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

 סמסטר א'לפני  –וערבמסלול יום  - משפטים נה ב'ש
  10/19-10/18/14/ 18שבוע מרוכז בין התאריכיםקורס 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
 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(
 

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' -מסלול יום  - משפטים נה ב'ש

 קורסי השלמה
 

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

09:00-10:00  
 

 
 

   08:00-

10:30 
יסודות 

הבנקאות 
)קורס 
 השלמה(

ד"ר דודי 
 אהרון

09:00-10:00 

10:00-11:00 11:00-13:30 
 דיני נזיקין
ד"ר בועז 

 שנור 

 08:30-12:00 
משפט 

בינלאומי 
 פומבי

 פרופ' יעל רונן
 

10:00-12:30 
 דיני תאגידים
פרופ' יעד 

 רותם
 

 10:00-11:00 

11:00-12:00   
 

 11:00-12:00 

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

13:00-14:00 14:00-16:30 
 דיני תאגידים
פרופ' יעד 

 רותם
 

 13:00-16:30 
 דיון פלילי

פרופ' רינת 
 סנג'רו-קיטאי

 13:00-14:00 

14:00-15:00  12:30-15:00 
 דיני נזיקין

 ד"ר בועז שנור

  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  22:00-19:30 
מתמטיקה 

 א'
)קורס  

 השלמה(
עם שנה א' 
 מסלול ערב

    19:00-20:00 

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

21:00-22:00  
 

    21:00-22:00 

 



 

 סמסטר ב' - מסלול יום  -משפטים שנה ב' 
 קורסי השלמה

 
 

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

09:00-10:00      9:30-11:00 
כתיבה 
 אקדמית

 09:00-10:00 

10:00-11:00 10:00-12:30 
 משפט מנהלי

 ד"ר אסף הראל

 10:00-12:30 
משפט 
 מנהלי

ד"ר אסף 
 הראל

  10:00-11:00 

11:00-12:00   11:15-14:45 
 משפט עברי

 

 11:00-12:00 

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

13:00-14:00 13:00-15:30 
 דיני קניין
ד"ר שלי 
 קרייצר לוי

 13:00-15:30 
 קניין דיני

ד"ר שלי 
 קרייצר לוי

 

 13:00-14:00 

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

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

16:00-17:00  20:00-16:30 
 מבוא למימון

)קורס 
 השלמה(

ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן

עם שנה א' 
 מסלול ערב

    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 

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

 
 סמסטר א' - ערבמסלול  -משפטים שנה ב' 

 
 

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

08:00-09:00      08:30-12:00 
משפט בינלאומי 

 פומבי
"ר רחל פריד ד

 דה וריס
 

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

 
 
 

   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 16:30-19:00 
 דיני נזיקין

 ד"ר בועז שנור

 16:30-19:00 
 דיני קניין
ד"ר שלי 

 לוי-קרייצר
 

   16:00-17:00 

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

18:00-19:00 
 

    18:00-19:00 

19:00-20:00 19:15-21:45 
 דיני קניין
ד"ר שלי 

 לוי-קרייצר
 

22:00-19:30 
 מתמטיקה א'

 )קורס השלמה( 
עם שנה א' מסלול 

 ערב

19:15-21:45 
 דיני נזיקין

 ד"ר בועז שנור

   19:00-20:00 

20:00-21:00 
 

   20:00-21:00 

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

  
 



 סמסטר ב' - ערב מסלול -שנה ב' 
 

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

08:00-09:00      08:30-12:00 
 משפט עברי

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך 

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    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 16:30-19:00 
 דיני תאגידים

 ד"ר דב סולומון
 

20:00-16:30 
 מבוא למימון

 )קורס השלמה(
ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן

עם שנה א' 
 מסלול ערב

16:30-19:00 
 משפט מנהלי

 עידו פורתפרופ' 
  

   16:00-17:00 

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

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

19:00-20:00 19:15-21:45 
 משפט מנהלי
פרופ' עידו 

 פורת
 

19:15-21:45 
 דיני תאגידים

 ד"ר דב סולומון

   19:00-20:00 

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

21:00-22:00 
 

    21:00-22:00 

  

 שבועות( 12קיץ )סמסטר  - מסלול ערב –' בשנה 
 20/09/2019-30/06/2019סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 

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

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

09:00-10:00       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 16:30-18:00 
 דיון פלילי

-פרופ' רינת קיטאי
 סנג'רו

  16:30-18:00 
 דיון פלילי

פרופ' רינת 
 סנג'רו-קיטאי

  16:00-17:00 

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

18:00-19:00     18:00-19:00 
19:00-20:00 18:15-19:45 

 כתיבה אקדמית
     19:00-20:00 

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

21:00-22:00 
 

     21:00-22:00 

 .המערכת כפופה לשינויים •

שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי  •
 הלימוד הרגילים.

 המודגשים בצהוב הינם קורסי השלמה של התואר השני בשוק ההון ובנקאותהקורסים  •

תלמידי מסלול משפטים ערב ישלימו את הקורס יסודות הבנקאות בשנה השלישית  •
 ללימודיהם

 

 


