
 תשע"ט –תואר במשפטים 
 

 סמסטר א' -משפטים  מסלול לדוברי אנגלית -שנה א' 
   

חמיש רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום
 י

 יום/שעה שישי

  
 

      

13:00-14:00  
 

     13:00-14:00 

14:00-15:00  
 

  14:30-16:00 
 קורס עברית
 עו"ד דנה פאר

 

  14:00-15:00 

15:00-16:00  
 

    15:00-16:00 

16:00-17:00  16:30 
 דיני חוקה

פרופ' גילה 
 שטופלר

 16:30-18:00 
כתיבה וחשיבה 

 במשפט
 עו"ד דנה פאר

 

  16:00-17:00 

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

18:00-19:00   18:15-21:45 
מבוא למשפט 

 ישראלי והשוואתי
 פרופ' פבלו לרנר

 

  18:00-19:00 

19:00-20:00 19:15-20:45 
אתיקה 
 מקצועית

 

   19:00-20:00 

20:00-21:00  20:15 
 תירגול בחוקה

   20:00-21:00 

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

  
 

 סמסטר ב' - מסלול לדוברי אנגלית –שנה א' 
 

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

12:00-13:00  
 

     12:00-13:00 

13:00-14:00  
 

     13:00-14:00 

14:00-15:00  
 

  14:30-16:00 
 קורס עברית
 עו"ד דנה פאר

 

  14:00-15:00 

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

16:00-17:00   19:00-16:30 
 משפט מנהלי
פרופ' עידו 

 פורת
 

16:30-20:00 
 תורת משפט

-ד"ר רונית דוניץ
 קידר

   16:00-17:00 

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

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

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

 פורת
 

   19:00-20:00 

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

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

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

 הקורס עברית הינו קורס שנתי שנלמד אחת לשבועיים. •

בסמסטר קיץ בימי שני בין השעות בעברית,  הקורס תורות מוסר ילמדאקדמאים שילמדו את  •
  נ"ז. 4 – ב יזוכו, 17:30-19:00

 מומלץ לקחת את הקורס משפט מנהלי בעברית. •

 הקורסים המודגשים נלמדים בשפה אנגלית. •
  



 טשע"ת –תואר במשפטים 
 סמסטר א' -מסלול דוברי אנגלית   -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 חוזים

רונית ד"ר 
 דוניץ קידר

 16:30-19:00 
 דיני עונשין
פרופ' בועז 

 סנג'רו

  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 
אתיקה 
 מקצועית

 

19:30-22:00 
 דיני עונשין
פרופ' בועז 

 סנג'רו

 19:15-21:45 
 דיני חוזים

רונית ד"ר 
 דוניץ קידר

  19:00-20:00 

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

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

  
 
 

 'בסמסטר  - דוברי אנגלית  -שנה ב' 
 
 

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

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

 ד"ר דב סולומון
 

 16:30-19:00 
 משפט מנהלי
פרופ' עידו 

 פורת
 

   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

דו פרופ' עי
 פורת
 

 19:15-21:45 
 דיני תאגידים

ב ד"ר ד
 סולומון

   19:00-20:00 

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

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

 

 
 
 

  



 שבועות( 12) קיץסמסטר  - דוברי אנגלית –' בשנה 
 20-2019/06/30//201909סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 

 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי ישליש 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  
 

  14:30-16:00 
כתיבה 

 דמיתאק
עו"ד דנה 

 פאר
 

  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 
 קיטאי סנג'רו

  16:00-17:00 

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

18:00-19:00 18:15-20:45 
 דיון אזרחי

 

  18:15-20:45 
 דיון אזרחי

 

  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 •

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

 הרגילים. הלימוד    

נ"ז קורסי  4 –יקבלו פטור מ  בעברית אקדמאים שילמדו את הקורס משפט בינלאומי פומבי •

 בחירה.

 הקורסים המודגשים נלמדים בשפה אנגלית. •

 בכל ימות השבוע בשעות הערב ולא בהכרח בימי הלימוד של קורסי החובה. מתקיימיםהבחירה קורסי  •

 

 

 

 
 
 
 

  



 תשע"ט –תואר במשפטים 
 סמסטר א'  - דוברי אנגלית - שנה ג'

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

08:00-09:00      00:12-3008: 
 דיני מיסים

 ד"ר ליאור דוידאי 

08:00-09:00 

09:00-10:00  09:00-12:30 
 דיני ראיות
ד"ר אייל 

 כתבן
  

   09:00-10:00 

10:00-11:00  
 

   10:00-11:00 

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

12:00-13:00  
 

   00:14-3012: 
השתקפויות 

 במשפט
פרופ' רינת קיטאי 

 סנג'רו

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

  17:30-16:00 
משפט 

 בינלאומי פרטי
פרופ' יעד 

 רותם

   16:00-17:00 

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

18:00-19:00  19:15-21:45 
 דיני נזיקין

 ד"ר בועז שנור

   18:00-19:00 

19:00-20:00 19:15-20:45 
אתיקה 
 מקצועית

 

    19:00-20:00 

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

21:00-22:00  
 

    21:00-22:00 

 

 סמסטר ב' - לדוברי אנגליתמסלול  -שנה ג' 
 

 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  30:11-:0010 
השתקפויות 

 במשפט
פרופ' רינת 
  קיטאי סנג'רו

  :3012-:0009 
 דיני מיסים

 ד"ר ליאור דוידאי

 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    16:00-18:30 
 דיני עבודה

 פרופ' יוסי דהאן

 16:00-17:00 

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

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך

 

  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

 19:00-21:30 
 דיני משפחה

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך

 

 19:00-20:00 

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

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

בחירה בעברית. יש אפשרות ללמוד אותם  נם קורסיות במשפט ודיני מיסים היהקורסים השתקפוי -לאקדמאים •
 בסמסטר א' או בסמסטר ב'. שתי האפשרויות מופיעות על גבי המערכת.



