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חלק א' - תוכנית הלימודים
כללי

תוכנית  לרבות  זה,  בתקנון  ופרט  סעיף  הוראה,  כל  לשנות  מלאה  זכות  לעצמו  שומר  האקדמי  המרכז 
ההוראה גם במשך שנת הלימודים, וכל התלמידים כפופים לשינוי כאמור. לא תשמע טענה מצד תלמיד 

שהוא סמך על הוראה או פרט ששונו בהתאם לאמור לעיל.

מי נחשב תלמיד
תלמיד במרכז האקדמי למשפט ועסקים הוא מי שממלא אחר כל התנאים הבאים:

א.   התקבל למרכז האקדמי בהתאם לכללי הקבלה.
ב.   מימש את קבלתו והסדיר את הרשמתו ותשלומיו הכספיים לפי הכללים שנקבעו.

ג    הגיש למזכירות המרכז האקדמי תוכנית לימודים )שאושרה באמצעות טופס הלימודים(
      לפי הכללים והמועדים הנהוגים בו.

כרטיס תלמיד
א.   תלמיד שמילא את התנאים שהוזכרו לעיל יקבל כרטיס תלמיד. כרטיס תלמיד חתום  

      על-ידי מזכירות המוסד מקנה לתלמיד את הזכות לשאול ספרים מספריית המרכז האקדמי. 
ב.   תחולה - תלמיד בשנת לימודים מסוימת נשאר במעמד זה עד פתיחת שנת הלימודים. לאחריה, 

      וכדי להמשיך ולהיחשב כתלמיד במוסד, עליו למלא אחר התנאים האקדמיים, המנהליים 
      והכספיים שנקבעו בתקנון זה, לרבות רישום מחדש במועדים שיקבעו.

חובת נוכחות בשיעורים
תוכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה משפטיים, קורסי בחירה משפטיים וסמינריונים.

פירוט יבוא בהמשך. 
ההוראה ניתנת בכל שעות הפעילות של המרכז האקדמי. ההשתתפות בלימודים מחייבת נוכחות 
בשיעורים )חובה ובחירה(, בתרגילים ובסמינריונים, הכנת החומר הדרוש לכך, כתיבת עבודות בית, עמידה 

במבחני ביניים בכתב ובעל פה וביתר דרישות המורים.

תלמיד לתואר "בוגר" חייב ללמוד  במהלך התואר, קורסי בחירה בהיקף של 14 נ"ז וסמינר שנתי 
אחד. חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.

התקנון כולו כפוף לתיקונים ולשינויים שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות
המוסמכים של המרכז האקדמי.



להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות החובה לפי השנים, המסלולים והמרצים.
יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו עליהם תינתן הודעה מתאימה.

שנה א' 
 נ”זקוד קורסשם המרצהשם הקורס

פרופ' משה כהן-אליה/ד"ר גילה שטופלר/דיני חוקה
ד"ר עידו פורת

שעור 2 ש"ש + תרגיל 1 ש"ש

10056

ד"ר שחר ולר, שיעור 3 ש"שדיני חוזים
ד"ר אורי בן-אוליאל

שעור 2 ש"ש + תרגיל 1 ש"ש 

10076

ד"ר רונית דוניץ-קידר/תורת המשפט
ד"ר אבישלום וסטרייך

שעור 2 ש"ש 

10104

ד"ר אורי בן-אוליאל/ד"ר יעד רותםמשפט וכלכלה
שעור 3 ש"ס 

10113

 ד"ר אייל כתבן / ד"ר עידו פורתמבוא למשפט ישראלי
 שעור  2 ש"ס

10132

1027היקף השעות יקבע בהתאם לרמת התלמיד אנגלית למשפטנים
1050
1051

 2

פרופ' בועז סנג'רו / ד"ר לימור עציוני  דיני עונשין
שעור 3 ש"ש

 1030 6

פרופ' פבלו לרנר/ד"ר אדם חפרי-וינוגרדובמבוא לשיטות משפט
שעור 4 ש"ס

10324

עו"ד זוהר לנדה/ עו"ד אפי מיכאלי/הבעה וכתיבה משפטית
 עו"ד חיה מנע

10312

ד"ר יוסי דהאן/גב' רועית דהןתורות מוסר ומדע המדינה
שעור 4 ש"ס

10334



שנה א’ - מסלול יום 1 )3 ימים מרוכזים( - סמסטר א’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני חוזים09:00-10:00
ד"ר שחר ולר

