
 ב"תשפ – לימודי משפטתואר שני 

 סמסטר א'

 2022 ב"תשפמחזור 

 * הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

   בל יוסף דוקטור שיעור משפט חוקתי 17:00-18:30 'ה

   ישראל גלעד  פרופסור שיעור דיני נזיקין 18:45-22:00 

במועדים   לימור עציוני  דוקטור שיעור מבוא למשפט ישראלי 08:00-13:00 ו'
 שיקבעו

   חגי ויניצקי  דוקטור שיעור דיני חוזים 08:00-13:00 



 ב"תשפ – לימודי משפטתואר שני 

 סמסטר א'

 2021 א מחזור תשפ"

 * הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
  הוראה

 הערות חדר מרצה

   לימור עציוני  פרופסור בחירה יעיקרים בדין הפלילי המהות 16:00-17:30 ה'

   אורית רישפי  דוקטור בחירה רגולציה בתכנון עירוני ואזורי  

   לימור עציוני  פרופסור סמינר משפט פלילי, סייבר ורגולציה 17:45-20:45 

   אורי ברעם  דוקטור סמינר דיני תחרות   

   עמוס הרמן  דוקטור סמינר דיני ביטוח   

מדיניות עלייה והגירה לישראל  21:00-22:30 
 במבט גלובלי

   נתנאל פישר דוקטור בחירה

   חנוך הגר  עורך דין בחירה רגולציה של שוק ההון   

רגולציה פיננסית, חדשנות   08:00-11:00 ו'
 וטכנולוגיות חדשות 

   הדר ז'בוטינסקי דוקטור סמינר

   עמוס הרמן  דוקטור סמינר ומשפט רפואה   

   דפנה לביא דוקטור סמינר תיאוריה ופרקטיקה -משא ומתן  

   מיכאל בריס  דוקטור שיעור רגולציה של דיני עבודה 11:15-13:45 



 ב"תשפ – לימודי משפטתואר שני 

'בסמסטר   

 2022 במחזור תשפ"

 * הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

 יום 

 

 שעות

 

 שם קורס

 

אופן  
  הוראה

 מרצה

 

 חדר

 

 הערות

   מיכאל בריס  דוקטור מקוון  תורת המשפט  

   ישראל גלעד  פרופסור שיעור דיני תאגידים 16:00-19:15 ה'

   אסף הראל דוקטור שיעור משפט מנהלי 19:30-22:30 

   לימור עציוני  פרופסור שיעור משפט פלילי ורגולציה 08:00-11:00 ו'

   הדר ז'בוטינסקי דוקטור שיעור מבוא לרגולציה 11:15-12:45 



 ב"תשפ – לימודי משפטתואר שני 

קיץסמסטר   

 2022 במחזור תשפ"

 * הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

 יום 

 

 שעות

 

 שם קורס

 

אופן  
  הוראה

 מרצה

 

 חדר

 

 הערות

   שני-מיכל נויבואר דוקטור שיעור קביעת מדיניות ציבורית 15:45-18:45 ה'

   נתנאל פישר דוקטור שיעור סדנת כתיבה ומחקר 19:00-21:00 

   בועז שנור  דוקטור שיעור משפט ומדיניות סביבתית 08:00-11:00 ו'

 סינכרוני-א  מיכל טמיר  פרופסור מקוון  דיני מכרזים 11:30-13:30 

מפגשי זום  2
במהלך 

 הסמסטר


