21.8.19
תכנית לימודים תואר ראשון במשפטים
סטודנטים שיתחילו את לימודיהם בשנה"ל תש"פ-
על מנת להשלים תואר במשפטים על הסטודנט ללמוד  140נ"ז בכל שנות לימודיו
לתואר לפי החלוקה הבאה:
 112נ"ז קורסי חובה (כולל אנגלית)
 22נ"ז קורסי בחירה משפטים
 6נ"ז סמינריון משפטי
מסלול דוברי עברית:
שנה א' (מחזור תש"פ)
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

דיני חוקה

פרופ' משה כהן אליה  /פרופ' עידו פורת
שיעור  4ש"ס  +תרגיל  2ש"ס
ד"ר אבישי קליין  /ד"ר רונית דוניץ קידר
שיעור  6ש"ס
ד"ר אבישלום וסטרייך
שיעור  4ש"ס
ד"ר ברק ירקוני
שיעור  2ש"ס
פרופ' עידו פורת
שיעור  2ש"ס
היקף השעות יקבע בהתאם לרמת התלמיד.
רק עבור רמה מתקדמים ב' יינתן קרדיט
אקדמי

1005

 6נ"ז

1007

 6נ"ז

1010

 4נ"ז

1011

 2נ"ז

9210

 2נ"ז

1027

 2נ"ז

1030

 6נ"ז

1084

 2נ"ז

1033

 2נ"ז

1061

 1נ"ז

1062

 1נ"ז

דיני חוזים
תורת המשפט
משפט וכלכלה
מבוא למשפט
ישראלי
אנגלית כשפה
זרה -מתקדמים ב'
דיני עונשין
כתיבה וחשיבה
במשפט
תורות מוסר ומדע
המדינה
שער למשפט -
חלק *1
שער למשפט -
חלק *2

פרופ' בועז סנג'רו /פרופ' רינת קיטאי סנג'רו
שיעור  6ש"ס
גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר/
עו"ד סאני כלב
שיעור  2ש"ס
ד"ר רועית דהן
שיעור  2ש"ס
גב' מיכל אהרוני
שעור  3ש"ס במחצית סמסטר
עו"ד הישאם שבאיטה
שיעור  3ש"ס במחצית

*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית וייחשב כחלק ממניין קורסי בחירה.

שנה ב' (מחזור תשע"ט)
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

דיני תאגידים

ד"ר דב סולומון/פרופ' יעד רותם
שיעור  6ש"ס
ד"ר עדי מושקובסקי יוכט /ד"ר אורי ניר
שיעור  6ש"ס
ד"ר יחזקאל מרגלית
שיעור  4ש"ס
ד"ר סיגל שהב
שיעור  4ש"ס
ד"ר אסף הראל /עו"ד סאני כלב
שיעור  6ש"ס
פרופ' שלי קרייצר-לוי
שיעור  6ש"ס
עו"ד מיכל אהרוני/גב' דנה פאר /עו"ד סאני
כלב /עו"ד יואב שוטן
שיעור  2ש"ס
ד"ר רחל פריד דה וריס
שיעור  4ש"ס

3011

נקודות
זכות
 6נ"ז

2001

 6נ"ז

2011

 4נ"ז

2005

 4נ"ז

2009

 6נ"ז

3014

 6נ"ז

2051

 2נ"ז

2015

 4נ"ז

דיני נזיקין
מבוא למשפט
עברי
דיון פלילי
משפט מנהלי
דיני קניין
כתיבה אקדמית
משפט בינלאומי
פומבי
קורסי בחירה
משפטיים

 8נ"ז

שנה ג' (מחזור תשע"ח)
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי
שיעור  4ש"ס
פרופ' יוסי דהאן
שיעור  5ש"ס
ד"ר יניב ואקי
שיעור  4ש"ס
ד"ר גיא שגיא /עו"ד יעל סנאי
שעור  6ש"ס
ד"ר אבישלום וסטרייך /ד"ר יחזקאל
מרגלית
שיעור  6ש"ס
עו"ד עמיר פרידמן
שיעור  2ש"ס
ד"ר רחל פריד דה וריס
שיעור  2ש"ס
סמינריון אחד

3002

נקודות
זכות
 4נ"ז

3004

 5נ"ז

3009

 4נ"ז

3008

 6נ"ז

2003

 6נ"ז

5375

 2נ"ז

2045

 2נ"ז

דיני עבודה
דיני ראיות
דיון אזרחי
דיני משפחה
וירושה
מבוא לקניין רוחני
משפט בינלאומי
פרטי
סמינריון
קורסי בחירה
משפטיים

שנה ד' (מחזור תשע"ז)

 6נ"ז
 8נ"ז

שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

ניסוח כתבי טענות

עו"ד רועי הררי
שיעור  2ש"ס
עו"ד יעל סנאי /עו"ד אסף מנשה
שיעור  2ש"ס
עו"ד יעל סנאי
שיעור  4ש"ס
עו"ד יעל סנאי
שיעור  3ש"ס
עו"ד שירה וייסברגר/
עו"ד אורטל רייסמן
שיעור  2ש"ס
עו"ד אסף מנשה

4010

נקודות
זכות
 2נ"ז

4005

 2נ"ז

4006

 3נ"ז

4008

 3נ"ז

4009

 1נ"ז

4011

 2נ"ז

אתיקה מקצועית
של עורכי דין
סדר דין אזרחי
מהלכה למעשה
ההליך הפלילי
מהלכה למעשה
היבטים
פרוצדורליים של
המשפט הפרטי
דין מהותי מהלכה
למעשה
קורסי בחירה
משפטיים

•
•
•

 4נ"ז

חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.
התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצויינים בכל שנה
כי יש לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות ,עיין סעיף יז' בתקנון
הלימודים ובנספח תלמידים מצטיינים.
במידה ויחולו שינויים לתכנית הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת.

