תוכנית הלימודים המלאה
בית הספר למשפטים

תואר ראשון
LL.B.

תכנית הלימודים המלאה
של ביה"ס למשפטים לתואר ראשון -שנה"ל תשע"ט

קורסי חובה:
שנה א'
שם הקורס
דיני חוזים

מסלול יום
פרופ' משה גלברד

דיני עונשין

ד"ר אסף הרדוף

דיני נזיקין

ד"ר רועי גילבר

ד"ר רועי גילבר

מבוא לקרמינולוגיה
תורת המשפט /פילוסופיה של
המשפט
משפט עברי :בין משפט
להלכה/
מבוא למשפט מוסלמי
משפט חוקתי

עו"ד שרון טויס
ד"ר מיכל סליטרניק

עו"ד שרון טויס
ד"ר שוקי שגב

מתוקשב:פרופ' ישראל צבי גילת

ד"ר חזי מרגלית

הקאדי אחמד נאטור
ד"ר שוקי שגב

ד"ר שרון וינטל

אנגלית משפטית

מרצים שונים

מרצים שונים

הכרת המשפט הישראלי

עו"ד עדי ניב יגודה

עו"ד מורן קנדלשטיין

כתיבה משפטית

עו"ד עדי ניב-יגודה

נלמד בשנה ב'

מסלול ערב
ד"ר מעין פרל
עו"ד ארנון כץ
ד"ר גיא בן דוד

שנה ב'
מסלול ערב

שם הקורס
סדר דין פלילי
דיני חברות

מסלול יום
ד"ר אסף הראל
פרופ' הדרה בר-מור

השופט רועי פרי
פרופ' הדרה בר-מור

משפט בינ"ל פומבי

ד"ר מיכל סליטרניק

ד"ר מיכל סליטרניק

דיני קניין

פרופ' רות פלאטו-שנער

פרופ' רות פלאטו שנער

דיני משפחה וירושה

פרופ' ישראל צבי גילת

ד"ר חזי מרגלית

דיני קניין רוחני

ד"ר מעין פרל

-------------------------

מיסוי מקרקעין

---------------------------

פרופ' דוד אלקינס

מס הכנסה

---------------------------

פרופ' דוד אלקינס

משפט מנהלי
כתיבה משפטית

ד"ר שרון וינטל
נלמד בשנה א'

ד"ר אסף הראל
ד"ר דניאלה אסרף
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שנה ג'
שם הקורס
סדר דין אזרחי

מסלול יום
ד"ר גיא שגיא

מסלול ערב
השופט קובי ורדי

משפט מנהלי

ד"ר שרון וינטל

ד"ר שרון וינטל

דיני עבודה

ד"ר מיכל הורוביץ

פרופ' הדרה בר-מור

סוגיות באמצעי תשלום ,מימון ובטוחות

ד"ר מיכל עופר צפוני

ד"ר מיכל עופר צפוני

דיני ראיות

פרופ' עמנואל גרוס

ד"ר גיא בן דוד

ניסוח מסמכים

ד"ר דניאלה אסרף

ד"ר דניאלה אסרף

דיני הוצאה לפועל

הרשמת מירלה אהרון ביננפלד

הרשמת מירלה אהרון ביננפלד

שנה ד'
מסלול יום
פרופ' עמנואל גרוס

מסלול ערב
ד"ר גיא בן דוד

שם הקורס
אתיקה מקצועית

פרופ' דוד אלקינס

ד"ר מיכל עופר צפוני

מיומנויות יישומיות במשפט

ד"ר רועי גילבר/ד"ר מיכל עופר צפוני

ד"ר רועי גילבר/ד"ר מיכל עופר צפוני

דיני ראיות

קורסי בחירה:
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שנה ב' מסלול יום
שם הקורס
סוגיות מתקדמות בחוזים
הסכסוך הישראלי -פלסטיני

