
 
 תשע"ט –לתואר שני בשוק ההון ובנקאות ולימודי מואץבמשפטים ראשון תואר 

 
  10/19-10/18/14/ 18שבוע מרוכז בין התאריכיםשנה ג' קורס השלמה ב

  
 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00       08:00-09:00 

09:00-10:00 14:00-9:00 
 סטטיסטיקה

 יוסףמר ניר 
)קורס 
 השלמה(

 

14:00-9:00 
 סטטיסטיקה
 מר ניר יוסף

 )קורס השלמה(
 

14:00-9:00 
 סטטיסטיקה
 מר ניר יוסף

 )קורס השלמה(
 

14:00-9:00 
 סטטיסטיקה
 מר ניר יוסף

 )קורס השלמה(
 

 09:00-10:00 

10:00-11:00 10:00-11:00 

11:00-12:00  11:00-12:00 

 

12:00-13:00 12:00-13:00 

13:00-14:00      13:00-14:00 

14:00-15:00      14:00-15:00 

 
15:00-16:00  15:00-16:00 

16:00-17:00  16:00-17:00 

17:00-18:00  17:00-18:00 

18:00-19:00       18:00-19:00 

19:00-20:00       19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00       21:00-22:00 

 

 סמסטר א'  -יום מסלול  -במשפטים שנה ג'
 

 יום/שעה שישי חמישי ד שלישי שני א שעה/יום

09:00-10:00 
 

 09:00-12:30 
 דיני ראיות

 ד"ר אייל כתבן
  

   
 

08:00-10:30 
יסודות 

הבנקאות 
 )קורס השלמה(
 ד"ר דודי אהרון

09:00-10:00 

10:00-11:00   
 
 

 10:00-12:30 
 דיון אזרחי

"ר אהרן ד
 אורנשטיין

 

10:00-11:00 

11:00-12:00     11:00-12:00 

12:00-13:00    12:00-13:00 

13:00-14:00  13:00-14:30 
 דיני עבודה

 פרופ' יוסי דהאן

  13:00-15:30 
 דיני עבודה

 פרופ' יוסי דהאן
 

 13:00-14:00 

14:00-15:00     14:00-15:00 

15:00-16:00     15:00-16:00 

16:00-17:00  15:00-17:30 
 דיון אזרחי

 "ר אהרן אורנשטייןד
 

19:30-16:00 
 שיטות מחקר
 ד"ר ענר טל

 16:00-17:30 
 כתיבה אקדמית
)לחוזרים על 

 (הקורס

 16:00-17:00 

17:00-18:00    17:00-18:00 

18:00-19:00      18:00-19:00 
19:00-20:00  22:00-19:30 

 מתמטיקה א'
 )קורס השלמה( 

א' מסלול  עם שנה
 ערב

   19:00-20:00 

20:00-21:00  22:15-19:45 
 תורת ההשקעות

 

   20:00-21:00 

21:00-22:00     21:00-22:00 

  

מתמטיקה א', סטטיסטיקה, מבוא למימון ויסודות הבנקאות  קורסי ההשלמהיש להשלים את  •
 .לימודי קורסי התואר השני בשוק ההוןל במקביל/לפני

מינימלי  ההשלמה שמתקיימים במהלך הסמסטר יפתחו רק במידה ויהיו מספר סטודנטיםקורסי  •
 .לפתיחת קורס בהתאם לנהלי המרכז האקדמי

 המודגשים בצהוב הינם קורסי התואר השני בשוק ההון ובנקאותהקורסים  •
 סמסטר ב'  -יום מסלול  - במשפטיםשנה ג' 

 



 יום/שעה שישי חמישי ד שלישי שני א שעה/יום

09:00-10:00   
 

   
 

10:30-08:00 
ניהול סיכונים 

 בבנקאות גלובלית 
 ד"ר דודי אהרון

 

09:00-10:00 

10:00-11:00  10:00-11:30 
השתקפויות 

 במשפט
פרופ' רינת קיטאי 

 סנג'רו

  10:00-13:30 
 דיני מיסים
ד"ר ליאור 

 דוידאי

10:00-11:00 

11:00-12:00    13:30-11:00 
ניהול סיכונים 

 ומכשירים פיננסים
ד"ר שמואל )מולה( 

 כהן

11:00-12:00 

12:00-13:00    12:00-13:00 

13:00-14:00  12:00-13:30 
 משפט בינ"ל פרטי
 פרופ' יעד רותם

  13:00-14:00 

14:00-15:00    14:00-16:30 
 דיני משפחה

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך

 

