
 תשע"ט –תואר במשפטים 
 סמסטר א' -יום מסלול  -שנה א' 

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

09:00-10:00  10:00-13:30 
מבוא למשפט 

 השוואתי
ד"ר רונית 
 דוניץ קידר

 

 9:00-10:30 
כתיבה 
וחשיבה 
 במשפט

  09:00-10:00 

אנגלית רמות   10:00-11:00
טרום בסיסי 

רום א'/ט
בסיסי ב'/ 

 בסיסי
)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 

 הנרשמים(

אנגלית כל 
 הרמות

)פתיחת הרמות 
מותנית במספר 

 הנרשמים(
 
 

 10:00-11:00 

11:00-12:00  11:00-13:30 
 דיני עונשין
פרופ' בועז 

 סנג'רו
 
 

 11:00-12:00 

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

13:00-14:00 13:30-16:00 
שער 

 למשפט*
עו"ד מיכל 

 אהרוני

14:00-16:30 
 דיני עונשין
פרופ' בועז 

 סנג'רו

 13:00-14:00 

14:00-15:00  14:00-17:30 
 דיני חוקה

פרופ' משה 
 כהן אליה

 

  14:00-15:00 

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

16:00-17:00 16:30-19:00 
שער 

 למשפט*
עו"ד הישאם 

 שבאיטה
 
 

17:00-18:30 
 ול בחוקה תרג

 

   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 

  
 *הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

 
 

 'בסמסטר  -יום ל מסלו -שנה א' 
 

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

09:00-10:00  
 

09:30-12:00 
 דיני חוזים

ד"ר אורי בן 
 אוליאל

 09:00-11:30 
 דיני חוזים

ד"ר אורי בן 
 אוליאל

 

  09:00-10:00 

אנגלית רמת   10:00-11:00
 בסיסי

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 

 הנרשמים(

רמות  אנגלית
בסיסי/ 

מתקדמים א'/ 
 מתקדמים ב'

)פתיחת הרמות 
מותנית במספר 

 הנרשמים(

 10:00-11:00 

11:00-12:00  12:00-15:30 
 תורת משפט

ד"ר 
אבישלום 
 וסטרייך

 11:00-12:00 

12:00-13:00  12:30-14:00 
 תורות מוסר
ד"ר רועית 

 דהן
 

 12:00-13:00 

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

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

15:00-16:00   16:00-17:30 
משפט 
 וכלכלה

פרופ' יעד 
 רותם

  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 

 
 

  

  



 
 

 שבועות( 12קיץ )סמסטר  - מסלול יום –שנה א' 
 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 
אנגלית רמות 
מתקדמים א'/ 
מתקדמים ב' 

)פתיחת 
תנית הרמות מו

בכמות 
 הנרשמים(

  16:30 
אנגלית רמות 

מתקדמים 
א'/ 

מתקדמים ב' 
)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
בכמות 

 הנרשמים(

  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 

 
 הערות למערכת

 

 .המערכת כפופה לשינויים •

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

 לימודי אנגלית

מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה  ע"י בחינה חיצונית )אמי"ר,  •
 יר"ם, פסיכומטרי(. ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.אמ

 
במספר נרשמים מינימלי. במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל הרמות  מותניתפתיחת הרמות באנגלית  •

 אליו הם משתייכים. והתלמידים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול 

 

תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית, ישתבצו לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה  •
 שלאחר מכן.

 

  מקווןבאופן  בחינםפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה, ניתן ללמוד כל קורס )למעט רמת "מתקדמים ב'"( -על •
בבחינות של המרכז הארצי לבחינות  ברסיטה הפתוחה( ולהיבחן )באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוני

 .המרכז הארצי לבחינות והערכהשל  באתר והערכה. פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל 
 

עד  , יודיע על כך למזכירותהניתנים במרכז האקדמי ,סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית 
 לה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד. . הקב18.10.18לתאריך 

 

בסמסטר הנוכחי וישתבצו ללימודי אנגלית על פי  אנגלית לא יוכלו ללמוד 21/10/18תלמידים שירשמו לאחר  •
 רמתם במועד הבא שיפתח קורס.

