תואר ראשון במשפטים
להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות החובה לפי השנים ,המסלולים והמרצים.
יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו עליהם תינתן הודעה מתאימה.
שנה א'
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

דיני חוקה

פרופ' משה כהן אליה  /פרופ' עידו פורת
שיעור  4ש"ס  +תרגיל  2ש"ס
פרופ' גילה שטופלר
שיעור  4ש"ס  +תרגיל  2ש"ס
ד"ר רונית דוניץ-קידר  /ד"ר אורי בן אוליאל
שיעור  6ש"ס
ד"ר אבישלום וסטרייך
שיעור  4ש"ס
ד"ר רונית דוניץ-קידר
שיעור  4ש"ס
פרופ' יעד רותם  /ד"ר אורי בן אוליאל
שיעור  2ש"ס
פרופ' פבלו לרנר /ד"ר רונית דוניץ-קידר
שיעור  4ש"ס

1005

 6נ"ז

1086

 6נ"ז

1007

 6נ"ז

1010

 4נ"ז

1085

 4נ"ז

1011

 2נ"ז

1083

 4נ"ז

1090

 4נ"ז

דיני חוקה
(דוברי אנגלית)
דיני חוזים
תורת המשפט
תורת המשפט
(דוברי אנגלית)
משפט וכלכלה

מבוא למשפט
ישראלי ומשפט
השוואתי
פרופ' פבלו לרנר
מבוא למשפט
שיעור  4ש"ס
ישראלי ומשפט
השוואתי
(דוברי אנגלית)
אנגלית למשפטנים היקף השעות יקבע בהתאם לרמת התלמיד

דיני עונשין
כתיבה וחשיבה
במשפט
כתיבה וחשיבה
במשפט
(דוברי אנגלית)
עברית משפטית
(דוברי אנגלית)
תורות מוסר ומדע
המדינה
אתיקה מקצועית
(דוברי אנגלית)
שער למשפט חלק
*1
שער למשפט חלק
*2

פרופ' בועז סנג'רו /פרופ' רינת קיטאי סנג'רו
שיעור  6ש"ס
גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר/
גב' רותם רוזנברג-רובינס/מר יואב שוטן
שיעור  2ש"ס
גב' דנה פאר
שיעור  2ש"ס
גב' דנה פאר
קורס שנתי -שיעור  2ש"ס בכל סמסטר
ד"ר רועית דהן
שיעור  2ש"ס
טרם נקבע
שיעור  2ש"ס
גב' מיכל אהרוני
שעור  3ש"ס
עו"ד הישאם שבאיטה
שיעור  3ש"ס

*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

 2נ"ז

1030

 6נ"ז

1084

 2נ"ז

1091

 2נ"ז

46
1033

 2נ"ז

4005

 2נ"ז

1060

 2נ"ז

1060

 2נ"ז

שנה ב'
שם הקורס

שם המרצה

ד"ר דב סולומון/פרופ' יעד רותם
דיני תאגידים
שיעור  6ש"ס
ד"ר בועז שנור
דיני נזיקין
שיעור  6ש"ס
ד"ר איתי ליפשיץ  /ד"ר אבישלום וסטרייך
מבוא למשפט
שיעור  4ש"ס
עברי
פרופ' רינת קיטאי
דיון פלילי
שיעור  4ש"ס
ד"ר אסף הראל /פרופ' עידו פורת
משפט מנהלי
שיעור  6ש"ס
ד"ר שלי קרייצר-לוי
דיני קניין
שיעור  6ש"ס
כתיבה אקדמית עו"ד מיכל אהרוני/גב' דנה פאר /עו"ד רותם
רוזנברג-רובינס/עו"ד יואב שוטן/
עו"ד רן לוסיטגמן
שיעור  2ש"ס
כתיבה אקדמית גב' דנה פאר
(דוברי אנגלית) שיעור  2ש"ס
משפט בינלאומי טרם נקבע
שיעור  4ש"ס
פומבי
אתיקה מקצועית טרם נקבע
(דוברי אנגלית) שיעור  2ש"ס
קורסי בחירה
משפטיים

קוד קורס

נקודות
זכות
 6נ"ז

2001

 6נ"ז

2011

 4נ"ז

2005

 4נ"ז

2009

 6נ"ז

3014

 6נ"ז

2051

 2נ"ז

2052

 2נ"ז

2015

 4נ"ז

4005

 2נ"ז

3011

 8נ"ז

שנה ג'
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי
שיעור  4ש"ס
פרופ' יוסי דהאן
שיעור  5ש"ס
ד"ר אייל כתבן
שיעור  4ש"ס
ד"ר איתי ליפשיץ
שעור  6ש"ס
ד"ר אבישלום וסטרייך
שיעור  6ש"ס
פרופ' רינת קיטאי סנג'רו
שיעור  2ש"ס
פרופ' יעד רותם
שיעור  2ש"ס
טרם נקבע
שיעור  2ש"ס

3002

נקודות
זכות
 4נ"ז

3004

 5נ"ז

3009

 4נ"ז

3008

 6נ"ז

2003

 6נ"ז

3015

 2נ"ז

2045

 2נ"ז

4005

 2נ"ז

דיני עבודה
דיני ראיות
דיון אזרחי
דיני משפחה
וירושה
השתקפויות
במשפט
משפט בינלאומי
פרטי
אתיקה מקצועית
(דוברי אנגלית)

סמינריון
קורסי בחירה
משפטיים

 6נ"ז
 8נ"ז

סמינריון אחד

שנה ד'
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

ניסוח כתבי טענות

עו"ד רן לוסטיגמן /עו"ד דנה פאר
שיעור  2ש"ס
פרופ' עידו פורת
שיעור  2ש"ס
עו"ד רן לוסטיגמן  /עו"ד יעל סנאי
שיעור  4ש"ס
עו"ד יעל סנאי  /עו"ד שירה וייסברגר
שיעור  3ש"ס
עו"ד שירה וייסברגר/
עו"ד אורטל רייסמן
שיעור  2ש"ס
עו"ד אסף מנשה

4010

נקודות
זכות
 2נ"ז

4005

 2נ"ז

4006

 3נ"ז

4008

 3נ"ז

4009

 1נ"ז

4011

 2נ"ז

אתיקה מקצועית
של עורכי דין
סדר דין אזרחי
מהלכה למעשה
ההליך הפלילי
מהלכה למעשה
היבטים
פרוצדורליים של
המשפט הפרטי
דין מהותי מהלכה
למעשה
קורסי בחירה
משפטיים

•
•

 4נ"ז

חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.
התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצויינים בכל שנה
כי יש לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות ,עיין סעיף יז' בתקנון
הלימודים ובנספח תלמידים מצטיינים.

