
 ב פ"תש –לוח עבודות שנתי לסטודנטים 

 

 שנה א 

   שנה א' מסלול יום

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  שם הקורס
 17.12.2021 26.11.2021 ד"ר גיא בן דוד  דיני עונשין 
 24.05.2022 03.05.2022 ד"ר גיא בן דוד  דיני עונשין 

 09.1.2022 19.12.2021 ד"ר מורן קנדלשטיין  משפט חוקתי 
 17.04.2022 27.03.2021 ד"ר מורן קנדלשטיין  משפט חוקתי 
 26.12.2021 26.11.2021 ד"ר שוקי שגב  משפט חוקתי 
 01.05.2022 01.04.2022 ד"ר שוקי שגב  משפט חוקתי 

 15.05.2022 14.04.2022 ד"ר דניאלה אסרף  כתיבה משפטית 
 27.12.2021 06.12.2021 ד"ר שרונה גולדנברג  דיני נזיקין 
 09.05.2022 25.04.2022 ד"ר שרונה גולדנברג  דיני נזיקין 
 16.01.2022 22.12.2021 פרופ' עמנואל גרוס  דיני עונשין 
 23.05.2022 03.05.2022 פרופ' עמנואל גרוס  דיני עונשין 

 

 שנה א' מסלול ערב 

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  שם הקורס
 30.05.2022 18.04.2022 וינטל ד"ר שרון   משפט חוקתי 

 17.12.2021 26.11.2021 ד"ר גיא בן דוד  דיני עונשין 
 24.05.2022 03.05.2022 ד"ר גיא בן דוד  דיני עונשין 
 20.05.2022 29.04.2022 ד"ר שרונה גולדנברג  דיני נזיקין 
 23.08.2022 02.08.2022 ד"ר שרונה גולדנברג  דיני נזיקין 

 16.01.2022 16.12.2021 ד"ר שוקי שגב  תורת המשפט  
 

 מסלול מנהלים 

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  שם הקורס
 12.05.22 07.04.2022 ד"ר רועי גילבר  דיני נזיקין 

חינוך, משפחות  
 ומשפט 

 24.02.2022 01.02.2022 ד"ר שירה רוזנברג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ב שנה  

 

 שנה ב' מסלול יום 

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  הקורסשם 
 17.01.2022 27.12.2021 מור -פרופ' הדרה בר דיני חברות 
 09.06.2022 19.05.2022 פרופ' הדרה בר מור  דיני חברות 
 17.01.2022 27.12.2021 ד"ר יהודית קורן  דיני חברות  

- פרופ' רות פלאטו קניין דיני  
 שנער 

31.1.2022 13.03.2022 

 14.03.2022 23.01.2022 ד"ר מיכל עופר צפוני  ן יקני דיני  
 15.07.2022 01.07.2022 ד"ר עמית גורביץ  דיני עבודה  

 

 שנה ב' מסלול ערב 

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  שם הקורס
 17.01.2022 27.12.2021 ד"ר יהודית קורן  דיני חברות  

- פרופ' רות פלאטו דיני קנין 
 שנער 

31.1.2022 13.03.2022 

ד"ר גליה   דיני עבודה 
 הילדסהיימר 

20.05.2022 10.06.2022 

 

 שנה ב' מסלול מנהלים 

 24.12.2021 03.12.2021 ד"ר גיא בן דוד  דיני ראיות 
 12.05.2022 13.04.2022 ד"ר גיא בן דוד  דיני ראיות 
 15.02.2022 01.02.2022 ד"ר עמית גורביץ  דיני עבודה 

 24.02.2022 01.02.2022 ד"ר שירה רוזנברג  משפחות ומשפט חנוך 
 10.03.2022 17.02.2022 ד"ר שירה רוזנברג  עבריינות נוער 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ג שנה  

 

 שנה ג' מסלול יום 

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  שם הקורס
ניסוח מסמכים  

 משפטיים  
 21.12.2021 25.11.2021 ד"ר דניאלה אסרף 

 09.01.2022 05.12.2021 אהרון -גב' מירלה ביננפלד הוצל"פ דיני  
 16.01.2022 12.12.2021 פרופ' עמנואל גרוס  דיני ראיות 
 28.11.2021 07.11.2021 ד"ר גיא בן דוד  דיני ראיות 

ניסוח מסמכים  
 משפטיים 

 16.1.2022 29.12.2021 ד"ר דניאלה אסרף 

 
 שנה ג' מסלול ערב 

 

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  שם הקורס
ניסוח מסמכים  

 משפטיים  
 21.12.2021 25.11.2021 ד"ר דניאלה אסרף 

 11.01.2022 07.12.2021 אהרון -גב' מירלה ביננפלד דיני הוצל"פ 
ניסוח מסמכים  

 משפטיים 
 16.1.2022 29.12.2021 ד"ר דניאלה אסרף 

 28.04.2022 13.04.2022 עו"ד מיכל עורקבי  סד"פ 
 
 

 מסלול מנהלים 

 מועד הגשה מועד פרסום  שם המרצה  שם הקורס
 14.01.2022 31.12.2021 הרשם עיסאם חאיק  דיני הוצאה לפועל 

 


