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תכנית לימודים בתואר שני בלימודי משפט בהתמחות 
 שנה"ל תשפ"א  -משפט פלילי

 

 נ"ז המחולקות באופן הבא: 56מנת להשלים תואר שני בלימודי משפט עליכם להשלים על 
 נ"ז לימודי השלמה ליבה 16

 נ"ז לימודי השלמה התמחות 8
 נ"ז התמחותי( 14נ"ז ייעודי התמחותי,  10, ייעודיםם נ"ז סמינרי 8"ז לימודי התמחות )הכוללים נ 32

 

 פירוט הקורסים לפי סמסטרים:להלן 
 

 תשפ"א( 2021)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר א' 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

 אורי בן אוליאל  פרופ' דיני חוזים 
 ש"ס 6עור יש

השלמה   נ"ז 6 1007
 ליבה

 עידו פורת פרופ'  משפט ציבורי 
 ש"ס 4עור יש

השלמה   נ"ז 4 1095
 ליבה

 

 תשפ"א( 2021)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר ב' 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

מבוא למשפט ישראלי 
 )מקוון(

 ד"ר אורי ניר 
 ש"ס 2עור יש

השלמה   נ"ז 2 9210
 ליבה

 אבישלום וסטרייך  פרופ' )חצי מקוון( תורת משפט
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 2עור יש

השלמה   נ"ז 4 1010
 ליבה

 פרופ' רינת קיטאי סנג'רו  דיני עונשין 
 ש"ס 6עור יש

השלמה   נ"ז 6 1030
 התמחותי

 תמר ברנבלום ד"ר  סוגיות יסוד בקרימינולוגיה 
 ש"ס 2שיעור 

השלמה   נ"ז 2 9159
 התמחותי

 מעצרים הלכה למעשה 
 

 פרופ' מיכל טמיר 
 ש"ס 2שיעור 

 התמחותי נ"ז 2 5673

 
 תשפ"א( 2021)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר קיץ 

 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

סמינר צווארון לבן ופשיעה  
 כלכלית 

 ד"ר נחשון שוחט
 ש"ס 2עור יש

 ייעודי  סמינר  נ"ז 4 9609
 התמחותי

 מוסר ועסקים  
 חצי סמסטר( ב)נלמד 

 קידר -ד"ר רונית דוניץ
 ש"ס 2עור יש

 ייעודי  נ"ז 2 9421
 התמחותי

 עבירות דיני ני"ע 
 חצי סמסטר( ב)נלמד 

ד"ר דב סולומון ועו"ד ליאב 
 וינבאום

 ש"ס 4עור יש

 ייעודי  נ"ז 2 5658
 התמחותי

סוגיות חוקתיות ומנהליות  
 בהליך הפלילי

 ד"ר סיגל שהב 
 ש"ס 4שיעור 

 התמחותי נ"ז 4 5668

 ד"ר סיגל שהב  משפט פלילי ביטחוני  
 ש"ס 2שיעור 

 ייעודי  נ"ז 2 5670
 התמחותי

ההליך   -הליכים חלופיים 
הפלילי כזירה לפתרון  

   בעיות חברתיות
 חצי סמסטר( ב)נלמד 

 ד"ר שגיא אשכנזי 
 ש"ס 4עור יש

 התמחותי נ"ז 2 5660



 
 תש"פ(  2020)מחזור  שנה שניה –סמסטר א' 

 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  המרצה שם 
 זכות 

 הערות 

בסוגיות  סמינר
חוקתיות ומנהליות  

  בהליך הפלילי

 ד"ר סיגל שהב 
 ש"ס 2עור יש

 ייעודי סמינר  נ"ז 4 9613
 התמחותי

   דיני עבודה
 )חצי מקוון( 

 פרופ' יוסי דהאן 
 נ"ז מקוון 3+ ש"ס 2עור יש

 ייעודי  נ"ז 5 3004
 התמחותי

טעויות בעדות  
כרונות  יראייה וז

 )מקוון( מוטים

 ד"ר אלישבע בן ארצי
 ש"ס 3עור יש

 התמחותי נ"ז 4 20028

משפט פלילי  
   ביטחוני

 ד"ר סיגל שהב 
 ש"ס 2שיעור 

 התמחותי נ"ז 2 5670

 
 

 

 


