
 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 רשימת קורסים א בוקר

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

אופו   שם קורס שעות יום 

 הוראה

 הערות חדר מרצה

בסיס מיומנויות  08:30-10:00 'א
 במשפטים

שירלי צפת   דין כתורע שיעור
 דוידאי 

  

אסנת שלו  דין כתעור שיעור משפט חוקתי 10:30-12:30 
 פינקלר

  

 תיקשוב ש"ס 2+   יואב ללום  עורך דין שיעור אנגלית בסיסי 13:00-16:00 

 בקמפוס 

   יואב ללום  עורך דין שיעור משפט חוקתי 08:30-11:00 'ג

   בועז שנור  דוקטור שיעור דיני נזיקין 11:30-14:00 

עורך  יואב ללום/ עורך דין תרגיל דיני נזיקין/משפט חוקתי  14:30-16:00 
 אליאור רוזנווסר דין

אחת לשבועים+  
 תקשוב

 הייפלקס 

 ש"ס 1בנוסף   בועז שנור  דוקטור שיעור דיני נזיקין 08:30-11:00 'ד
 תקשוב

 ש"ס 2בנוסף   תהילה אלון  דוקטור שיעור משפט עברי 11:30-14:45 
 תקשוב

 בזום 



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 ערברשימת קורסים א 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

ופן  א שם קורס שעות יום 
 וראהה

 הערות  חדר מרצה

במהלך הסמסטר   מיכאל בריס   דוקטור ון ומק תורת המשפט  
 מפגשים 2יתקיימו 

יחד עם בעלי  
 תארים

 תיקשוב ש"ס 2+    שיעור אנגלית בסיסי 16:00-19:15 'ג

 בזום 

 עם תארים  לימור עציוני  פרופסור שיעור דיני עונשין 16:00-20:45 ה'

 אחת לשבועים+   תרגיל דיני עונשין/דיני חוזים  21:00-22:30 
 תקשוב

 הייפלקס

בסיס מנויות יומ 8:00-09:30 'ו
 במשפטים

   אסנת שלו דין כתעור שיעור
 

 ס מתוקשב"ש 1בנוסף   חגי ויניצקי  דוקטור שיעור דיני חוזים 09:45-14:00 

 עם תארים

 בקמפוס 



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 תאריםרשימת קורסים א 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

ופן  א שם קורס שעות יום 
 וראהה

  הערות חדר מרצה

במהלך הסמסטר   מיכאל בריס  דוקטור מקוון  תורת המשפט  
 מפגשים 2יתקיימו 

 יחד עם ערב

 עם ערב  לימור עציוני  פרופסור שיעור עונשיןדיני  16:00-20:45 ה'

אחת לשבועיים +    תרגיל דיני חוזים/דיני עונשין  21:00-22:30 
 תקשוב

 הייפלקס 

בסיס מיומנויות  08:00-09:30 ו'
 במשפטים

שירלי צפת   דין כתעור שיעור
 דוידאי 

 ש"ס 1בנוסף  
 תיקשוב

 עם ערב  חגי ויניצקי  דוקטור שיעור דיני חוזים 09:45-14:00 

 קמפוס 



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 ב בוקררשימת קורסים 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

ופן  א שם קורס שעות יום 
 וראהה

 הערות חדר מרצה

   חגי ויניצקי  דוקטור שיעור קניןדיני  08:30-11:00 ב

   ויקטור בוגנים  דוקטור שיעור דיני חברות 11:30-14:00 

 הייפלקס    בחירה קליניקות 14:30-16:00 

 ש"ס 1+   חגי ויניצקי  דוקטור שיעור דיני קנין 08:30-10:15 'ג
 תקשוב

 בזום   ויקטור בוגנים  דוקטור שיעור   דיני חברות 10:30-13:00 

אחת    תרגיל דיני חברות/דיני קנין  13:30-15:00 
לשבועיים + 

 תקשוב

 קמפוס   שיעור אנגלית מתקדמים ב' 08:00-11:15 ה'

שירלי צפת   דין כתעור סמינר סמינר עיוני  11:30-13:00 
 דוידאי 

  

