רשימת קורסים א בוקר
יום

א'

ב'

ד'

שעות

סמסטר :א
א''ה

מרצה

שם קורס

08:00-10:45

משפט ציבורי

שיעור

עו"ד משה יפה/פרופ' אביעד
הכהן

11:00-13:30

משפט עברי

שיעור

ד"ר תהילה אלון

14:00-16:30

אנגלית טרום בסיסי ב'
אנגלית בסיסי

שיעור
שיעור

14:00-17:15

טרום בסיסי א'

שיעור

08:00 –13:00

דיני חוזים

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

13:30-16:00

משפט עברי

שיעור

ד"ר תהילה אלון

08:00-10:15

משפט ציבורי

שיעור

10:30-12:00

משפט ציבורי

תרגיל

עו"ד משה יפה/פרופ' אביעד
הכהן

12:15-13:45

דיני חוזים

תרגיל

14:00-16:30

אנגלית טרום בסיסי ב'
אנגלית בסיסי

שיעור
שיעור

14:00-17:15

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

חדר

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:
 28 ,27ו –  30באוקטובר  2019ימי היערכות
ימי שלישי
 05ו –  12בנובמבר 2019
בנוסף יתקיימו שני שיעורים עם עו"ד רן לוסטיגמן
ימי חמישי
 05.12ו12.12 -

בין השעות 9:00-15:00
בין השעות 16:00-22:00
בין השעות 16:00-22:00

* 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

רשימת קורסים א ערב
יום

א'

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

16:00-22:00

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

16:00-21:00

אנגלית בסיסי
אנגלית טרום בסיסי ב'

שיעור
שיעור

מרצה

חדר

ש"ס

יחד עם ממ"מ

ה'

16:30-21:30

דיני עונשין

שיעור

ד"ר לימור עציוני

יחד עם מסלול
בעלי תארים

ו'

08:30-11:45
12:00-13:30

תורת המשפט
דיני עונשין

שיעור
תרגיל

ד"ר מיכאל בריס

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 במתכונת מרוכזת במועדים שלהלן:
ימי היערכות
 27ו  31 -באוקטובר 2019
יום ו'
 01.11בנובמבר
ימי שני
 4ו  11 -בנובמבר 2019
בנוסף יתקיימו שני שיעורים עם עו"ד רן לוסטיגמן
ימי שני
 02.12ו09.12 -

בין השעות 16:00-22:00
בין השעות 08:00-14:00
בין השעות 16:00-22:00
בין השעות 16:00-22:00

* 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.

רשימת קורסים א תארים
יום

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

מרצה

ה'

16:30-21:30

דיני עונשין

שיעור

ד"ר לימור עציוני

ו'

08:30-11:45

תורת המשפט

שיעור

ד"ר מיכאל בריס

12:00-13:30

דיני עונשין

תרגיל

חדר

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  201במתכונת מרוכזת במועדים שלהלן:
ימי היערכות
 27ו  31 -באוקטובר 2019
ימי היערכות
 1בנובמבר 2019
ימי שלישי
 23באוקטובר ו 6 -בנובמבר  2018באולם 301
בנוסף יתקיימו שני שיעורים עם עו"ד רן לוסטיגמן
ימי שני
 02.12ו09.12 -

בין השעות 16:00-22:00
בין השעות 8:00-14:00
בין השעות 16:00-22:00
בין השעות 16:00-22:00

* 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

יחד עם מסלול
ערב

יחד עם מסלול
ערב

רשימת קורסים ב בוקר

יום

ב'

ג'

ה'

שעות

שם קורס

סמסטר :א

א''ה

מרצה

משפט בינלאומי פומבי

מקוון

08:00-11:15

אנגלית מתקדמים א'  +ב'

שיעור

11:30-14:00

דיני משפחה

שיעור

14:30-16:00

דיני קניין

תרגיל

08:00-10:30

דיני קניין

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

10:45-14:00

דיני מיסים

שיעור

עו"ד צביקה קניגסבוך?

14:30-16:00

קליניקות/קורסי בחירה

בחירה

 08:30 – 11:00דיני קניין

חדר

פרופ' יעל רונן

ש"ס
שני מפגשים
בסמסטר
יחד עם מסלול
חשבונאות

פרופ' איילת בלכר-פריגת

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

11:30-14:00

דיני משפחה

שיעור

פרופ' איילת בלכר-פריגת

14:30-16:00

דיני מיסים

תרגיל

* 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.