 , 10/2018/18-15ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 
 מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה. 

 



 תשע"ט –תואר במשפטים 
 סמסטר א' - מסלול ערב -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
 

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 13:30-16:00 
שער 

 למשפט*
עו"ד מיכל 

 אהרוני
 

     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 
שער 

 למשפט*
עו"ד 

הישאם 
 שבאיטה

 
 

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 

אנגלית  18:00-19:00
רמות טרום 

בסיסי 
א'/טרום 
בסיסי ב'/ 

 בסיסי
)פתיחת 

ת הרמו
מותנית 
במספר 
 הנרשמים

  18:00-19:00 

19:00-20:00  
 

19:30-22:00 
 דיני עונשין
פרופ' בועז 

 סנג'רו
 

19:15-21:45 
 דיני חוזים

רונית דוניץ ד"ר 
 קידר

  19:00-20:00 

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

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

 
 אימם אינה עברית.*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת 

 
 סמסטר ב' - מסלול ערב –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 
 משפט וכלכלה
ד"ר אורי בן 

 אוליאל
 

 16:30-18:00 
תרגול בדיני 

 חוקה
 
 

  16:00-17:00 

17:00-18:00    
 

 17:00-18:00 

אנגלית  18:00-19:00
 בסיסי רמת

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 

 הנרשמים(

18:15-21:45 
משפט 
 השוואתי

פרופ' פבלו 
 לרנר

אנגלית רמות 
בסיסי/ 

מתקדמים א'/ 
 מתקדמים ב'

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 
 הנרשמים(

18:30-21:45 
 דיני חוקה

 ד"ר אסף הראל
 

  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( 12קיץ )סמסטר  - מסלול ערב –שנה א' 
 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 
אנגלית 
רמות 

מתקדמים 
א'/ 

מתקדמים 
ת ב' )פתיח
הרמות 
מותנית 
בכמות 

 הנרשמים(

17:30-19:00 
 תורות מוסר

 ד"ר רועית דהן

 16:30 
אנגלית רמות 

מתקדמים 
א'/ 

מתקדמים ב' 
)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
בכמות 

 הנרשמים(

  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

 19:15-20:45 
 תורת משפט

ד"ר 
אבישלום 
 וסטרייך

  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 •

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

 לימודי אנגלית

מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה  ע"י בחינה חיצונית )אמי"ר,  •
 אמיר"ם, פסיכומטרי(. ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.

 
מלי. במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל הרמות במספר נרשמים מיני מותניתפתיחת הרמות באנגלית  •

 והתלמידים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול אליו הם משתייכים. 

 

תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית, ישתבצו לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה  •
 שלאחר מכן.

 
  מקווןבאופן  בחינםהוראות המועצה להשכלה גבוהה, ניתן ללמוד כל קורס )למעט רמת "מתקדמים ב'"(  פי-על •

בבחינות של המרכז הארצי לבחינות  )באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה( ולהיבחן 
 .ות והערכההמרכז הארצי לבחינשל  באתר והערכה. פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל 

  
עד  , יודיע על כך למזכירותהניתנים במרכז האקדמי ,סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית 

 . הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד. 18.10.18לתאריך 
 

וישתבצו ללימודי אנגלית על פי  בסמסטר הנוכחי אנגלית לא יוכלו ללמוד 21/10/18תלמידים שירשמו לאחר  •
 רמתם במועד הבא שיפתח קורס.

 , 10/2018/18-15ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 
 מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה. 

