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20/08/20 
2004מערכת  סימוכין: 

 

 "אפתש –למשפטים  בית הספר -המכללה האקדמית נתניה  

 מסלול יום – מסטר ב'ס  -שנה א'  -מערכת שעות    

 

 

 

 

 חדר סמסטר קבוצה שם המרצה שם השיעור שעת השיעור יום

 
    ד"ר שוקי שגב משפט חוקתי )ח( 09:00-10:30 א'

    פרופ' גלברד משה דיני חוזים 11:00-12:30

     אנגלית בסיסי 13:00-15:30

     אנגלית בסיסי

     אנגלית בסיסי

    ד"ר שרון טויס מבוא לקרמינולוגיה 15:45-19:15

 

 

    פרופ' עמנואל גרוס דיני עונשין )ח( 08:30:11:00 ב'

     אנגלית בסיסי 11:15-13:45

     ת בסיסיאנגלי

     אנגלית בסיסי

    ד"ר מיכל סליטרניק תורת המשפט 14:00-15:30

    עו"ד שירה וייסרברגר כתיבה משפטית 16:00-17:30

 

    ד"ר רועי גילבר דיני נזיקין )ח( 09:00-11:30 ד'

    פרופ' משה גלברד דיני חוזים )ח( 12:00-13:30

    פרופ' יובל סיני שפט להלכה)ח(משפט עברי:בין מ 14:00-15:30

    עו"ד חוסאם חוסיין תרגול ייעודי ****

    עו"ד יערה ברזילי כהן תרגיל* –דיני עונשין  16:00-17:30

 עו"ד חוסאם חוסיין תרגיל*  –דיני נזיקין 

    עו"ד באסל סעדי תרגיל ייעודי בעונשין 17:45-19:15

 

 

 ין ובדיני עונשין ניתנים אחת לשבועיים לסירוגין.התרגילים בדיני נזיק *

 מיועד לסטודנטים בוגרי בי"ס תיכון בשפה הערבית       ****

 

  

 

 

 לא סופי. יתכנו שינויים



2 
 

 

 

          

 "אפתש –למשפטים  בית הספר -המכללה האקדמית נתניה  

 (190) מסטר ב'ס -שנה ב'  -מערכת שעות           

 

  

 לא סופי. יתכנו שינויים   
 
 

 חדר סמסטר קבוצה שם המרצה שם השעור השעורשעת  יום

 
 

    ורמ-פרופ' הדרה בר דיני חברות )ח( 10:00-11:30 ב'

    ד"ר  מיכל סלטרניק משפט בינ"ל פומבי )ח( 11:45-13:15

     אנגלית מתקדמים ב 13:45-16:15

     אנגלית מתקדמים ב

     אנגלית מתקדמים ב

 

    נערש-פרופ' רות פלאטו ניין )ח(דיני ק 09:00-11:30 'ג

    ורמ-פרופ' הדרה בר )ח( דיני עבודה 12:00-13:30 

    פרופ' ישראל צבי גילת דיני משפחה וירושה )ח( 14:00-16:30 

    עו"ד סולי דרויש תרגיל** –דיני משפחה וירושה  16:45-18:15 

    עו"ד מיכאל כהן תרגיל** –דיני עבודה  

 

סמינריון    ד"ר בן דוד פליליסמינריון מונחה ב 08:30-10:00 ה'

   ד"ר שוקי שגב חוקתיסמינריון מונחה ב מונחה

   ד"ר מעיין פרל דיני חוזיםסמינריון מונחה ב

-ד"ר שרונה אהרוני דיני נזיקיןסמינריון מונחה ב
 גולדנברג

  

   שרון וינטלד"ר  מינהלימשפט סמינריון מונחה ב

   פרופ' ישראל צבי גילת משפחהדיני סמינריון מונחה ב

    ד"ר ברק אתירם חברותסמינריון מונחה בדיני 

    עו"ד רונן מנשה תרגיל *  –דיני חברות  10:30-12:00

    ד"ר דניאלה אסרף תרגיל* –דיני קניין 

    ד"ר מעיין פרל דיני קניין רוחני )ח( 12:30-15:00

    ד"ר שרון וינטל   משפט מנהלי )ח( 15:30-17:00

 

 התרגילים ניתנים אחת לשבועיים לסירוגין. *

 התרגיל ניתן אחת לשבועיים. **
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 "אפתש –ית הספר למשפטים ב -המכללה האקדמית נתניה                           

 (103) סמסטר ב'  -שנה ג'  -מערכת שעות                          
 
 
 

 חדר סמסטר קבוצה שם המרצה שם השיעור שעת השיעור יום

 

 1+ ד"ר רועי גילבר חוק הפלת"ד )ח( 09:00-11:30 א'

 מתוקשב

  

    פוניצ-ד"ר מיכל עופר סוגיות באמצעי תשלום, מימון ובטוחות )ח( 12:00-14:30

 

יש לבחור  פרופ' דוד אלקינס מיסוי דירות מגורים  08:45-12:15 ג'

ס קור

בחירה  

אחד של 

 נ"ז 4

  

  

   ד"ר גיא שגיא הגבלים עסקיים

   ד"ר חזי מרגלית הורים וילדיםיחסי סוגיות מתקדמות ב

    ד"ר אסף הראל סדר דין פלילי )ח( 12:45-14:15

    עו"ד אהוד גולן תרגיל* –סדר דין אזרחי  14:45-16:15

 

    ד"ר גיא שגיא (סדר דין אזרחי )ח 09:00-10:30 ה'

יש לבחור  עו"ד צביקה יוגב אמנות הנאום והשכנוע 11:00-14:30

קורס 

בחירה 

אחד של 

 נ"ז 4

  

   ד"ר שוקי שגב שלטון החוק ומתנגדיו

 
 התרגילים ניתנים אחת לשבועיים לסירוגין. *

 

 א סופי. יתכנו שינוייםל