רשימת קורסים ב ערב
יום

ב'

ה'

ו'

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

משפט בינלאומי פומבי

מקוון

16:00-17:30

דיני חברות

בחירה

17:45-19:15

קורסי בחירה

תרגיל

19:30-22:30

אנגלית בסיסי
אנגלית מתקדמים א +ב

שיעור
שיעור

16:00-17:30

קורסי בחירה/קליניקות

בחירה

17:45-20:45

משפט עברי מתקדם

שיעור

21:00-22:30

אנגלית בסיסי

שיעור

08:30-13:30

דיני חברות

שיעור

מרצה

חדר

פרופ' יעל רונן

ש"ס

שני מפגשים
בסמסטר

עם בעלי תארים

ד"ר תהילה אלון

ד"ר ויקטור בוגנים

עם מסלול
בעלי תארים

* 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.

רשימת קורסים ב תארים
יום

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

מרצה

הערה

חדר
מקוון

ה'

ו'

משפט בינלאומי פומבי

מקוון

16:00-17:30

קורסי בחירה/קליניקות

בחירה

17:45-20:45

משפט עברי מתקדם

שיעור

21:00-22:30

דיני חברות

תרגיל

8:30-13:30

דיני חברות

שיעור

פרופ' יעל רונן

עם מסלול ערב
ד"ר תהילה אלון

ד"ר ויקטור בוגנים

* 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.

עם מסלול ערב

רשימת קורסים ג' בוקר
יום

א'

ב'

שם קורס

שעות

א''ה

מרצה

08:30-10:00

קורסי בחירה

בחירה

10:15-13:30

דיני ראיות

שיעור

14:00-15:30

סמינר מחקרי (ש)

סמינר

8:15 - 10:45

טיעון וחקירות עדים

שיעור

עו"ד זמירה גולדנר

11:00-14:15

משפט בינלאומי פרטי

שיעור

ד"ר רחל פריד דה וריס

 14:30 – 16:00סדר דין פלילי

ה'

סמסטר א'
חדר

ש"ס

ד"ר עמוס הרמן

תרגיל

אחת
לשבועיים

09:30-12:45

ניסוח מסמכים משפטיים

שיעור

עו"ד זמירה גולדנר

13:00-15:30

סדר דין פלילי

שיעור

פרופ' מיכל טמיר

16:00-17:30

קליניקות

בחירה

16:00-19:00

אופק למצטיינים

* 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.

רשימת קורסים ג ערב
יום

ב'

ג'

שעות

שם קורס

סמסטר :א
א''ה

 16:30-19:00טיעון וחקירת עדים

שיעור

 19:15-20:45סמינר מחקרי (ש)

סמינריון

 16:30-18:00קורסי בחירה/קליניקות

בחירה

 18:30-21:00סדר דין אזרחי

שיעור

ה'

 16:00-19:00אופק למצטיינים

ו'

 09:00-11:30סדר דין אזרחי

שיעור

מרצה

חדר

ד"ר דפנה לביא

ד"ר דפנה לביא

* 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

רשימת קורסים ג תארים
יום

ג'

שם קורס

שעות

סמסטר :א
א''ה

מרצה

15:00-16:30

סמינר מחקרי (ש)

סמינריון

16:45-19:15

סדר דין פלילי

שיעור

פרופ' מיכל טמיר

19:30-22:30

דיני ראיות

שיעור

ד"ר אסף הראל

ה'

16:00-19:00

אופק למצטיינים

ו'

8:30-11:00

טיעון וחקירת עדים

שיעור

11:30-13:00

סדר דין פלילי

תרגיל

חדר

* 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

אחת לשבועיים

רשימת קורסים ד בוקר

יום

שעות

סמסטר :א

שם קורס

א''ה

מרצה

אתיקה מקצועית

מתוקשב

ד"ר תהילה אלון

ב'

11:00-14:15

עריכת דין הלכה למעשה

שיעור

עו"ד זמירה גולדנר

ה'

09:00-11:30

מיומנויות מתקדמות
במשפטים

שיעור

עו"ד הלית אורן רשף

12:00-15:15

דיני עבודה

שיעור

ד"ר מיכאל בריס

חדר

* 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
מפגש בתחילת
סמסטר והסוף
סמסטר

רשימת קורסים ד ערב

יום

שעות

סמסטר :א

שם קורס

א''ה

אתיקה מקצועית

א'

ו'

מרצה

חדר

מתוקשב

16:00-18:30

מיומנויות מתקדמות
במשפטים

שיעור

עו"ד הלית אורן רשף

18:45-22:00

דיני עבודה

שיעור

ד"ר מיכאל בריס

8:30-11:45

עריכת דין הלכה למעשה

שיעור

עו"ד זמירה גולדנר

* 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
מפגש בתחילת
סמסטר והסוף
סמסטר

