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  כנית הלימודי
תו -' חלק א
  

  כללי
לרבות תוכנית ההוראה ג� , סעי� ופרט בתקנו� זה, זכות מלאה לשנות כל הוראה ושומר לעצמ רכז האקדמיהמ

לא תשמע טענה מצד תלמיד שהוא סמ� על . וכל התלמידי� כפופי� לשינוי כאמור, במש� שנת הלימודי�
  .הוראה או פרט ששונו בהתא� לאמור לעיל

  
   

  נחשב תלמיד מי
  :הוא מי שממלא אחר כל התנאי� הבאי� ועסקי� משפטהאקדמי ל רכזתלמיד במ

  

  .בהתא� לכללי הקבלההאקדמי  למרכזהתקבל   .א
  

  .מימש את קבלתו והסדיר את הרשמתו ותשלומיו הכספיי� לפי הכללי� שנקבעו  .ב

 
  )ודי�שאושרה באמצעות טופס הלימ(תוכנית לימודי�  רכז האקדמיהגיש למזכירות המ  .ג

  .ולפי הכללי� והמועדי� הנהוגי� ב  
  
  

   כרטיס תלמיד
    כרטיס תלמיד חתו�. תלמיד שמילא את התנאי� שהוזכרו לעיל יקבל כרטיס תלמיד  .א

  . רכז האקדמימקנה לתלמיד את הזכות לשאול ספרי� מספריית המ מוסדידי מזכירות ה-על              
  

  , לאחריה .תלמיד בשנת לימודי� מסוימת נשאר במעמד זה עד פתיחת שנת הלימודי� - תחולה  .ב
  המנהליי� , עליו למלא אחר התנאי� האקדמיי� ,וסדוכדי להמשי� ולהיחשב כתלמיד במ              
  .לרבות רישו� מחדש במועדי� שיקבעו, והכספיי� שנקבעו בתקנו� זה              

  
  

  י
חובת נוכחות בשיעור
  . פירוט יבוא בהמש�. קורסי בחירה משפטיי� וסמינריוני�, תוכנית הלימודי� מורכבת מקורסי חובה משפטיי�

ההשתתפות בלימודי� מחייבת נוכחות בשיעורי� . רכז האקדמישל המ פעילותההוראה ניתנת בכל שעות ה
עמידה במבחני ביניי� , עבודות ביתכתיבת , הכנת החומר הדרוש לכ�, בתרגילי� ובסמינריוני�, )חובה ובחירה(

  .בכתב ובעל פה וביתר דרישות המורי�
  
  

 .וסמינר שנתי אחד ז"נ 14בהיק� של  קורסי בחירה, במהל� התואר ללמוד חייב " בוגר"תלמיד לתואר 
  . ז"נ 18בהיק� של  ע ידרשו ללמוד קורסי בחירה"בשנת הלימודי
 תש' תלמידי שנה ד

  .מד בכל המטלות הנדרשות לסיו
 התוארחובתו של התלמיד לוודא שע
  
   

התקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  .המרכז האקדמיהמוסמכי� של 
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  .המסלולי� והמרצי�, לפי השני�החובה להל� טבלה המתאת את התפלגות מקצועות 
  .עליה� תינת� הודעה מתאימה יודגש כי ייתכנו שינויי� בתוכנית זו

  
   'שנה א

  
קוד   ש
 המרצה  ש
 הקורס

  קורס
נקודות 
  זכות

  ר עידו פורת"ד/ר גילה שטופלר"ד  דיני חוקה
  ש"ש 1תרגיל +  ש"ש 2שעור 

  ז"נ 6  1005

  ש"ש 3שיעור , ר שחר ולר"ד  דיני חוזי�
  אוליאל-ר אורי ב�"ד

   ש"ש 1תרגיל +  ש"ש 2שעור 

  ז"נ 6  1007

  קידר-ר רונית דוני,"ד/ר יואב המר"ד  המשפטתורת 
   ש"ש 2שעור 

  ז"נ 4  1010

  ר יעד רות�"ד/אוליאל-ר אורי ב�"ד  משפט וכלכלה
  ס "ש 3שעור 

  ז"נ 3  1011

משפט מבוא ל
  ישראלי

  ר עידו פורת"ד/ ר אייל כתב� "ד 
  ס"ש 2  שעור 

  ז"נ 2  1013

הל� ' גב, גלית בנצור' גב, ר אילנה שילה"ד  אנגלית למשפטני�
, אביבה סוסמ�' גב, א� מרקס' גב, כצנלסו�

  ד אנטוני קסו�"עו
  היק� השעות יקבע בהתא� לרמת התלמיד 

1027  
1028  

   ז"נ 2

   ר לימור עציוני"ד/ רו 'ר בועז סנג"ד  דיני עונשי�
  ש"ש 3שעור 

  ז"נ 6   1030
  

משפט ומיומנויות 
  מידע

  ד זוהר לנדה"עו/ד אפי מיכאלי"עו
  ס"ש 1 שעור

  ז"נ 1  1031

בוא לשיטות מ
  משפט 

  ר אד� חופרי וינוגרדוב"ד/ר פבלו לרנר"ד
  ס"ש 4 שעור

  ז"נ 4  1032

תורות מוסר ומדע 
  המדינה

  רועית דה�' גב/ר יוסי דהא�"ד
  ס"ש 4 שעור

  ז"נ 4  1033
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  'סמסטר א - )ימי
 מרוכזי
 3( 1יו
 מסלול –' שנה א
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

  דיני חוזי�  09:00-10:00
  ר שחר ולר"ד

  
  
  
  
  

  דיני חוקה
ר גילה "ד

  שטופלר

אנגלית רמה   
  'ג

    09:00-10:00  

  אנגלית    10:00-11:00
  'ג', רמות ב
  

    10:00-11:00  

  דיני עונשי�  11:00-12:00
ר בועז "ד

 רו'סנג

      11:00-12:00  

  שיטות משפט   12:00-13:00
  ר פבלו לרנר"ד

  
  

  תורות מוסר  
  ומדע המדינה

  רועית דה�' גב
  

    12:00-13:00  

13:00-14:00        13:00-14:00  

  תורת משפט  14:00-15:00
  ר יואב המר"ד

  

      14:00-15:00  

15:00-16:00        15:00-16:00  

  תרגולי�  16:00-17:00
  ,חוקה

משפט 
ומיומנויות 

  מידע
  

  תרגול בעונשי�
  פע� בשבועיי�

        16:00-17:00  

17:00-18:00          17:00-18:00  

18:00-19:00            18:00-19:00  

19:00-20:00            19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  

  'סמסטר ב
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

  דיני חוזי�  09:00-10:00
  ר שחר ולר"ד

  
  
   

  דיני חוקה
ר גילה "ד

  שטופלר
   

  

  09:00-10:00      'אנגלית רמה ג  

  אנגלית    10:00-11:00
  'ג', ב', רמות א

  

    10:00-11:00  

  דיני עונשי�  11:00-12:00
ר בועז "ד

  רו'סנג

      11:00-12:00  

  משפט ישראלי  12:00-13:00
  כתב� ר אייל"ד

  משפט וכלכלה   
  ר יעד רות�"ד

    12:00-13:00  

13:00-14:00        13:00-14:00  

  תרגולי�  14:00-15:00
  חוקה

  תורת משפט
  ר יואב המר"ד

      14:00-15:00  

15:00-16:00          15:00-16:00  

  תרגול בעונשי�    16:00-17:00
  פע� בשבועיי�

        16:00-17:00  

17:00-18:00            17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

          18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

          19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

  

  !!!המערכת כפופה לשינויי� •

  .מועד מדוייק יפורס� בהמש�. בחינת מיו� לרמות בקורס אנגלית תתקיי� במהל� ימי ההערכות •

  
   

 
  , 09/1015-12/ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודי
 יתקיימו בי& התאריכי
  . הנוכחות חובה. מועדי
 מדוייקי
 יפורסמו בהמש�
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  'סמסטר א - )ימי
 מרוכזי
 3(  2 יו
 מסלול –' שנה א
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  שיטות משפט
ר פבלו "ד

  לרנר 
  

  משפט וכלכלה
-ר אורי ב�"ד

  אוליאל

  תורות מוסר
  ומדע המדינה

  ר יוסי דהא�"ד

    09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

    10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיני עונשי�
ר בועז "ד

  רו'סנג

    11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

  תורות מוסר
  ומדע המדינה

  ר יוסי דהא�"ד

    12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

  דיני חוקה
ר גילה "ד

  שטופלר

    13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

  אנגלית 
  'ג', רמות ב

  דיני חוזי�
  ר שחר ולר"ד

    14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

  תורת משפט
ר רונית "ד

  דוני, קידר
  

    15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

  16:00-17:00      'אנגלית רמה ג

17:00-18:00    
  

  תרגולי�
  ,חוקה

משפט 
ומיומנויות 

  מידע

  תרגול בעונשי�  
  פע� בשבועיי�

    17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

      18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

        19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

        20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  

  'סמסטר ב
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  09:15    'אנגלית רמה ג
  משפט ישראלי

  ר אייל כתב�"ד

    09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

  אנגלית
  'ג', ב', רמות א

      10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיני עונשי�  
ר בועז "ד

  רו'סנג

    11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

  דיני חוקה
ר גילה "ד

  שטופלר
  

      12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

      13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

  תורת משפט
ר רונית "ד

  דוני, קידר
  

  דיני חוזי�   
  ר שחר ולר"ד

   

    14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

  
  

    15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

  תרגולי�
  חוקה
  

      16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

  תרגול בעונשי�   
  פע� בשבועיי�

    17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

        18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

          19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

  

  !!!המערכת כפופה לשינויי� •

  .מועד מדוייק יפורס� בהמש�. בחינת מיו� לרמות בקורס אנגלית תתקיי� במהל� ימי ההערכות •

  
 
  , 09/1015-12/ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודי
 יתקיימו בי& התאריכי

  . הנוכחות חובה. מועדי
 מדוייקי
 יפורסמו בהמש�
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  'סמסטר א - מסלול ערב -' שנה א
               

  
  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

08:00-10:00    
  

  דיני עונשי�        
ר לימור "ד

  עציוני

08:00-10:00  

10:00-11:00    
  

        10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

        10:45  
  תרגולי�
  ,חוקה
  ,חוזי�

משפט 
ומיומנויות 

  מידע

11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

        12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

        13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

          14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

  15:00-16:00    'אנגלית רמה ג      

  תורת משפט  16:00-17:00
ר רונית דוני, "ד

  קידר
  

  אנגלית      
  'ג', רמות ב

  16:00-17:00  

17:00-18:00          17:00-18:00  

  דיני חוקה  18:00-19:00
  ר עידו פורת"ד

  

תורות מוסר       
  ומדע המדינה

  רועית דה�' גב
  

  18:00-19:00  

19:00-20:00          19:00-20:00  

  דיני חוזי�  20:00-21:00
ר אורי ב� "ד

  אוליאל

         20:00-21:00  

21:00-22:00          21:00-22:00  

    
  

  'סמסטר ב - מסלול ערב –' שנה א
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

08:00-10:00    
  

  דיני עונשי�        
ר לימור "ד

  עציוני

08:00-10:00  

10:00-11:00    
  

        10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  תרגולי�        
  ,חוקה
  חוזי�

11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

        12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

          13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

          14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

  15:00-16:00    'אנגלית רמה ג      

  תורת משפט  16:00-17:00
ר רונית "ד

  קידר-דוני,
  

  אנגלית      
  'ג', ב', רמות א

  16:00-17:00  

17:00-18:00          17:00-18:00  

  שיטות משפט  18:00-19:00
ר אד� "ד
  וינוגרדוב-חפרי

  דיני חוקה      
  ר עידו פורת"ד

  

