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 פירוט הקורסים לפי סמסטרים:להלן 
 

 (גתשפ" 2023)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

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

השלמה   נ"ז 4 1095
 ליבה

 תורת משפט
 מקוון( חלק)

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

השלמה   נ"ז 4 1010
 ליבה

 

 (גתשפ" 2023)מחזור  שנה ראשונה –סמסטר ב' 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

מבוא למשפט ישראלי 
 )מקוון(

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2עור יש

השלמה   נ"ז 2 9210
 ליבה

 ד"ר דניאל אוחנה דיני עונשין 
 ש"ס 6עור יש

השלמה   נ"ז 6 1030
 התמחותי

 יסודות הקרימינולוגיה 
 

 ס אבל אירית
 ש"ס 2שיעור 

 ייעודי  נ"ז 2 9621
 התמחותי

סוגיות נבחרות במשפט  
 הפלילי הישראלי

 רובינס רוזנברג רותםד"ר 
 ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 4 9620
 

השלמה  
התמחותי+ 

 התמחותי

 
  



 (גתשפ" 2023שנה ראשונה )מחזור  –סמסטר קיץ 
 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

 לתשומת ליבכם, יש לבחור את אחד הסמינרים הבאים: 

סמינר צווארון לבן ופשיעה  
 כלכלית 

 או 

 נקבעטרם 
 ש"ס 2עור יש

 סמינר  ייעודי  נ"ז 4 9609
 התמחותי

 משפט וספרות

 או 

 ד"ר שגיא אשכנזי 
 ש"ס 2עור יש

9626 
 

 סמינר ייעודי  נ"ז 4
 התמחותי

רגשות במשפט  סמינר
 הפלילי

 ס אבל איריתד"ר 
 ש"ס 2שיעור 

סמינר ייעודי   נ"ז 4 9616
 התמחותי

 מוסר ועסקים  
 

 קידר -דוניץד"ר רונית 
 ש"ס 2עור יש

 ייעודי  נ"ז 2 9421
 התמחותי

 בניירות ערך עבירות 
 )נלמד בחצי סמסטר( 

ד"ר דב סולומון ועו"ד ליאב 
 וינבאום

 ש"ס 4עור יש

 ייעודי  נ"ז 2 5658
 התמחותי

היבטים  , המשפט הפלילי
 ם חברתיים ופוליטיי

 

 ס אאירית בלד"ר 
 ש"ס 4שיעור 

 התמחותי נ"ז 4 9622

פלילי הגירה  משפט 
 ואזרחות

 רותם רוזנברג רובינסד"ר 
 ש"ס 2עור יש

 התמחותי נ"ז 2 9623

 
 (ב"תשפ 2022)מחזור  שנה שניה – סמסטר א'

 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

 לתשומת ליבכם, יש לבחור את אחד הסמינרים הבאים: 

משפטים חוזרים  
 והרשעות שווא

 

 או

 רוזנברג רובינסרתם ד"ר 
 ש"ס 2עור יש

 ייעודי סמינר  נ"ז 4 9619
 התמחותי

סמינר סוגיות 
בחפות במשפט 

 הישראלי
 

 ד"ר סיגל שהב 
 ש"ס 2 שיעור

סמינר ייעודי   נ"ז 4 9614
 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( יםעמוט

 ד"ר אלישבע בן ארצי
 ש"ס 3עור יש

 התמחותי נ"ז 3 20028

משפט בינלאומי 
 פלילי

 ד"ר תמר מגידו 
 ש"ס 2שיעור 

 התמחותי ייעודי  נ"ז 2 5114

 
 :הערות

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

 .הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת


