
 טתשע" –תואר במשפטים 
 סמסטר א' -אקדמאים  –שנה א' 

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

08:00-09:00      08:30-12:00 
כתיבה וחשיבה 

 במשפט
מפגשים אחת  6

 לשבועיים
 )עם ערב(

 

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 חוזים

רונית ד"ר 
 קידר-דוניץ

 )עם ערב(
 
 

 
  

16:30-19:00 
 דיני עונשין
פרופ' בועז 

 סנג'רו
 )עם 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  
 

19:30-22:00 
 דיני עונשין
פרופ' בועז 

 סנג'רו
 )עם ערב(

 

 19:15-21:45 
 דיני חוזים

-רונית דוניץד"ר 
 קידר

 )עם ערב(
 

  19:00-20:00 

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

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

 

 סמסטר ב' - אקדמאים –שנה א' 
 

 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 
 תרגול בחוקה

 )עם ערב(
 

  16:00-17:00 

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

18:00-19:00  18:15-21:45 
משפט 
 השוואתי

פרופ' פבלו 
 לרנר

 )עם ערב(
 

 18:30-21:45 
 דיני חוקה

 ד"ר אסף הראל
 )עם ערב(

 

  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 

 



 
 שבועות( 12) קיץסמסטר  - אקדמאיםמסלול  –שנה א' 

 20-2019/06/30//201909סמסטר 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       16:00-17:00 

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

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

19:00-20:00  19:15-20:45 
 תורת משפט

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך
 )עם ערב(

 

 19:15-20:45 
 תורת משפט

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך
 )עם ערב(

 

  19:00-20:00 

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

21:00-22:00 
 

    21:00-22:00 

 
 

 הערות:
 

 .המערכת כפופה לשינויים •

 הקורס כתיבה וחשיבה במשפט יתקיים אחת לשבועיים ויחל בשבוע הראשון. •

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

לקורסים החל מסמסטר קיץ תלמיד שירצה ללמוד קורסי בחירה אחרים יוכל להירשם  •
 הנלמדים בימים אחרים.

 

 

 
 

 , 18-15//201810ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 
 מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה. 

 
 
 
 
 

  



 
 טתשע" –תואר במשפטים 

 סמסטר א' - אקדמאים -שנה ב' 
 
 

 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 16:30-19:00 
 דיני נזיקין
ד"ר בועז 

 שנור
 )עם ערב(

 

 16:30-19:00 
 דיני קניין
ד"ר שלי 

 לוי-קרייצר
 )עם 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 19:15-21:45 
 דיני קניין
ד"ר שלי 

 לוי-קרייצר
 )עם ערב(

 

 19:15-21:45 
 דיני נזיקין

 ד"ר בועז שנור
 )עם ערב(

 

   19:00-20:00 
20:00-21:00 

 
    20:00-21:00 

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

  
 
 

 סמסטר ב' - אקדמאים -שנה ב' 
 
 

 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 16:30-19:00 
 דיני תאגידים

 ב סולומוןד"ר ד
 )עם ערב(

 
 

 16:30-19:00 
 משפט מנהלי
פרופ' עידו 

  פורת
 )עם 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 19:15-21:45 
 משפט מנהלי
פרופ' עידו 

 פורת
 )עם ערב(

 

 19:15-21:45 
 דיני תאגידים

ב ד"ר ד
 סולומון
 )עם ערב(

 

   19:00-20:00 

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

21:00-22:00 
 

    21:00-22:00 

  



 שבועות( 12) קיץסמסטר  - אקדמאים –' בשנה 
 20-2019/06/30//201909סמסטר 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 
 סנג'רו-קיטאי

 )עם ערב(
 

  16:30-18:00 
 דיון פלילי

פרופ' רינת 
 סנג'רו-קיטאי

 )עם 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 18:15-20:45 
 דיון אזרחי

)עם שנה ג'  
 ערב(
 

  18:15-20:45 
 דיון אזרחי

)עם שנה ג'  
 ערב(
 

  19:00-20:00 

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

21:00-22:00 
 

    21:00-22:00 

 
 

 הערות:
 

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

 .המערכת כפופה לשינויים •
 

 

 

 

 

 
  



 תשע"ט –ואר במשפטים ת
 סמסטר א' - אקדמאים  –נה ג' ש

 
 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  
 

16:00-17:30 
 אתיקה מקצועית
 פרופ' עידו פורת

 )עם ערב(

    16:00-17:00 

17:00-18:00  
 

    17:00-18:00 

18:00-19:00  
 

17:45-20:15 
 ההליך הפלילי

 מהלכה למעשה
 עו"ד יעל סנאי

 )עם ערב(

18:00-21:30 
 דיני ראיות
ד"ר אייל 

 כתבן
)עם שנה ג' 

 ערב(
 

 18:00-20:30 
סד"א מהלכה 

 למעשה
 עו"ד רן לוסטיגמן

 )עם ערב(

 18:00-19:00 

19:00-20:00  
 

  19:00-20:00 

20:00-21:00  
 

20:30-21:15 
היבטים 

פרוצדורליים של 
 המשפט הפרטי

אורטל עו"ד 
 רייסמן

 )עם ערב(

  20:00-21:00 

21:00-22:00  
 

 20:45-22:15 
דין מהותי מהלכה 

 למעשה
 מנשה"ד אסף עו

 )עם ערב(

 21:00-22:00 

  
 

 סמסטר ב' - אקדמאים -שנה ג' 
 

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

14:00-15:00  
 

      14:00-15:00 

15:00-16:00  
 

     15:00-16:00 

16:00-17:00    
 
 

 16:00-18:30 
 דיני עבודה
פרופ' יוסי 

 דהאן
)עם שנה ג' 

 ערב(
 

 16:00-17:00 

17:00-18:00   17:00-19:30 
 דיני משפחה

ד"ר אבישלום 
  וסטרייך

)עם שנה ג' 
 ערב(

  17:00-18:00 

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

19:00-20:00   20:00-21:30 
 דיני עבודה
פרופ' יוסי 

 דהאן
)עם שנה ג' 

 ערב(
 

 19:00-21:30 
 דיני משפחה

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך
ג' )עם שנה 

 ערב(
 

 19:00-20:00 

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

21:00-22:00  
 

   21:00-22:00 

 

 
 
 



 
 שבועות( 12) קיץסמסטר  - אקדמאים –' גשנה 

 20-2019/06/30//201909סמסטר 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       16:00-17:00 

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 

 
 
 
 

 .המערכת כפופה לשינויים  •

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

 

 

 


