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   ואר ראשון במשפטים כנית לימודים לתת
   MAלבעלי תואר שני בלימודי משפט 

 בתשפ" בתחילו את לימודיהם יש
 

נ"ז  140ים, על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של  על מנת להשלים תואר ראשון במשפט
 )כולל פטורים(.

 
 עליהם תינתן הודעה מתאימה. יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו

 
 . )בין שניים לשלושה ימי לימודים במהלך השבוע( ימי הלימוד בתכנית משתנים משנה לשנה.

 

 כולל פטורים נ"ז חובה  60 - (ב")שנה"ל תשפ 'שנה א
 

 נקודות זכות  קוד קורס  לימודים לתואר ראשון במסגרת התכנית    שם הקורס
 לתואר 

 נ"ז 6 1005 פטור  דיני חוקה 

 נ"ז 6 1007 פטור  דיני חוזים 

 נ"ז 4 1010 פטור   תורת המשפט

 נ"ז 2 9210 פטור  מבוא למשפט ישראלי 

 נ"ז  2 1027 פטור  אנגלית למשפטנים 

 נ"ז 2 1084 פטור  כתיבה וחשיבה במשפט

 נ"ז 2 2051 פטור  כתיבה אקדמית

ת משפט וחברה ו לסטודנטים מהתמח פטור קורס משפטי  
 במרכז האקדמי שלמדו 

 נ"ז 2 8099

פטור לסטודנטים שלא למדו במרכז  קורס חוץ משפטי 
 האקדמי

 נ"ז 11 8890

 פרופ' לימור עציוני  דיני עונשין 
 ש"ס 6עור יש

)פטור לסטודנטים מהתמחות משפט פלילי  
 שלמדו במרכז האקדמי( 

 נ"ז 6   1030

 )מסלול ערב(  דיני תאגידים 
 )חלק מקוון(

 פרופ' יעד רותם 
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 4שיעור 

)פטור לסטודנטים מהתמחות משפט 
 למדו במרכז האקדמי(שמסחרי 

 נ"ז 6 3011

 )מסלול ערב( דיון פלילי
 )חלק מקוון(

 שגיא אשכנזי ד"ר 
 נ"ז מקוון  1+ ש"ס  3עור יש

 נ"ז 4 2005

 ד"ר סאני כלב  משפט מנהלי 
 י נ"ז שיעור פרונטל 4

 נ"ז 4 2009

 )מסלול ערב( דיני קניין
 )חלק מקוון(

   לוי  -שלי קרייצר פרופ'
 נ"ז מקוון  2+  ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 6 3014

 עו"ד עמיר פרידמן  מבוא לקניין רוחני )מקוון( 
 מקוון 

 נ"ז 2 5375

 עו"ד יגאל אורנשטיין  דיון אזרחי  
 נ"ז שיעור פרונטלי  6

 נ"ז 6 3008

 

 קורסי בחירה משפטיים וחוץ משפטיים: 
 נ"ז בחירה.  19צריכים ללמוד    סטודנטים שלא למדו במרכז האקדמי 

 נ"ז  30- סטודנטים שלמדו התמחות משפט פלילי במרכז צריכים ללמוד 
 נ"ז  28 -סטודנטים שלמדו התמחות משפט וחברה שלמדו במרכז צריכים ללמוד 
 נ"ז   34  -סטודנטים שלמדו התמחות משפט מסחרי שלמדו במרכז צריכים ללמוד

 
  נ"ז קורסים חוץ משפטיים(  12)ניתן ללמוד עד 



 ( ג)שנה"ל תשפ" שנה ב'
 

 נקודות זכות  קוד קורס  לימודים לתואר ראשון במסגרת התכנית    שם הקורס
 לתואר 

   דיני עבודה
 )חלק מקוון(

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

)פטור לסטודנטים מכל ההתמחויות שלמדו במרכז 
 האקדמי(

 נ"ז 5 3004

 דיני נזיקין 
 מקוון( חלק)

 ד"ר אורי ניר 
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 4שיעור 

 נ"ז  6 2001

 מבוא למשפט עברי 
 מקוון( חלק)

 ד"ר מרגלית יחזקאל
 נ"ז מקוון  2+ ש"ס  2עור יש

 נ"ז 4 2011

   בינלאומי פומבימשפט 
 מקוון( חלק)

 ד"ר תמר מגידו 
 נ"ז מקוון  1+ ש"ס  3 עוריש

  )פטור לסטודנטים מהתמחות משפט וחברה
 ( שנלמדו במרכז האקדמי

 נ"ז 4 2015

  מבוא לדיני מיסים
 מקוון( חלק)

 ד"ר ליאור דוידאי  
 נ"ז מקוון 1ש"ס+  3שיעור 

שלמדו   )סטודנטים מהתמחות משפט מסחרי
ימירו קורס זה בקורסי בחירה   במרכז האקדמי

 (משפטיים

 נ"ז 4 3002

 ד"ר סיגל שהב  דיני ראיות 
 נ"ז שיעור פרונטלי  4

 נ"ז 4 3009

  דיני משפחה וירושה
 מקוון( חלק)

 פרופ' אבישלום וסטרייך  
 נ"ז מקוון 1ש"ס+  3שיעור 

 נ"ז 4 2003

  משפט בינלאומי פרטי
 )מקוון(

 רותם פרופ' יעד 
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 2045

 מרצים שונים  סמינריון 
 

 נ"ז 6 

 עו"ד רועי הררי  ניסוח כתבי טענות
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 4010

אתיקה מקצועית של 
 )מקוון(עורכי דין 

 עו"ד אסף מנשה 
 מקוון 

 נ"ז 2 4005

סדר דין אזרחי מהלכה  
 למעשה 

 עו"ד יעל סנאי
 ש"ס 3שיעור 

 נ"ז 3 4006

הפלילי מהלכה ההליך 
 למעשה 

 עו"ד יעל סנאי
 ש"ס 3שיעור 

 נ"ז 3 4008

היבטים פרוצדורליים  
 של המשפט הפרטי

 )מקוון(

 עו"ד אורטל רייסמן 
 ש"ס 1שיעור 

 נ"ז 1 4009

דין מהותי מהלכה  
 למעשה 

 עו"ד רועי הררי 
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 4011

 

 קורסי בחירה משפטיים וחוץ משפטיים: 
 נ"ז בחירה.  19צריכים ללמוד    למדו במרכז האקדמי סטודנטים שלא 

 נ"ז  30- סטודנטים שלמדו התמחות משפט פלילי במרכז צריכים ללמוד 
 נ"ז  28 -סטודנטים שלמדו התמחות משפט וחברה שלמדו במרכז צריכים ללמוד 
 נ"ז   34  -סטודנטים שלמדו התמחות משפט מסחרי שלמדו במרכז צריכים ללמוד

 
 נ"ז קורסים חוץ משפטיים(  21)ניתן ללמוד עד 

 
 

 פטוריםנ"ז  35 מתוכם נ"ז 140"כ סה
 

 :הערות

 לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר. סטודנטחובתו של ה •
בכל שנה כי יש לכך השלכות   מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצויינים סטודנטה •

 ים מצטיינים. סטודנטעל הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים ובנספח  



המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת. המערכת   •

 הממוחשבת גוברת.

 נה ובין הסמסטרים. לתשומת ליבכם, ימי הלימוד ישתנו משנה לש •
יש לבחור קורסי בחירה מתוך קובץ קורסי בחירה המשתנה משנה לשנה. אין לבחור את   •

 אותם קורסים שנלמדו במסגרת התואר השני במרכז האקדמי. 


