
  וחברההתמחות במשפט  משפטלימודי תואר שני ב
 שנת תשע"ט 'אסמסטר   -שנה א' 

 
 

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

08:00-09:00  
 

    08:30-11:45 
 תורת משפט

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      12:00-14:30 
 דיני חוזים

"ר אבישי קלייןד  

 

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     16:00-19:15 
 משפט ציבורי
פרופ' גילה 

 שטופלר
 

 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 חוזים

 ד"ר אבישי קליין
 

 19:00-20:00 

20:00-21:00 
 

     20:00-21:00 

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

 
 

 סמסטר ב'  -שנה א' 
 

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

08:00-09:00  
 

    08:30-10:00 
מבוא למשפט 

 ישראלי 
 פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    09:00-10:00 

10:00-11:00      10:30-14:00 
משפט בינלאומי 

 פומבי
"ר רחל פריד דה ד

 וריס
 

 

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 
 דת מדינה ומשפט

פרופ' גילה 
 שטופלר

 16:00-17:00 

17:00-18:00 
 

 
 

  17:00-18:00 

18:00-19:00     17:45-19:15 
 -גבולות ומדינות

ריבונות אחריות 
 וזכויות אדם

  ד"ר מריים פיינברג
 

 18:00-19:00 

19:00-20:00 

 

    19:00-20:00 

20:00-21:00     19:30-21:00 
זכויות אדם ושינוי 

 חברתי
ןד"ר עופר סיטבו  

 20:00-21:00 

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

 
 
 



 
 
 
 
 

  וחברההתמחות במשפט  משפטלימודי תואר שני ב
 שבועות( 12) 20-19/06/30//1909יתקיים בין התאריכים  קיץסמסטר   -' אשנה 

 
ר שלישי שני ראשון שעה/יום

ב
י
ע
 י

 יום/שעה שישי חמישי

08:00-09:00  
 

     08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    09:00-10:00 

10:00-11:00      10:15-11:45 
הזכות לשיוויון 

 והאיסור על אפליה
 ד"ר סיגל שהב

 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 

 
 

   11:00-12:00 

12:00-13:00      12:00-13:30 
רגולציה כלכלית 

 חברתית
הדר ז'בוטינסקיד"ר   

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-

18:15 
מוסר 
 ועסקים

ד"ר רונית 
 קידר-דוניץ

15:00-

18:15 
הזכות 
 לחינוך

פרופ' יוסי 
דהאן 
ועו"ד 

 סאני כלב

 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 

18:30-20:00 
 בית המשפט בראי החברה

 19:00-20:00 פרופ' עידו פורת
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00     20:15-21:45 
החוקתיזציה של סמינריון 

 המשפט הישראלי
 פרופ' עידו פורת

 20:00-21:00 

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

 
 

 הערות: 
ט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים במסגרת של רפרודות בסמינריונים, הצגת העב .1

 בסיום הסמסטר.

 

 להשתנות. יםעשויונושאי הקורסים  סדר הקורסים .2
 

שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם  .3
 ימי הלימוד הרגילים.

 
 השני.קורסים המודגשים הינם קורסים ייעודיים לתלמידי התואר ה .4