  18:00-19:00  

19:00-20:00          19:00-20:00  

  דיני חוזי�        20:00-21:00
ר אורי ב� "ד

  אוליאל

  20:00-21:00  

21:00-22:00          21:00-22:00  

  

 !!!המערכת כפופה לשינויי� •

  .מועד מדוייק יפורס� בהמש�. בחינת מיו� לרמות בקורס אנגלית תתקיי� במהל� ימי ההערכות •

  
 
  , 09/1015-12/ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודי
 יתקיימו בי& התאריכי

  . הנוכחות חובה. מועדי
 מדוייקי
 יפורסמו בהמש�
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  קי-סמסטר  - מסלול ערב –' שנה א
 
  סמסטר קי- יתקיי
 בי& התאריכי

/2010/0916-/2010/0711.  
  
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

08:00-10:00    
  

          08:00-10:00  

10:00-11:00    
  

          10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

          11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

          12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

          13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

          14:00-15:00  

  משפט וכלכלה  15:00-16:00
ר אורי ב� "ד

  אוליאל

          15:00-16:00  

16:00-17:00            16:00-17:00  

17:00-18:00            17:00-18:00  

18:00-19:00            18:00-19:00  

  משפט ישראלי  19:00-20:00
  ר עידו פורת"ד

  

          19:00-20:00  

20:00-21:00            20:00-21:00  

21:00-22:00            21:00-22:00  

  

 !!!המערכת כפופה לשינויי� •
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  'שנה ב
  

נקודות   קוד קורס  ש
 המרצה  ש
 הקורס
  זכות

  ר בועז שנור"ד/ ישראל גלעד' פרופ  דיני נזיקי�
  ש "ש 3שיעור 

  ז"נ 6  2001

  ר שחר ליפשי,"ד/פנחס שיפמ�' פרופ  דיני משפחה וירושה
  ש "ש 1תרגיל + ש "ש 2שעור 

  ז"נ 6  2003

  ר דורו� מנשה"ד/רו'סנג- ר רינת קיטאי"ד  דיו� פלילי
  ס"ש 1תרגיל + ס "ש 3שעור 

  ז"נ 4  2005

  ר עמר דקל"ד/יואב דות� ' פרופ  דיני מנהל ציבורי 
  ש "ש 3שעור 

  ז"נ 6  2009

  ר אבישלו� וסטריי�"ד/ר איתי ליפשי,"ד   מבוא למשפט העברי
  ש"ש 2שיעור 

  ז"נ 4  2011

  ל פרטי"משפט בינ
  

  ר יעד רות�"ד/ר יעל רונ�"ד
  ס"ש 2שיעור 

  ז"נ 2  2045

  אמיר-ר טלי קריצמ�"ד/גולר-ר קרי� קלוו"ד  ל פומבי"משפט בינ
  ס"ש 2שיעור 

  ז"נ 2  2015

  ר אבישלו� וסטריי�"ד/ר רוני מירו�"ד   מבוא לפילוסופיה
  ס"ש 2 שעור

  ז"נ 2  2046

  ברו� מבור�' פרופ  מבוא למנהל ציבורי
  ס"ש 3 שעור

  ז"נ 3  2014

בחירה  קורסי
  משפטיי� 

  ז"נ 6    
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  'סמסטר א - מסלול יו
 מרוכז  - ' נה בש
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  דיני נזיקי�
ישראל ' פרופ

  גלעד

         09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

תרגולי� 
  פלילי/משפחה

פע� 
  בשבועיי�

      10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

      11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

  דיני משפחה
פנחס ' פרופ

  שיפמ�

      12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

      13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

דיני מנהל 
  ציבורי

  ר עומר דקל"ד

  דיו� פלילי
ר רינת "ד

  רו'סנג-קיטאי

      14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

      15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

      16:00-17:00  

  משפט עברי    17:00-18:00
ר אבישלו� "ד

  וסטריי�

משפט 
בינלאומי 

  פומבי
ר טלי "ד

  אמיר- קריצמ�

      17:00-18:00  

18:00-19:00          18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

          19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

  
  