שם המרצה
ד"ר יחזקאל מרגלית
ד"ר מיכל סליטרניק

שנה ג' מסלול יום
שם המרצה

שם הקורס

עו"ד צבי יוגב
ד"ר גיא שגיא
ד"ר רועי גילבר
עו"ד דוד פרדס
ד"ר רועי גילבר
ד"ר אביבה אדלר
פרופ' ישראל צבי גילת
השופט אילן שיף
ד"ר מיכל הורוביץ

אומנות הנאום והשכנוע
הגבלים עסקיים
המשפט הרפואי בישראל
חוק האיחוד האירופאי
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
כיתת מצוינות
סוגיות בדיני ירושה וניהול עיזבון
סוגיות במשפט הפלילי ובדיני צבא
שוויון הזדמנויות בעבודה
שנה ג' מסלול ערב

שם המרצה

שם הקורס

עו"ד צבי יוגב
ד"ר מעין פרל
ד"ר גיא שגיא
ד"ר אביבה אדלר
ד"ר יוסי גרין
ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג
עו"ד מיכאל בך  /עו"ד רונן לדרמן

אומנות הנאום והשכנוע
דיני פטנטים
הגנת הפרטיות
כיתת מצוינות
רפואה ומשפט
עבירות צווארון לבן
תובענות ייצוגית

קליניקות משפטיות
גישור-מסלול בוקר
גישור-מסלול לימודי ערב ומסלול מנהלים
הקליניקה לזכויות במקום העבודה ולזכויות אדם
הקליניקה לדיני אכיפה ,זכויות וחובות חייבים
הקליניקה לליווי סניגורים
הקליניקה לסיוע משפטי-פרקטיקה משפטית
קליניקה לדיני הגנת הצרכן
משפט ושיפוט הלכה למעשה
סדנה להגנה על זכויות בעלי חיים
קליניקה למשפט הפלילי

הגב' חנה קוצר ספיר והגב' עמירה דותן
עו"ד תמר ברק
עו"ד אלעד לוי
עו"ד עו"ד טלי פרידריך
עו"ד מיכל עורקבי
עו"ד טל וימיניץ
עו"ד ירון לוינסון
ד"ר בעז סגל וד"ר אלעד שילד
ד"ר מיכל עופר צפוני
עו"ד ברזילאי כהן יערה
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סמינריונים:
שנה ג' מסלול יום
שם הסמינריון
היבטים פרקטיים בעסקאות מקרקעין.

שם המרצה
פרופ' רות פלאטו שנער

משפט ואלימות
סוגיות בדיני משפחה
סוגיות משפטיות באיסלאם של ימינו
סוגיות מתקדמות בחוזים – בין דיני חוזים
קלאסיים ובין דיני חוזים מודרניים
עבירות ועוולות בדיני מחשבים

ד"ר שוקי שגב
פרופ' ישראל צבי גילת
הקאדי ד"ר אחמד נאטור
ד"ר חזי מרגלית
ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג

שנה ג' מסלול ערב
שם הסמינריון
משפט ואלימות
סוגיות מתקדמות בדיני חוזים מודרניים
סמינריון משפחה במשבר

שם המרצה
ד"ר שוקי שגב
ד"ר חזי מרגלית
פרופ' ישראל צבי גילת

שנה ד' מסלול יום
שם הסמינריון
דיני הורים וילדים
הצדדים להליך הפלילי
הסייגים לאחריות פלילית
משפט ורפואה
סוגיות בענייני המעמד האישי
על מהפכות משפטיות
עבירות מין
תרופות בשל הפרת חוזה

שם המרצה
ד"ר יחזקאל מרגלית
עו"ד רחל תורן
פרופ' עמנואל גרוס
ד"ר יוסי גרין
פרופ' ישראל צבי גילת
ד"ר שוקי שגב
פרופ' עמנואל גרוס
ד"ר אסנת יעקובי

שנה ד' מסלול ערב
שם הסמינריון
אלימות מינית
סוגיות נבחרות בדיני מסים ובמיסוי מקרקעין
סוגיות נבחרות במשפט הציבורי

שם המרצה
ד"ר לימור עציוני
פרופ' דוד אלקינס
ד"ר שרון וינטל
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