 שבועות( 12) קיץסמסטר  - דוברי אנגלית –' 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 18:15-20:45 
 דיון אזרחי

 

  18:15-20:45 
 דיון אזרחי

 

  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 •

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

 הלימוד הרגילים.

הקורסים משפט בינ"ל פרטי ודיני מיסים ילמדו בעברית, סטודנטים יוכלו לבחור ללמוד  •

 נ"ז. 6במקומם קורסי בחירה באנגלית בהיקף של 

ילמד בסמסטר א' כקורס פרופ' אביחי דורפמן של המרצה  U.S. remedies lawסמינר בנושא  •

מרוכז. בסמסטר ב' יתקיימו מפגשים אישיים ומפגש להצגת הפרזנטציות. מפגשי הנחיה 

 אישית יקבעו בתיאום מראש עם המרצה.

 הקורסים המודגשים נלמדים בשפה אנגלית. •

 בכל ימות השבוע בשעות הערב ולא בהכרח בימי הלימוד של קורסי החובה. מתקיימיםהבחירה קורסי  •

 

 

 

 
  



 טתשע" –תואר במשפטים 
 סמסטר א'  - )אקדמאים( דוברי אנגלית - שנה ג'

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

13:00-14:00  
 

09:00-12:30 
 דיני ראיות

 ד"ר אייל כתבן
  

    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

   16:00-17:30 
כתבי ניסוח 

 טענות
עו"ד רן 
 לוסטיגמן

 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

  18:00-20:30 
סד"א מהלכה 

 למעשה
עו"ד רן 
 לוסטיגמן

 

 18:00-19:00 

19:00-20:00 19:15-20:45 
אתיקה 
 מקצועית

 

19:15-21:45 
 נזיקין דיני

ד"ר בועז 
 שנור

  19:00-20:00 

20:00-21:00 20:30-21:15 
היבטים 

פרוצדורליים 
של המשפט 

 הפרטי
אורטל עו"ד 

 רייסמן

 20:45-22:15 
דין מהותי 
מהלכה 
 למעשה

 

 20:00-21:00 

21:00-22:00  
 

  21:00-22:00 

  
 

 'בסמסטר   - )אקדמאים( דוברי אנגלית - שנה ג'
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני שוןרא 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

 16:00-17:00 

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

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך

 

  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

 19:00-21:30 
 דיני משפחה

ד"ר אבישלום 
 וסטרייך

 
 

 19:00-20:00 

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

21:00-22:00  
 

   21:00-22:00 

 

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

 הלימוד הרגילים.

של המרצה פרופ' אביחי דורפמן ילמד בסמסטר א' כקורס  U.S. remedies lawסמינר בנושא  •

מרוכז. בסמסטר ב' יתקיימו מפגשים אישיים ומפגש להצגת הפרזנטציות. מפגשי הנחיה אישית 

 יקבעו בתיאום מראש עם המרצה.

 בכל ימות השבוע בשעות הערב ולא בהכרח בימי הלימוד של קורסי החובה. מתקיימיםהבחירה קורסי  •



 תשע"ט –תואר במשפטים 
 סמסטר א' –דוברי אנגלית  -' שנה ד

 
 

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

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     17:30-16:00 
ניסוח כתבי 

 טענות
עו"ד רן 
 לוסטיגמן

 16:00-17:00 

17:00-18:00  17:45-20:15 
 ההליך הפלילי

מהלכה 
 למעשה

עו"ד יעל 
 סנאי

   17:00-18:00 

18:00-19:00    18:00-20:30 
סד"א מהלכה 

 למעשה
עו"ד רן 

 וסטיגמןל

 18:00-19:00 

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

20:00-21:00  
 

20:30-22:00 
היבטים 

פרוצדורליים 
של המשפט 

 הפרטי
אורטל עו"ד 

 רייסמן

  20:45-22:15 
דין מהותי 

 מהלכה למעשה
 ו"ד אסף מנשהע
 

 

 20:00-21:00 

21:00-22:00  
 

   21:00-22:00 

        

  
ילמד בחצי הראשון של הסמסטר בין  פרוצדורליים של המשפט הפרטיהיבטים ** הקורס 
 21.10.18-30.11.18התאריכים 

 

ילמד בעברית, סטודנטים יוכלו לבחור ללמוד במקומו, קורס  ניסוח כתבי טענותהקורס  •
 נ"ז. 2בחירה באנגלית בהיקף של 

 
 :הערות

 .המערכת כפופה לשינויים •

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

 בכל ימות השבוע בשעות הערב ולא בהכרח בימי הלימוד של קורסי החובה. מתקיימיםהבחירה קורסי  •

 

 