אנגלית רמת מתחילים

תורות מוסר10:00-11:00
ומדע המדינה
ד"ר יוסי דהאן

אנגלית רמות בינוני 
ומתחילים

11:00-12:00

דיני עונשין12:00-13:00
פרופ' בועז 

סנג'רו

תורת משפט
ד"ר אבישלום וסטרייך

משפט ישראלי
ד"ר עידו פורת

13:00-14:00

דיני חוקה14:00-15:00
פרופ’ משה כהן-אליה

תורות מוסר
ומדע המדינה
ד"ר יוסי דהאן תרגולים15:00-16:00

חוקה,
הבעה וכתיבה 

משפטית
פעם בשבועיים

תרגול בעונשין16:00-17:00
פעם בשבועיים 17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

שנה א’ - מסלול יום 1 )3 ימים מרוכזים( - סמסטר ב’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני חוזים09:00-10:00
ד"ר שחר ולר

שיטות משפט
פרופ' פבלו לרנר

אנגלית רמת מתחילים

אנגלית רמות 10:00-11:00
מתחילים, בינוני, 

מתקדמים
11:00-12:00

דיני עונשין12:00-13:00
פרופ' בועז 

סנג'רו

משפט וכלכלה
ד"ר אורי בן-אוליאל תורת משפט13:00-14:00

ד"ר אבישלום וסטרייך 14:00-15:00

דיני חוקה15:00-16:00
ד"ר גילה 
שטופלר

תרגולים  חוקה
פעם בשבועיים

16:00-17:00

תרגול בעונשין17:00-18:00
פעם בשבועיים

18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

המערכת כפופה לשינויים!!!



שנה א' – מסלול יום 2  )3 ימים מרוכזים( - סמסטר א'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

תורות מוסר09:00-10:00
גב' רועית דהן

תורת משפט10:00-11:00
ד"ר אבישלום וסטרייך

אנגלית רמת 
מתחילים

אנגלית רמות11:00-12:00
בינוני ומתחילים

דיני עונשין
פרופ' בועז סנג'רו

משפט וכלכלה12:00-13:00
ד"ר יעד רותם

תרגולים13:00-14:00
חוקה/הבעה וכתיבה 

משפטית דיני חוקה, 14:00-15:00
פרופ' משה כהן-אליה

משפט ישראלי15:00-16:00
ד"ר עידו פורת 

תורות מוסר
גב' רועית דהן

דיני חוזים16:00-17:00
ד"ר שחר ולר

תרגול בעונשין17:00-18:00
פעם בשבועיים 

לקבוצה השלישית

תרגול בעונשין
פעם בשבועיים

לשתי קבוצות

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

המערכת כפופה לשינויים!!!

שנה א’ – מסלול יום 2  )3 ימים מרוכזים( - סמסטר ב’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

תרגולים בחוקהאנגלית רמת מתחילים09:00-10:00
פעם בשבועיים

אנגלית רמות מתחילים10:00-11:00
בינוני, מתקדמים

דיני עונשין11:00-12:00
פרופ' בועז סנג'רו

תורת משפט12:00-13:00
ד"ר אבישלום וסטרייך

13:00-14:00

שיטות משפט14:00-15:00
 פרופ' פבלו לרנר

דיני חוקה
פרופ' משה כהן-אליה

15:00-16:00

דיני חוזים16:00-17:00
ד"ר שחר ולר

17:00-18:00

תרגולים בעונשין18:00-19:00
פעם בשבועיים

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

המערכת כפופה לשינויים!!!