  'סמסטר ב - מסלול יו
 מרוכז  - ' שנה ב
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  דיני נזיקי�
ישראל ' פרופ

  גלעד

        09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

09:45  
מבוא 

  לפילוסופיה
  ר רוני מירו�"ד

      10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

      11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

  דיני משפחה
פנחס ' פרופ

  שיפמ�

מבוא למנהל 
  ציבורי

ברו� ' פרופ
  מבור�

      12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

      13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

דיני מנהל 
  ציבורי

  ר עומר דקל"ד

      14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

משפט 
  בינלאומי פרטי

  ר יעד רות�"ד

      15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

      16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

  משפט עברי
ר אבישלו� "ד

  וסטריי�

תרגולי� 
  במשפחה
פע� 

  בשבועיי�

      17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

      18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

        19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

  
  יו
 נוס� לקורסי בחירה" לפתוח"חובה 

 .על סדר התרגולי� תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודי� •
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  'סמסטר א - משולבמסלול  - ' שנה ב
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  
  
  
  

        09:00-10:00  

10:00-11:00     
  

  דיני נזיקי�      
  ר בועז שנור"ד

  10:00-11:00  

11:00-12:00            11:00-12:00  

12:00-13:00            12:00-13:00  

13:00-14:00     
  
  

  דיו� פלילי      
ר רינת "ד

  רו'סנג-קיטאי

  13:00-14:00  

14:00-15:00            14:00-15:00  

15:00-16:00            15:00-16:00  

  דיני משפחה  16:00-17:00
פנחס ' פרופ

  שיפמ� 
  

  משפט עברי    
ר איתי "ד

  ליפשי,

תרגולי� 
  פלילי/משפחה

פע� 
  בשבועיי�

  16:00-17:00  

17:00-18:00        17:00-18:00  

משפט   18:00-19:00
בינלאומי 

  פומבי
ר קרי� "ד

  גולר-קלוו

דיני מנהל     
  ציבורי

  ר עומר דקל"ד

  18:00-19:00  

19:00-20:00        19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

        20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  
  

  'סמסטר ב - משולב מסלול - ' שנה ב
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

          09:00-10:00  

  דיני נזיקי�  10:00-11:00
ר בועז "ד

  שנור
  
  

            10:00-11:00  

11:00-12:00            11:00-12:00  

12:00-13:00            12:00-13:00  

דיני מנהל   13:00-14:00
  ציבורי

ר עומר "ד
  דקל

          13:00-14:00  

14:00-15:00              14:00-15:00  

15:00-16:00            15:00-16:00  

  דיני משפחה  16:00-17:00
פנחס ' פרופ

  שיפמ�

מבוא למנהל 
  ציבורי

ברו� ' פרופ
  מבור�

  משפט עברי  
ר איתי "ד

  ליפשי,

    16:00-17:00  

17:00-18:00        17:00-18:00  

ל "משפט בינ      18:00-19:00
  פרטי

  ר יעל רונ�"ד

    18:00-19:00  

תרגולי�     19:00-20:00
  במשפחה

  פע� בשבועיי�

      19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

מבוא   
  לפילוסופיה

ר אבישלו� "ד
  וסטריי�

    20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

      21:00-22:00  

  
  יו
 נוס� לקורסי בחירה" לפתוח"חובה   

  

 .על סדר התרגולי� תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודי� •
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  'סמסטר א - ערבמסלול  - ' שנה ב
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

08:00-09:00            08:30  
תרגולי� 

דיני /במשפחה
  מנהל ציבורי

  פע� בשבועיי�

08:00-09:00  

09:00-10:00    
  

  
  
  