 14:00-15:00 

15:00-16:00  14:00-16:30 
 דיני משפחה

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך

 

   15:00-16:00 
16:00-17:00  18:00-16:30 

שיעבודים 
ובטוחות לאשראי 

 בנקאי
 ד"ר דב סולומון

  16:00-17:00 

17:00-18:00  
 

20:00-16:30 
 מבוא למימון

 )קורס השלמה(
ד"ר שמואל )מולה( 

 כהן
עם שנה א' מסלול 

 ערב
  

   17:00-18:00 

18:00-19:00  
 

20:45-18:15 
בנקאות ושוק 

 ההון א'
 דודי אהרוןד"ר 

   18:00-19:00 

19:00-20:00  
 

   19:00-20:00 

20:00-21:00  
 

    20:00-21:00 

21:00-22:00  
 

     21:00-22:00 

 
 חובה "לפתוח" יום נוסף לקורסי בחירה/סמינרים

 
 תשע"ט -ולימודי צבירה לתואר שני בשוק ההון ובנקאותבמשפטים ראשון תואר 

 שנה ג' משפטים מסלול יום סמסטר קיץ תשע"ט
 שבועות( 12) 20-19/06/30//1909התאריכים יתקיים בין 

 
 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00      9:00-10:30 
סמינריון בשוק 

 ההון
 

08:00-09:00 

09:00-10:00      09:00-10:00 

10:00-11:00      11:30-13:00 
עסקאות מסחריות 

 בינלאומיות
ד"ר אורי בן 

  אוליאל

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 

    11:00-12:00 

12:00-13:00       12:00-13:00 

13:00-14:00       13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

15:00-16:00       15:00-16:00 

16:00-17:00   17:30-19:00 
 אתיקה מקצועית

ד"ר ליאור 
 דוידאי

 

   16:00-17:00 

17:00-18:00 

 

    17:00-18:00 

18:00-19:00   22:00-19:30 
בנקאות ושוק 

 ההון ב'
 ד"ר דודי אהרון

   18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00        21:00-22:00 

 ** המפגשים בסמינריון בבנקאות יתקיימו במפגשים מרוכזים שיקבעו בהמשך



 תש"פ –ולימודי מואץ לתואר שני בשוק ההון ובנקאותבמשפטים ראשון תואר 
 סמסטר א'  - 1יום מסלול   - במשפטים' דנה ש

 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

09:00-10:00       
 

9:00-10:30 
סמינריון 
 בשוק ההון

 

09:00-10:00 

10:00-11:00   11:00-12:30 
 אתיקה מקצועית
 פרופ' עידו פורת

 10:00-12:30 
סד"א מהלכה 

 למעשה
 עו"ד יעל סנאי

10:00-11:00 

11:00-12:00    11:00-

12:30 
סמינריון 
 בבנקאות

 

11:00-12:00 

12:00-13:00    12:00-13:00 

13:00-14:00   13:00-14:30 
דין מהותי מהלכה 

 למעשה
 עו"ד אסף מנשה

 13:00-13:45 
היבטים 

פרוצדורליים של 
 המשפט הפרטי

 עו"ד שירה וייסברגר

 13:00-14:00 

14:00-15:00    14:00-16:30 
 ההליך הפלילי

 מהלכה למעשה
 וייסברגרעו"ד שירה 

 14:00-15:00 

15:00-16:00   14:45-16:15 
ניסוח כתבי 

 טענות
 עו"ד דנה פאר

  15:00-16:00 

16:00-17:00     16:00-17:00 

17:00-18:00   18:00-3016: 
מבוא לכלכלה 

 מאקרו
 ד"ר עופר ארבע

  

   17:00-18:00 

18:00-19:00   21:00-18:30 
ניתוח דוחות 

פיננסיים והערכת 
 שווי חברות

 ד"ר רימונה פלס
 

   18:00-19:00 

19:00-20:00  
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00  
 

    20:00-21:00 

21:00-22:00  
 

     21:00-22:00 

 
 הערות למערכת

 המערכת כפופה לשינויים! •

 המודגשים בצהוב הינם קורסי התואר השני בשוק ההון ובנקאותהקורסים  •