שנה א' - מסלול ערב - סמסטר א'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני עונשין08:00-10:00
ד"ר לימור עציוני

10:00-11:00

11:00-12:0010:45
תרגולים חוקה, חוזים,

הבעה וכתיבה משפטית 12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

אנגלית רמת 15:00-16:00
מתחילים

דיני חוזים16:00-17:00
ד"ר אורי בן אוליאל

אנגלית
רמות מתחילים, 

בינוני 17:00-18:00

תורת משפט18:00-19:00
ד"ר רונית דוניץ-קידר

תורות מוסר 
ומדע המדינה
גב' רועית דהן 19:00-20:00

דיני חוקה20:00-21:00
ד"ר עידו פורת

 

21:00-22:00

שנה א’ – מסלול ערב - סמסטר ב’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני עונשין08:00-10:00
ד"ר לימור עציוני

10:00-11:00

תרגולים, חוקה,11:00-12:00
חוזים

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

אנגלית רמת מתחילים15:00-16:00

דיני חוזים16:00-17:00
ד"ר אורי בן-

אוליאל 

אנגלית רמות מתחילים, 
בינוני, מתקדמים

17:00-18:00

תורת משפט18:00-19:00
ד"ר רונית דוניץ-

קידר

שיטות משפט
ד"ר אדם חפרי-וינוגרדוב

19:00-20:00

דיני חוקה20:00-21:00
ד"ר עידו פורת

21:00-22:00

המערכת כפופה לשינויים!!!



שנה א' – מסלול ערב - סמסטר קיץ
סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 17/07/2011-23/09/2011.

שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

08:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:0015:30
משפט וכלכלה

ד"ר אורי בן 
אוליאל

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

משפט ישראלי19:00-20:00
ד"ר אייל כתבן

20:00-21:00

21:00-22:00

המערכת כפופה לשינויים!!!



שנה ב'

נ”זקוד קורסשם המרצהשם הקורס

פרופ' ישראל גלעד ועו"ד שמרית קניג/דיני נזיקין
 ד"ר תמר גדרון
שיעור 3 ש"ש 

20016

פרופ' פנחס שיפמן/פרופ' שחר ליפשיץדיני משפחה וירושה
שעור 2 ש"ש + תרגיל 1 ש"ש 

20036

ד”ר תהילה שגיא, שיעור 4 ש”ס/דיון פלילי
ד"ר רינת קיטאי-סנג'רו, שעור 3 ש"ס + תרגיל 1 ש"ס

20054

ד"ר עמר דקל, שיעור 3 ש”שדיני מנהל ציבורי 
פרופ’ יואב דותן, שיעור 2 ש”ש + תרגיל 1 ש”ש

20096

ד"ר איתי ליפשיץ/ד"ר אבישלום וסטרייךמבוא למשפט העברי 
שיעור 2 ש"ש

20114

ד"ר יעד רותםמשפט בינלאומי פרטי
שיעור 2 ש"ס

20452

פרופ' דוד קרצמר, שיעור 4 ש”סמשפט בינלאומי פומבי
ד"ר קרין קלוו-גולר/ד"ר עופרה פריזל, שיעור 2 ש"ש

20154

פרופ' ברוך מבורךמבוא למנהל ציבורי
שעור 3 ש"ס

20143

6קורסי בחירה משפטיים 



שנה ב’ - מסלול יום 1 - סמסטר א’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני נזיקין09:00-10:00
פרופ' ישראל גלעד

 

10:00-11:00

דיון פלילי11:00-12:00
ד"ר רינת קיטאי סנג'רו

דיני מנהל ציבורי12:00-13:00
ד"ר עומר דקל

13:00-14:00

משפט בינלאומי פומבי14:00-15:00
ד"ר קרין קלוו-גולר

דיני משפחה15:00-16:00
פרופ' פנחס שיפמן

תרגולים משפחה/פלילי16:00-17:00
פעם בשבועיים

משפט עברי17:00-18:00
ד"ר איתי ליפשיץ

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

שנה ב' - מסלול יום 1 - סמסטר ב'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני נזיקין09:00-10:00
פרופ' ישראל גלעד