      09:00-10:00  

10:00-11:00            10:00-11:00  

11:00-12:00            11:00-12:00  

12:00-13:00              12:00-13:00  

13:00-14:00              13:00-14:00  

14:00-15:00              14:00-15:00  

15:00-16:00              15:00-16:00  

  דיני נזיקי�  16:00-17:00
ר בועז "ד

  שנור

  משפט עברי      
ר איתי "ד

  ליפשי,

  16:00-17:00  

17:00-18:00          17:00-18:00  

ל "משפט בינ        18:00-19:00
  פומבי
  גולר-קרי� קלוו

  18:00-19:00  

דיני מנהל   19:00-20:00
  ציבורי

יואב ' פרופ
  דות�
  

        19:00-20:00  

  דיני משפחה        20:00-21:00
ר שחר "ד

  ליפשי,

  20:00-21:00  

21:00-22:00            21:00-22:00  

    
  
  

  'סמסטר ב - ערב מסלול - ' שנה ב
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

08:00-09:00            08:30  
תרגולי� 

  פלילי/משפחה
  

08:00-09:00  

09:00-10:00    
  

        09:00-10:00  

10:00-11:00            10:30  
  דיו� פלילי

רדורו� "ד
  מנשה

10:00-11:00  

11:00-12:00            11:00-12:00  

12:00-13:00            12:00-13:00  

13:00-14:00              13:00-14:00  

14:00-15:00              14:00-15:00  

15:00-16:00              15:00-16:00  

  דיני נזיקי�  16:00-17:00
  ר בועז שנור"ד

  משפט עברי      
ר איתי "ד

  ליפשי,

  16:00-17:00  

17:00-18:00          17:00-18:00  

ל "משפט בינ        18:00-19:00
  פרטי

  ר יעד רות�"ד

  18:00-19:00  

דיני מנהל   19:00-20:00
  ציבורי

יואב ' פרופ
  דות�

        19:00-20:00  

  דיני משפחה        20:00-21:00
ר שחר "ד

  ליפשי,

  20:00-21:00  

20:45-22:15  
תרגול דיני 
  מנהל ציבורי

21:00-22:00          21:00-22:00  

    

 .על סדר התרגולי� תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודי� •
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  11

 

  קי-סמסטר  - מסלול ערב –' בשנה 
 
  סמסטר קי- יתקיי
 בי& התאריכי

/2010/0916-/2010/0711.  
  
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

08:00-10:00    
  

          08:00-10:00  

10:00-11:00    
  

          10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

          11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

          12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

          13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

          14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

          15:00-16:00  

מבוא       16:00-17:00
  לפילוסופיה

  ר רוני מירו�"ד

      16:00-17:00  

17:00-18:00            17:00-18:00  

18:00-19:00            18:00-19:00  

19:00-20:00      18:45  
מבוא למנהל 

  ציבורי
ברו� ' פרופ

  מבור�

      19:00-20:00  

20:00-21:00            20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

        21:00-22:00  

  

 !!!המערכת כפופה לשינויי� •
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  'שנה ג
    

קוד   ש
 המרצה  ש
 הקורס
  קורס

נקודות 
  זכות

ח אילי "ד ורו"עו/ר לימור ריזה"ד  מבוא לדיני מיסי�
  ר ליאור דוידאי"ד/פיטרמ�
  ש  "ש 2שעור 

  ז"נ 4  3002

  אמיר-ר טלי קריצמ�"ד/ר יוסי דהא�"ד  דיני עבודה
  ש "ש 2שעור 

  ז"נ 4  3004

  ר דורו� מנשה"ד/ר אייל כתב�"ד  דיני ראיות
  ס"ש 1תרגיל + ס "ש 3שעור 

  ז"נ 4  3009

  השופט רחמי� כה�/ר איתי ליפשי,"ד  דיו� אזרחי 
  ש"ש 1תרגיל + ש "ש 2שעור 

  ז"נ 6  3008

  ד עמית לוי"עו/ר יעד רות�"ד  דיני תאגידי�
  ש"ש 3שיעור 

  ז"נ 6  3011

  /דפנה לוינסו� זמיר' פרופ  דיני קניי�
  ר קטיה אס�"ד

  ש "ש 3שעור 

  ז"נ 6  3014

  סמינריו� אחד   סמינריו�
  

  ז"נ 6  

  בחירה קורסי
  משפטיי�

  ז"נ 6    
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  'סמסטר א -מסלול יו
 מרוכז  - ' נה גש
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  דיני מיסי�    
ח אילי "ד ורו"עו

