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תכנית לימודים בתואר שני בלימודי משפט בהתמחות 
 גתשפ" -במשפט וחברה

 ב תשפ"  ברוארשהתחילו לימודים בפ לסטודנטים
 

 נ"ז המחולקות באופן הבא: 57מנת 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,    11נ"ז סמינרים,  8"ז לימודי התמחות )הכוללים נ 33

 

 פירוט הקורסים לפי סמסטרים:להלן 
 

 (בפ"תש  2022)מחזור  שנה ראשונה – בתשפ"' בסמסטר 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

 פרופ' עידו פורת  דיני חוקה 
 ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 6 1005
 

השלמה  
 + ליבה

 יהתמחות

 תורת המשפט
  )חצי מקוון( 

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

השלמה   נ"ז  4 1010
 ליבה

מבוא למשפט 
 ישראלי

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2שיעור 

השלמה   נ"ז 2 9210
 ליבה

 
 

 ( בתשפ"  2022)מחזור   שנה ראשונה –בתשפ" קיץסמסטר 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  המרצה שם 
 זכות 

 הערות 

 קידר  -ד"ר רונית דוניץ דיני חוזים 
 ש"ס 6עור יש

השלמה   נ"ז 6 1007
 ליבה

 
 

 (בתשפ" 2022)מחזור  שנה שניה – גתשפ" סמסטר א'
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

סמינר הגנת  
 הצרכן

 פרופ' אורי בן אוליאל 
 ש"ס 2עור יש

סמינר  נ"ז 4 9610
 ייעודי 

 התמחותי

 דיני עבודה  
 )חצי מקוון( 

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

 ייעודי  נ"ז 5 3004
 התמחותי

טעויות בעדות  
ראיה וזיכרונות  

 מוטים )מקוון(

 ד"ר אלישבע בן ארצי
 מקוון  ש"ס 3עור יש

 התמחותי נ"ז 3 20028

 רפואה ומשפט 
 )מקוון(

 ד"ר אייל כהן
 ש"ס 3שיעור 

 התמחותי נ"ז 3 40017

 



 
 
 
 

 (בתשפ" 2022)מחזור שנה שניה  – גתשפ"סמסטר ב' 
 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

משפט בינלאומי 
 פומבי 

 )חצי מקוון( 

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

השלמה   נ"ז 4 2015
 התמחותי

סמינריון  
החוקתיזציה של 

 המשפט הישראלי 

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2עור יש

 סמינר ייעודי  נ"ז 4 9604
 התמחותי

בית המשפט 
 בראי החברה

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2שיעור 

 השלמה  נ"ז 2 9212
 התמחותי

 פרופ' גילה שטופלר דת מדינה ומשפט
 ש"ס 2עור יש

 השלמה  נ"ז 2 5573
 התמחותי

  – הליכים חלופיים 
השופט הפלילי  

בעיות   כפותר
  חברתיות

 ד"ר שגיא אשכנזי 
 ש"ס 4עור יש

 התמחותי נ"ז 2 5660

 
 (בתשפ" 2202)מחזור  שנה שניה – גתשפ"סמסטר קיץ 

 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 הערות 

 קידר -ד"ר רונית דוניץ מוסר ועסקים  
 ש"ס 2עור יש

 ייעודי  נ"ז 2 9421
 התמחותי

חברתים   םהיבטי
כלכלים של ו

  המשפט הציבורי
 )מקוון(

 פרופ' עידו פורת 
 ש"ס 2שיעור 

 ייעודי  נ"ז 2 9611
 התמחותי

בניירות  עבירות 
 ערך

ועו"ד ליאב  ד"ר דב סולומון
 וינבאום
 ש"ס 2שיעור 

 ייעודי  נ"ז 2 5658
 התמחותי

המשפט הפלילי, 
היבטים חברתיים  

 ם ופוליטיי
 

 אירית בלאס ד"ר 
 ש"ס 4שיעור 

 התמחותי נ"ז 4 9622

 
 הערות: 

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

 הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת.

 