מבוא למנהל ציבורי
פרופ' ברוך מבורך

10:00-11:00

11:00-12:00

דיני מנהל ציבורי12:00-13:00
ד"ר עומר דקל

משפט בינלאומי פרטי
ד"ר יעד רותם

13:00-14:00

משפט בינ"ל פומבי14:00-15:00
ד"ר קרין קלוו-גולר

דיני משפחה15:00-16:00
פרופ' פנחס שיפמן

תרגולים במשפחה16:00-17:00
פעם בשבועיים

משפט עברי17:00-18:00
ד"ר איתי ליפשיץ

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

חובה "לפתוח" יום נוסף לקורסי בחירה
על סדר התרגולים תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודים.



שנה ב' - מסלול יום 2 - סמסטר א'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

09:00-10:00

משפט בינ"ל פומבי10:00-11:00
ד"ר עפרה פריזל

דיני נזיקין
פרופ' ישראל גלעד

11:00-12:00

דיני משפחה12:00-13:00
פרופ' פנחס שיפמן

דיני מנהל ציבורי13:00-14:00
ד"ר עמר דקל

משפט עברי14:00-15:00
ד"ר איתי ליפשיץ

15:00-16:00

תרגולים16:00-17:00
משפחה/פלילי
פעם בשבועיים

דיון פלילי
ד"ר רינת קיטאי

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

שנה ב’ - מסלול יום 2 - סמסטר ב’
שישיחמישישלישישנישעה/יום

09:00-10:00

משפט בינ"ל פומבי10:00-11:00
ד"ר עפרה פריזל

דיני נזיקין
פרופ' ישראל גלעד

11:00-12:00

דיני משפחה12:00-13:00
פרופ' פנחס שיפמן

דיני מנהל ציבורי13:00-14:00
ד"ר עמר דקל

משפט עברי14:00-15:00
ד"ר איתי ליפשיץ

15:00-16:00

משפט בינ"ל פרטי16:00-17:00
ד"ר יעד רותם

מבוא למנהל ציבורי
פרופ' ברוך מבורך

17:00-18:00

תרגול במשפחה פעם 18:00-19:00
בשבועיים

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

חובה "לפתוח" יום נוסף לקורסי בחירה
על סדר התרגולים תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודים.



שנה ב' - מסלול ערב - סמסטר א'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

08:00-09:0008:30
תרגולים משפחה/
דיני מנהל ציבורי/

נזיקין

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

משפט בינלאומי 16:00-17:00
פרטי 

משפט עברי
ד"ר אבישלום 

וסטרייך 17:00-18:00

דיני מנהל ציבורי18:00-19:00
פרופ' יואב דותן

משפט בינ"ל 
פומבי

ד"ר קרין קלוו-
גולר

19:00-20:00

דיני משפחה20:00-21:00
ד"ר שחר 

ליפשיץ

דיני נזיקין
ד"ר תמר גדרון

21:00-22:00

שנה ב' - מסלול ערב - סמסטר ב'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

08:00-09:0008:30
תרגולים משפחה

פעם בשבועיים
09:00-10:00

10:00-11:0010:15
דיון פלילי

ד"ר תהילה שגיא
11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

תרגולים16:00-17:00
מנהלי/נזיקין 

משפט עברי
ד"ר אבישלום 

וסטרייך
17:00-18:00

דיני מנהל ציבורי18:00-19:00
פרופ' יואב דותן

משפט בינ"ל 
פומבי

ד"ר קרין קלוו-
גולר

19:00-20:00

דיני משפחה20:00-21:00
ד"ר שחר ליפשיץ

דיני נזיקין
ד"ר תמר גדרון

21:00-22:00

על סדר התרגולים תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודים.



שנה ב' – מסלול ערב - סמסטר קיץ
סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 17/07/2011-23/09/2011.

שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

08:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

מבוא למנהל 17:00-18:00
ציבורי

פרופ' ברוך 
מבורך

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

המערכת כפופה לשינויים!!!



שנה ג'
נ”זקוד קורסשם המרצהשם הקורס

רו"ח אילי פיטרמן/מבוא לדיני מיסים
ד"ר אמיר חנצ'ינסקי 

שעור 2 ש"ש  

30024

ד"ר יוסי דהאן/ גב' עינת אלביןדיני עבודה
שעור 2 ש"ש 

30044

ד"ר אייל כתבן/ ד"ר דורון מנשהדיני ראיות
שעור 3 ש"ס + תרגיל 1 ש"ס

30094

ד"ר איתי ליפשיץ וד”ר רוני אורנשטיין/השופט רחמים כהןדיון אזרחי 
שעור 2 ש"ש + תרגיל 1 ש"ש

30086

ד"ר יעד רותם/ד"ר דב סולומוןדיני תאגידים
שיעור 3 ש"ש

30116

פרופ' דפנה לוינסון זמיר/ דיני קניין
ד"ר שלי קרייצר-לוי

שעור 3 ש"ש 

30146

6סמינריון אחד סמינריון

קורסי בחירה
משפטיים

6



שנה ג’ - מסלול יום - סמסטר א’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני עבודה09:00-10:00
גב' עינת אלבין

דיני מיסים
ד"ר אמיר 
חנצ'ינסקי 10:00-11:00 

דיני תאגידים11:00-12:00
ד"ר דב סולומון

דיני קניין
ד"ר שלי קרייצר-

לוי 12:00-13:00

13:00-14:00

דיני ראיות 14:00-15:00
ד"ר אייל כתבן

דיון אזרחי
ד"ר רוני 

אורנשטיין 15:00-16:00

תרגולים 16:00-17:00
אזרחי/ראיות

פעם בשבועיים 17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

שנה ג' - מסלול יום - סמסטר ב'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

דיני עבודה09:00-10:00
גב' עינת אלבין

דיני מיסים
ד"ר אמיר 
חנצ'ינסקי 10:00-11:00 

דיני תאגידים11:00-12:00
ד"ר דב סולומון

דיני קניין
ד"ר שלי קרייצר-

לוי 12:00-13:00

13:00-14:00

תרגולים 14:00-15:00
אזרחי

פעם בשבועיים

דיון אזרחי
ד"ר איתי ליפשיץ

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00 

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

חובה "לפתוח" יום נוסף לקורסי בחירה/סמינרים
* על סדר התרגולים תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודים.



שנה ג' - מסלול משולב -  סמסטר א'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

09:00-10:00

דיני קניין10:00-11:00
ד"ר שלי קרייצר-

לוי 11:00-12:00

12:00-13:00

דיני עבודה13:00-14:00
ד"ר יוסי דהאן

14:00-15:00

דיני תאגידים15:00-16:00
ד"ר יעד רותם

דיני מיסים16:00-17:00
רו"ח אילי 

פיטרמן

דיון אזרחי
ד"ר רוני 

אורנשטיין
17:00-18:00

תרגולים18:00-19:00
אזרחי/ראיות

פעם בשבועיים 

דיני ראיות
ד"ר אייל כתבן

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

שנה ג' - מסלול משולב - סמסטר ב'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

09:00-10:00

דיני קניין10:00-11:00
ד"ר שלי קרייצר-

לוי

 

11:00-12:00

12:00-13:00

דיני עבודה13:00-14:00
ד"ר יוסי דהאן

14:00-15:00 

דיני תאגידים15:00-16:00
ד"ר יעד רותם

דיון אזרחי16:00-17:00
ד"ר איתי ליפשיץ

17:00-18:00

דיני מיסים 18:00-19:00
רו"ח אילי 

פיטרמן 19:00-20:00

תרגול באזרחי20:00-21:00
פעם בשבועיים

21:00-22:00

חובה "לפתוח" יום נוסף לקורסי בחירה/סמינרים
* על סדר התרגילים תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודים



שנה ג' - מסלול ערב - סמסטר א'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

תרגולים08:00-09:00
אזרחי/ראיות

פעם בשבועיים
09:00-10:00

10:00-11:00 

11:00-12:00
11:30

דיני ראיות
ד"ר דורון מנשה

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00 

15:00-16:00

דיני עבודה 16:00-17:00
ד"ר יוסי דהאן

דיני קניין
פרופ' דפנה 
לוינסון זמיר 17:00-18:00

דיון אזרחי18:00-19:00
השופט רחמים 

כהן דיני תאגידים19:00-20:00
ד"ר דב סולומון

דיני מיסים20:00-21:00
רו"ח אילי 

פיטרמן  21:00-22:00

שנה ג' - מסלול ערב - סמסטר ב'
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

09:00-10:00

10:00-11:00 

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00 

15:00-16:00

דיני עבודהקורסי בחירה*16:00-17:00
ד"ר יוסי דהאן

דיני קניין
פרופ' דפנה 
לוינסון זמיר 17:00-18:00

תרגולים באזרחי18:00-19:00
פעם בשבועיים

דיון אזרחי
השופט רחמים 

כהן דיני תאגידים19:00-20:00
ד"ר דב סולומון

דיני מיסים20:00-21:00
רו"ח אילי 

פיטרמן  21:00-22:00

חובה "לפתוח" יום נוסף לקורסי בחירה/סמינרים בסמסטר ב'
על סדר התרגולים תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודים.

* קורסי הבחירה הרשומים במערכת הינם בגדר המלצה בלבד.



שנה ד'
נ”זקוד קורסשם המרצהשם הקורס

משפט וחברה  
ד"ר יוסי דהאן/ ד"ר יואב המר

שעור 2 ש"ס
40032

אתיקה מקצועית של עורכי דין 
ד"ר אייל כתבן/ ד"ר עידו פורת

שעור 2 ש"ס
40052

סדר דין אזרחי מהלכה למעשה
ד"ר שלומית יניסקי-רביד ועו"ד סיון סבן/ד"ר ערן טאוסיג

שעור 3 ש"ס
40063

ההליך הפלילי מהלכה למעשה
השופט בני שגיא /עו"ד אופיר סטרשנוב

שעור 3 ש"ס
40083

2קורסי בחירה משפטיים

שנה ד' - מסלול יום - סמסטר א’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

09:00-10:0009:15
אתיקה מקצועית

ד"ר אייל כתבן

סד"א מהלכה 
למעשה

ד"ר שלומית 
יניסקי רביד

10:00-11:00 

משפט וחברה11:00-12:00
ד"ר יוסי דהאן

12:00-13:00

ההליך הפלילי13:00-14:00
מהלכה למעשה

עו"ד אופיר 
סטרשנוב

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00



שנה ד' – מסלול חטיבה - סמסטר א’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

09:00-10:0009:15
ההליך הפלילי

מהלכה למעשה
עו"ד אופיר 

סטרשנוב

10:00-11:00

11:00-12:00

אתיקה 12:00-13:00
מקצועית 

ד"ר אייל כתבן

סד"א מהלכה 
למעשה

ד"ר שלומית 
יניסקי-רביד

13:00-14:00

משפט וחברה14:00-15:00
ד"ר יוסי דהאן

15:00-16:00

16:00-17:00 

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

שנה ד' – מסלול משולב - סמסטר א’
שישיחמישירביעישלישישניראשוןשעה/יום

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00
משפט וחברה
ד"ר יואב המר  אתיקה 17:00-18:00

מקצועית
ד"ר עידו פורת

סד"א מהלכה 18:00-19:00
למעשה

ד"ר ערן טאוסיג ההליך הפלילי19:00-20:00
מהלכה למעשה
השופט בני שגיא

20:00-21:00

21:00-22:00

* חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.
* התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצויינים בכל שנה כי יש לכך השלכות על הכללות

   ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין עמ' 159-158 סעיף "תלמידים מצטיינים".