  פיטרמ�

  דיני ראיות
ר דורו� "ד

  מנשה

  09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

       10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיו� אזרחי    
ר איתי "ד

  ליפשי,

  11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

  דיני קניי�    
דפנה ' פרופ

  זמיר-לוינסו�

  12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

  דיני עבודה    
  ר יוסי דהא�"ד

  13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

       14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

  תרגולי�    
  ראיות/אזרחי

  פע� בשבועיי�

  דיני תאגידי�
  ר יעד רות�"ד

  15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

       16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

      17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

        18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

          19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  
  

  'סמסטר ב -מסלול יו
 מרוכז  - ' שנה ג
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  דיני מיסי�    
ח "ד ורו"עו

  אילי פיטרמ�

    09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

         10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיו� אזרחי    
ר איתי "ד

  ליפשי,

11:15  
  דיני קניי�

דפנה ' פרופ
  זמיר-לוינסו�

  11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

      12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

  דיני עבודה    
ר יוסי "ד

  דהא�

  13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

  דיני תאגידי�     
  ר יעד רות�"ד

  14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

  תרגולי�    
  אזרחי
פע� 

  בשבועיי�

  15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

      16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

          17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

           18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

          19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  סמינרי
/יו
 נוס� לקורסי בחירה" לפתוח"חובה 

  
  .על סדר התרגולי� תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודי�* 
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  'סמסטר א - חטיבהמסלול  - ' נה גש
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  דיני תאגידי�  
  ד עמית לוי"עו

  דיני מיסי�  
ר ליאור "ד

  דוידאי

  09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

       10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיני קניי�    
ר קטיה "ד

  אס�

  11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

  ראיותדיני   
  ר אייל כתב�"ד

    12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

      13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

  דיו� אזרחי     
ר איתי "ד

  ליפשי,

  14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

  דיני עבודה  
ר טלי "ד

  אמיר- קריצמ�

    15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

  תרגולי�     
  ראיות/אזרחי

פע� 
  בשבועיי�

  16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

        17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

        18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

        19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  
  

  'סמסטר ב - חטיבהמסלול  - ' שנה ג
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

  דיני מיסי�      
ר ליאור "ד

  דוידאי

  09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

         10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיני תאגידי�  
  ד עמית לוי"עו

  דיני קניי�  
ר קטיה "ד

  אס�

  11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

      12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

      13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

  דיני עבודה   
ר טלי "ד

  אמיר- קריצמ�

  דיו� אזרחי  
ר איתי "ד

  ליפשי,

  14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

      15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

  תרגולי�  
  אזרחי
פע� 

  בשבועיי�

      16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

        17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

           18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

          19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  סמינרי
/יו
 נוס� לקורסי בחירה" לפתוח"חובה 

  
  .על סדר התרגולי� תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודי�* 
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  'סמסטר א  -משולב מסלול  - ' שנה ג
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

          09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

    
  

      10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיני תאגידי�  
  ר יעד רות�"ד

      11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

        12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

        13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

  דיני מיסי�  
ר לימור "ד

  ריזה

      14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

        15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

  דיני עבודה  
  ר יוסי דהא�"ד

  דיני קניי�  
דפנה ' פרופ

  זמיר-לוינסו�

  16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

  תרגולי�
  ראיות/אזרחי

פע� 
  בשבועיי�

    17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

  דיו� אזרחי
השופט 

  רחמי� כה�

    18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

  ראיותדיני   
  ר אייל כתב�"ד

  19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

      20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

        21:00-22:00  

    
  
  

  'סמסטר ב - משולבמסלול  - ' שנה ג
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00    
  