אסנת שלו  דין כתעור שיעור מיומנויות למידה במשפטים 13:30-16:00 
 פינקלר

  



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 ב ערברשימת קורסים 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

ופן  א שם קורס שעות יום 
 וראהה

 הערות  חדר מרצה

במהלך הסמסטר   יעל רונן   פרופסור מקוון  משפט בינלאומי פומבי   
  מפגשים 2יתקיימו 

יחד עם בעלי 
 תארים

 יפלקס יה   בחירה קליניקות 16:00-17:30 א'

-איילת בלכר פרופסור שיעור דיני משפחה 18:00-20:30 

 פריגת 

  

    לתרגי דיני מיסים  21:00-22:30 

למידה מיומנויות  16:15-18:45 ה'
 במשפטים

שירלי צפת   דין כתעור שיעור
 דוידאי 

  

אסנת שלו  דין כתעור סמינר סמינר עיוני  19:00–20:30 
 פינקלר

 מתוקשב  ש"ס  1+ 

-איילת בלכר פרופסור שיעור דיני משפחה 20:45-22:30 

 פריגת 

 בקמפוס  

 עם בעלי תארים   שי אהרונוביץ'  עורך דין שיעור דיני מיסים 08:00-11:15 ו'

 זום   שרון ידין  דוקטור שיעור משפט מינהלי 11:30-14:00 



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 ב תאריםרשימת קורסים 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

ופן  א שם קורס שעות יום 
 וראהה

 ותהער חדר מרצה

במהלך הסמסטר   יעל רונן   פרופסור מקוון  משפט בינלאומי פומבי   
  מפגשים 2יתקיימו 

 עם ערב

    סמינר סמינר עיוני  16:00-17:30 'ה

   רן לוסטיגמן  עורך דין שיעור כתיבה אקדמית 18:00-20:30 

 בקמפוס    תרגיל דיני מיסים  21:00-22:30 

 עם ערב  שי אהרונוביץ'  עורך דין שיעור מיסיםדיני  08:00-11:15 'ו

 בזום   שרון ידין  דוקטור שיעור משפט מינהלי 11:30-14:00 



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 ג בוקררשימת קורסים 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

 יום 

 

 שעות

 

 שם קורס

 

ופן  א
 וראהה

 מרצה

 

 חדר

 

 הערות

   זמירה גולדנר  דין כתעור שיעור ניסוח מסמכים משפטיים 08:30-11:45 'ב

    סמינר סמינר מחקרי 12:00-13:30 

 בקמפוס    בחירה קורסי בחירה  14:00-15:30 

שיעור +  סדר דין פלילי 10:00-13:15 'ד
 תרגול

   שגיא אשכנזי דוקטור

 בזום    בחירה קורסי בחירה  13:30-15:00 



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 ג ערברשימת קורסים 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

ופן  א שם קורס שעות יום 
 וראהה

 הערות  חדר מרצה

    סמינר (נתיסמינריון מחקרי )ש 16:00-17:30 ה'

 בקמפוס   זמירה גולדנר  דין כתעור שיעור ניסוח מסמכים משפטיים  17:45-21:00 

עם בעלי   שגיא אשכנזי דוקטור שיעור ראיותדיני  08:00-11:00 ו'
 תארים

 בזום 



 משפטים תשפ"ב
 

 בסמסטר 

 ג תאריםרשימת קורסים 

 

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

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

ופן  א שם קורס שעות יום 
 וראהה

 ותהער חדר מרצה

   תהילה אלון  דוקטור מקוון  מקצועיתאתיקה   

    סמינר (שנתי) סמינר מחקרי 16:00-17:30 'ה

 עודד הכהן  עורך דין שיעור טיעון וחקירות עדים 18:00-20:30 
 אורי רינצקי  עורך דין

  

מיומנויות מתקדמות  21:00-22:30 
 במשפטים

אחת   שירלי צפת דוידאי דין כתעור שיעור
 לשבועיים

 בקמפוס 

 עם ערב    שגיא אשכנזי דוקטור שיעור דיני ראיות 08:00-11:00 ו'

 בזום   זמירה גולדנר  דין כתעור שיעור עריכת דין הלכה למעשה 11:15-14:15 


