
 תשע"ט )מסלול עיוני( LLM במשפטיםתואר שני 
 

 'אסמסטר   - א'שנה 
 

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

08:00-09:00      08:30-10:00 
צדק חברתיסמינר   

 פרופ' יוסי דהאן
 

08:00-09:00 

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

10:00-11:00      10:30-13:00 
 זכויות נשים

 גילה שטופלרפרופ' 
)עם תואר שני 
 בלימודי משפט(

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     17:45-19:15 
 סדנת כיווני משפט
 פרופ' עידו פורת

)שנים א' וב' בתואר 
 השני(

 18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00      19:30-21:00 
 תאגידים וקהילות

 עופר סיטבוןד"ר 
)עם תואר שני 
 בלימודי משפט(

 20:00-21:00 

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

 
 'בסמסטר   -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     16:00-17:30 
 דת מדינה ומשפט

 פרופ' גילה שטופלר
)עם לימודי משפט 

 תואר שני(

 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 
 

    20:00-21:30 
 דיני הגבלים עסקיים
ד"ר גיא שגיא )עם 

לימודי משפט תואר 
 שני(

 20:00-21:00 

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

  



 
 שבועות( 12) סמסטר קיץ –שנה א' 

  20-2019/06/30//201909יתקיים בין התאריכים סמסטר קיץ   -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-
18:15 
מוסר 
 ועסקים

ד"ר רונית 
דוניץ קידר 

)עם 
לימודי 
משפט 

 תואר שני(

15:00-
18:15 

משפט 
 עסקי

בעולם 
 גלובלי

פרופ' יעל 
רונן )עם 
לימודי 
משפט 

 תואר שני(

 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
 פרופ' עידו פורת

)עם לימודי משפט תואר 
 שני(

19:00-20:00 

 

    19:00-20:00 

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

 של המשפט הישראלי
 פרופ' עידו פורת

 20:00-21:00 

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

 
 

 הערות: 
 

 להשתנות. יםעשויונושאי הקורסים  סדר הקורסים. לשינוייםהמערכת כפופה  .1
 

שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם  .2
 ימי הלימוד הרגילים.

 
ט, תעשה הצגת העבודות, במסגרת של רפרבסמינריון החוקתיזציה של המשפט הישראלי,  .3

 סמסטר.במתכונת של ימים מרוכזים בסיום ה
 

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

 
 


