועדים שלהלן:
ימי היערכות
 51ו  51 -באוקטובר 2151
ימי היערכות
 50באוקטובר 2151
ימי שלישי
 22באוקטובר ו 1 -בנובמבר  2151באולם 115

בין השעות 51:11-22:11
בין השעות 1:11-50:11
בין השעות 51:11-22:11

* א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

משפטים תשע"ט
רשימת קורסים ב בוקר

יום
א'

ב'

ה'

שעות

שם קורס

סמסטר :א

א''ה

08:00-11:00

אנגלית מתקדמים א'  +ב'

שיעור

11:11-10:11

משפט בינלאומי פומבי

שיעור

10:00-13:00

שיעורי בחירה

בחירה

13:00-18:00

קליניקות

בחירה

מרצה

פרופ' יעל רונן

חדר

101

08:00-09:00

דיני קניין

תרגיל

עו"ד נתלי אמיר  -דרך

101

09:01-11:01

דיני קניין

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

101

10:11-11:01

דיני חברות

שיעור

ד"ר ויקטור בוגנים

101

13:00-10:00

קליניקות

בחירה

 08:00 – 10:00דיני קניין
10:11-11:01

דיני חברות

 10:11 – 10:01משפט מינהלי
11:00-13:00

דיני חברות

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

101

שיעור

ד"ר ויקטור בוגנים

101

שיעור

פרופ' מיכל טמיר

101

תרגיל

איריס אלבין

101

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

בתרגיל של דיני חברות יתקיימו שיעורי השלמה במהלך הסמסטר

ש"ס

משפטים תשע"ט

רשימת קורסים ב ערב
יום

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

א'

13:00-18:00

קליניקות

בחירה

ב'

13:00-10:00

קורסי בחירה/קליניקות

בחירה

10:01-11:00

דיני משפחה

שיעור

10:00-18:00

קורסי בחירה

בחירה

19:00-11:11

אנגלית מתקדמים א +ב'

שיעור

ג'

ו'

מרצה

ד"ר תהילה אלון

חדר

101

08:00-11:11

משפט עברי מתקדם

שיעור

ד"ר מיכאל בריס

001

11:00-10:00

משפט בינלאומי פומבי

שיעור

ד"ר הילי מודריק אבן-חן

001

* א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

ש"ס

משפטים תשע"ט

רשימת קורסים ב תארים
יום

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

א'

13:00-18:00

קליניקות

בחירה

ב'

13:00-10:00

קליניקות

בחירה

11:00-13:00

דיני מיסים

תרגיל

10:00-18:00

קורסי בחירה

בחירה

ג'

ו'

מרצה

יונתן שטרק

חדר

100

19:00-11:11

דיני מיסים

שיעור

עו"ד שי אהרונוביץ

100

8:00-10:00

דיני משפחה

שיעור

ד"ר איילת בלכר-פריגת

100

* א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

הערה

משפטים תשע"ט

רשימת קורסים ג' בוקר
יום

א'

ב'

שם קורס

שעות

סמסטר א'
א''ה

10:01-10:00

דיני ראיות

שיעור

10:00-13:00

קורסי בחירה

בחירה

13:00-18:00

קליניקות

בחירה

מרצה

ד"ר אייל כתבן

חדר

001

9:00 - 11:00

טיעון וחקירות עדים

שיעור

עו"ד ליאורה גלאובך
עו"ד נגה לוין
עו"ד נורית שני  -אברבנאל

101
100
100

11:00-10:00

ניסוח מסמכים משפטיים (ש)

שיעור

עו"ד זמירה גולדנר

100

 10:00 – 11:00סמינריון מחקרי (ש)
13:00-10:00

קליניקות

ד'

13:00-19:00

תכנית אופק למצטיינים

ה'

ש"ס

בחירה

001

על פי תנאי
קבלה

08:00-10:00

סדר דין פלילי

תרגיל

עו"ד ורד זגורי

001

אחת
לשבועיים

10:00-10:00

סדר דין פלילי

שיעור

פרופ' מיכל טמיר

001

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

משפטים תשע"ט

רשימת קורסים ג ערב
יום

א'

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

 13:00-18:00קליניקות/קורסי בחירה

בחירה

 18:00-11:01דיני ראיות

שיעור

ב'

 13:00-10:00קליניקות

בחירה

ג'

 10:00-18:00סמינר מחקרי (ש)

סמינריון

 19:00-11:11סדר דין אזרחי

שיעור

ד'

 13:00-19:00תכנית אופק למצטיינים

ו'

 09:00-11:11סדר דין אזרחי

תרגיל

מרצה

ד"ר אייל כתבן

פרופ' חמי בן נון

ד"ר קרן לוי-בנין

חדר

ש"ס

101

101

001

על פי תנאי
קבלה

001

במועדים
שיקבעו

* א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

משפטים תשע"ט

רשימת קורסים ג תארים
יום

שם קורס

שעות

סמסטר :א
א''ה

א'

13:00-18:00

קליניקות/קורסי בחירה

בחירה

ב

13:00-10:00

קליניקות

בחירה

ג'

10:00-11:00

סמינר מחקרי (ש)

סמינריון

מרצה

חדר

13:00-18:00

סדר דין פלילי

שיעור

פרופ' מיכל טמיר

101

19:00-11:00

טיעון וחקירת עדים

שיעור

עו"ד עודד הכהן
עו"ד רונן יצחק
עו"ד נגה שמואלי
השופט צבי סגל

101
100
100
101

ד'

13:00-19:00

תכנית אופק למצטיינים

ו'

001

8:00-11:01

ניסוח מסמכים משפטיים

שיעור

עו"ד זמירה גולדנר

101

11:00-10:00

סדר דין פלילי

תרגיל

עו"ד ורד זגורי

101

* א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

הערה

על פי תנאי קבלה

אחת לשבועיים

משפטים תשע"ט
רשימת קורסים ד בוקר

יום

א'

ד

שעות

סמסטר :א

שם קורס

חדר

א''ה

מרצה

10:00-11:00

אתיקה מקצועית

שיעור

פרופ' חמי בן נון

101

11:00-10:00

אכיפת חיובים ,כינוס נכסים
ופשיטת רגל

שיעור

פרופ' חמי בן נון

101

08:00-11:01
11:00-11:11

עריכת דין הלכה למעשה
דיני עבודה

שיעור
שיעור

עו"ד זמירה גולדנר
ד"ר מיכאל בריס

101
101

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

הערות

משפטים תשע"ט
רשימת קורסים ד ערב

יום

ב'

ה'

שעות

סמסטר :א

שם קורס

א''ה

מרצה

חדר

13:00-19:11

עריכת דין הלכה למעשה

שיעור

עו"ד זמירה גולדנר

001

19:00-11:00

דיני עבודה

שיעור

ד"ר מיכאל בריס

001

10:00-18:00

אתיקה מקצועית

שיעור

פרופ' חמי בן נון

001

19:00-11:00

אכיפת חיובים ,כינוס
נכסים ופשיטת רגל

שיעור

פרופ' חמי בן נון

001

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

ש"ס