 

 
 



 טתשע" –תואר במשפטים 
 סמסטר א' -מסלול יום  -נה ב' ש

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

09:00-10:00  
 

 
 

    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       19:00-20:00 

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

21:00-22:00  
 

     21:00-22:00 

 
 

 סמסטר ב' - מסלול יום  -שנה ב' 
 
 

 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 
 דיני קניין
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       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 

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

 מוד של קורסי החובה.הבחירה מתקיימים בכל ימות השבוע בשעות הערב ולא בהכרח בימי הליקורסי  •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 טתשע" –תואר במשפטים 

 סמסטר א' - ערבמסלול  -שנה ב' 
 
 

 יום/שעה שישי חמישי 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
 

 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

 ב סולומוןד"ר ד
 

 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
פרופ' עידו 

 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 

  

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

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

 
 



 שבועות( 12) קיץסמסטר  - 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 
 סנג'רו-קיטאי

  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. •

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 טתשע" –טים תואר במשפ
 סמסטר א'  - יוםמסלול  - שנה ג'

 
 

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

09:00-10:00 
 

 
 

09:00-12:30 
 דיני ראיות

 ד"ר אייל כתבן
  

   
 

 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 
 זרחידיון א

"ר אהרן ד
 אורנשטיין

 

  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  
 

     19:00-20:00 

20:00-21:00  
 

     20:00-21:00 

21:00-22:00  
 

     21:00-22:00 

  
 
 

 סמסטר ב'  -יום מסלול  -שנה ג' 
 
 

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

09:00-10:00   
 

   
 

 09:00-10:00 

10:00-11:00  10:00-11:30 
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     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     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 

 
 חובה "לפתוח" יום נוסף לקורסי בחירה/סמינרים

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

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



 
 טתשע" –תואר במשפטים 

 סמסטר א'  - ערבמסלול   -נה ג' ש
 

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

08:00-09:00      08:30-12:00 
 דיני מיסים
ד"ר ליאור 

 דוידאי

08:00-09:00 

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

10:00-11:00  
 

     10:00-11:00 

11:00-12:00  
 

    12:30-14:00 
השתקפויות 

 במשפט
פרופ' רינת 

 קיטאי סנג'רו 

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 
משפט 

בינלאומי 
 פרטי

פרופ' יעד 
 רותם

 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  
 

 18:00-21:30 
 דיני ראיות
ד"ר אייל 

 כתבן

   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 ב' - ערבמסלול  -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  
 

      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

לום ד"ר אביש
 וסטרייך

 

 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 –' גשנה 
 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       16:00-17:00 

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 •

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 טתשע" –תואר במשפטים 

 סמסטר א'  - 1 יוםמסלול   -' דנה ש
 
 

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

09:00-10:00       
 

 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     11:00-12:00 

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

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

 למעשה
 עו"ד אסף מנשה

 13:00-15:30 
 ההליך הפלילי

 מהלכה למעשה
 עו"ד שירה וייסברגר

 13:00-14:00 

14:00-15:00    15:45-17:15 
היבטים 

פרוצדורליים של 
 המשפט הפרטי

 עו"ד שירה וייסברגר

 14:00-15:00 

15:00-16:00   14:45-16:15 
ח כתבי ניסו

 טענות
 עו"ד דנה פאר

  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 

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

 סמסטר א'  - 2יום מסלול   -' דנה ש
 
 

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

09:00-10:00       
 

 09:00-10:00 

10:00-11:00 10:00-12:30 
 סד"א מהלכה למעשה

 עו"ד יעל סנאי

 09:15-10:45 
היבטים פרוצדורליים 

 של המשפט הפרטי
 עו"ד שירה וייסברגר

   10:00-11:00 

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

   11:00-12:00 

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

13:00-14:00 13:00-15:30 
 ההליך הפלילי

 מהלכה למעשה
 עו"ד יעל סנאי

 13:00-14:30 
דין מהותי מהלכה 

 למעשה
 עו"ד אסף מנשה

 

   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 
 ניסוח כתבי טענות

 עו"ד דנה פאר

     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 

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

 



 

 טתשע" –תואר במשפטים 
 סמסטר א'  - ערבמסלול   -' דנה ש

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

  16:00-17:30 
 ניסוח כתבי 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     19:00-20:00 
 

20:00-21:00  20:30-22:00 
היבטים 

פרוצדורליים של 
 המשפט הפרטי

 אורטל רייסמןעו"ד 

  20:45-22:15 
דין מהותי מהלכה 

 למעשה
 מנשהאסף עו"ד 

 20:00-21:00 

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

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

 :הערות
 .המערכת כפופה לשינויים •

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

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