          09:00-10:00  

10:00-11:00    
  

           10:00-11:00  

11:00-12:00    
  

  דיני תאגידי�  
  ר יעד רות�"ד

      11:00-12:00  

12:00-13:00    
  

        12:00-13:00  

13:00-14:00    
  

        13:00-14:00  

14:00-15:00    
  

  דיני מיסי�   
ר לימור "ד

  ריזה

      14:00-15:00  

15:00-16:00    
  

        15:00-16:00  

16:00-17:00    
  

  דיני עבודה  
  ר יוסי דהא�"ד

  קניי� דיני  
ר קטיה "ד

  אס�

  16:00-17:00  

17:00-18:00    
  

      17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

  דיו� אזרחי   
השופט 

  רחמי� כה�

    18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

  תרגולי�    
  אזרחי
פע� 

  בשבועיי�

  19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

        20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

  
  סמינרי
/יו
 נוס� לקורסי בחירה" לפתוח"חובה 

  
  .על סדר התרגולי� תבוא הודעה בתחילת שנת הלימודי�* 
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  'שנה ד
  

קוד   ש
 המרצה  ש
 הקורס
  קורס

נקודות 
  זכות

  ר יוסי דהא�"ד  משפט וחברה  
  ס"ש 2שעור 

  ז"נ 2  4003

אתיקה מקצועית של 
  עורכי די� 

  ר אייל כתב�"ד
  ס"ש 2שעור 

  ז"נ 2  4005

סדר די� אזרחי מהלכה 
  למעשה

  רביד-ר שלומית יניסקי"ד
  ס"ש 3שעור 

  ז"נ 3  4006

ההלי� הפלילי מהלכה 
  למעשה

  ד אופיר סטרשנוב"עו
  ס"ש 3שעור 

  ז"נ 3  4008

בחירה  קורסי
  משפטיי�

  ז"נ 4    
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  מסלול יו
 מרוכז -' שנה ד
  
  

  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00  09:15  
  אתיקה מקצועית

  ר אייל כתב�"ד
  
  

  ההלי� הפלילי    
מהלכה 
  למעשה

ד אופיר "עו
  סטרשנוב

    09:00-10:00  

10:00-11:00           10:00-11:00  

  משפט וחברה  11:00-12:00
  ר יוסי דהא�"ד

        11:00-12:00  

12:00-13:00            12:00-13:00  

א מהלכה "סד  13:00-14:00
  למעשה

ר שלומית "ד
  יניסקי רביד

          13:00-14:00  

14:00-15:00            14:00-15:00  

15:00-16:00            15:00-16:00  

16:00-17:00              16:00-17:00  

17:00-18:00              17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

          18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

          19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

          20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

          21:00-22:00  

    
  
  

  משולבמסלול  –' שנה ד
  

                      
  שעה/יו�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  יו�/שעה

09:00-10:00  09:15  
א מהלכה "סד

  למעשה
ר שלומית "ד

  רביד-יניסקי
  

          09:00-10:00  

10:00-11:00            10:00-11:00  

11:00-12:00            11:00-12:00  

  אתיקה מקצועית   12:00-13:00
  ר אייל כתב�"ד

          12:00-13:00  

13:00-14:00            13:00-14:00  

  משפט וחברה  14:00-15:00
  ר יוסי דהא�"ד

          14:00-15:00  

15:00-16:00            15:00-16:00  

16:00-17:00               16:00-17:00  

17:00-18:00              17:00-18:00  

18:00-19:00    
  

          18:00-19:00  

19:00-20:00    
  

  ההלי� הפלילי  
מהלכה 
  למעשה

ד אופיר "עו
  סטרשנוב

      19:00-20:00  

20:00-21:00    
  

        20:00-21:00  

21:00-22:00    
  

        21:00-22:00  

    
  

  

 .לסיו� התוארחובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות  •

ז בקורסי החובה והבחירה המצוייני� בכל שנה כי יש לכ� "התלמיד מתבקש לשי� לב למספר נ •
  ".תלמידי� מצטייני�"סעי� '_____   עיי� עמ, השלכות על הכללות ברשימת דיק� לצור� הצטיינות

  


