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תכנית לימודים בתואר שני בלימודי משפט בהתמחות  

לסטודנטים שהתחילו לימודים   -תשפ"ב  -משפט פלילי 
 תשפ"א  בפברואר

 

 נ"ז המחולקות באופן הבא: 58מנת להשלים תואר שני בלימודי משפט עליכם להשלים על  

 נ"ז לימודי השלמה ליבה 18
 נ"ז לימודי השלמה התמחות 8

 נ"ז התמחותי(  13נ"ז ייעודי התמחותי,  11,  ם ייעודיםנ"ז סמינרי 8לימודי התמחות )הכוללים  "ז נ 32
 

 פירוט הקורסים לפי סמסטרים:להלן  
 

 (אתשפ" 1202)מחזור    שנה ראשונה  –אתשפ"' בסמסטר  
 

 שם הקורס

 

נקודות   קוד קורס שם המרצה

 זכות

 הערות

 עידו פורתפרופ'  חוקה דיני

 ש"ס 4עור  יש

השלמה  נ"ז 6 1005

 ליבה

מבוא למשפט 
 )מקוון(ישראלי  

 עידו פורתפרופ' 
 ש"ס 2עור  יש

השלמה  נ"ז 2 9210
 ליבה

)חצי  תורת משפט
 מקוון(

 אבישלום וסטרייך פרופ'
 נ"ז מקוון  2+  ש"ס 2עור  יש

השלמה  נ"ז 4 1010
 ליבה

 טרם נקבע  דיני עונשין
 ש"ס 6עור  יש

השלמה  נ"ז 6 1030
 התמחותי

 

 תשפ"א( 2021)מחזור    שנה ראשונה –תשפ"א  קיץסמסטר  
 

 שם הקורס

 

נקודות   קוד קורס שם המרצה

 זכות

 הערות

 ד"ר רונית דוניץ קידר דיני חוזים

 ש"ס 6עור  יש

השלמה  נ"ז 6 1007

 ליבה
 

 תשפ"א(פברואר   2021)מחזור    שנה שניה  –תשפ"בסמסטר א' 
 

 שם הקורס
 

נקודות   קוד קורס שם המרצה
 זכות

 הערות

 לתשומת ליבכם, יש לבחור את אחד הסמינרים הבאים:

בסוגיות בחפות  סמינר
 במשפט הישראלי

 

 או

 ד"ר סיגל שהב
 ש"ס 2עור  יש

 ייעודיסמינר  נ"ז 4 9614
 התמחותי

הלב מתחת סמינר 

עולמם   -לגלימה על 
הרגשי של שחקני  

 המשפט הפלילי

  -ד"ר שירה לייטרסדורף

 שקדי

 ייעודיסמינר  נ"ז 4 9617

 התמחותי

     

 דיני עבודה 
 )חלק מקוון(

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

 ייעודי נ"ז 5 3004
 התמחותי

טעויות בעדות ראייה  
וזיכרונות מוטים 

 )מקוון(

 ד"ר אלישבע בן ארצי
 ש"ס 3עור  יש

 התמחותי נ"ז 3 20028

 ד"ר תמר מגידו משפט פלילי בינלאומי

 ש"ס 2שיעור  

 התמחותי נ"ז 2 5114



 

תשפ"א( 2021)מחזור    שנייהשנה    –תשפ"בסמסטר ב'   פברואר 

 

 שם הקורס
 

נקודות   קוד קורס שם המרצה
 זכות

 הערות

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

 ייעודי נ"ז 2 5670
 התמחותי

 דיון פלילי

 

 סיגל שהב ד"ר

 ש"ס 4שיעור  

 השלמה נ"ז 4 2005

+ התמחותי
 התמחותי

 
 תשפ"א(פברואר   2021)מחזור    שנייהשנה   –תשפ"בסמסטר קיץ  

 

 שם הקורס
 

נקודות   קוד קורס שם המרצה
 זכות

 הערות

 לתשומת ליבכם, יש לבחור את אחד הסמינרים הבאים:

סמינר פשיעה כלכלית  
 ועבירות צווארון לבן

 

 או

 ד"ר נחשון שוחט
 ש"ס 2עור  יש

 ייעודי סמינר נ"ז 4 9609
 התמחותי

משפטים חוזרים והרשעות  

 שווא

 ד"ר תמר רוזנברג רובינס

 ש"ס 2עור  יש

 ייעודיסמינר  נ"ז 4 9619

 התמחותי

     

 מוסר ועסקים  
הראשון של  חצי  ב)נלמד  

 סמסטר(ה

 קידר-ד"ר רונית דוניץ
 ש"ס 2עור  יש

 ייעודי נ"ז 2 9421
 התמחותי

 עבירות ניירות ערך
השני של  חצי  ב)נלמד  

 סמסטר(ה

ד"ר דב סולומון ועו"ד ליאב 
 וינבאום

 ש"ס 4עור  יש

 ייעודי נ"ז 2 5658
 התמחותי

 פרופ' תומר עינת סוגיות בקרימינולוגיה
 ש"ס 2שיעור  

 התמחותי  נ"ז 2 9164

סוגיות חוקתיות ומנהליות 
 בהליך הפלילי

 ד"ר סיגל שהב
 ש"ס 4שיעור  

 התמחותי נ"ז 4 5668

 

 
 

 הערות:

המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת   .1

 .הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת

 


