
 סמסטר א' - ב'שנה 
 

 בדיני קניין ישנן שתי קבוצות   :שימו לב
 לקורס המורחב!)תאגידים ומשפחה( יש להירשם לקורס הרגיל או  מכל קורס חובה

 
 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 
8-9 

 
 
 
 

     

 
9-10 

 

  מורחב דיני משפחה
 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2052.א.01

   

  רחבמו דיני משפחה
 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2052.א.01

  

 
10-11 

  מורחב דיני משפחה
 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2052.א.01

 

 דיני קניין  
 פרופ' ט' ז'רסקי

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.01

  מורחב דיני משפחה
 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2052.א.01

 דיני קניין 
 פרופ' ט' ז'רסקי

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.01

 

 
11-12 

 
 דיני תאגידים

 מורחב

 250.2011.א.01
 ד"ר ע' קמחי

  
 דיני קניין

 פרופ' ט' ז'רסקי
 ופרופ' ס' קדר

 250.2035.א.01

 
  מורחב דיני משפחה

 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2052.א.01

 
 דיני קניין 

 פרופ' ט' ז'רסקי
 ופרופ' ס' קדר

 250.2035.א.01

 

 
12-13 

 דיני תאגידים

 מורחב
 250.2011.א.01

 חיד"ר ע' קמ

  

 חלון פקולטטי

 
 

 דיני קניין 
 פרופ' ט' ז'רסקי

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.01

 
 

13-14 

 דיני תאגידים
 מורחב

 250.2011.א.01

 ד"ר ע' קמחי

  

 חלון פקולטטי

 

  
 דיני תאגידים

 250.2010.א.01
 ד"ר י' ארן

 
 

14-15 

 
 דיני משפחה 
 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2050.א.01
 

 דיני קניין  
 ' ז'רסקיפרופ' ט

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.02

 דיני תאגידים
 250.2010.א.01

 ד"ר י' ארן

***************** 
 דיני תאגידים

 מורחב
 250.2011.א.01

 ד"ר ע' קמחי

 
 דיני תאגידים

 250.2010.א.01
 ד"ר י' ארן

 

 

15-16 

 
 דיני משפחה 
 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2050.א.01
 

 דיני קניין  
 פרופ' ט' ז'רסקי

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.02

 דיני תאגידים
 250.2010.א.01

 ד"ר י' ארן

***************** 
 דיני תאגידים

 מורחב
 250.2011.א.01

 ד"ר ע' קמחי

  

16-17 

 דיני משפחה 
 ד"ר ק.כ. יפת

 250.2050.א.01

 דיני קניין  
 פרופ' ט' ז'רסקי

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.02

 דיני תאגידים
 מורחב

 250.2011א..01
 ד"ר ע' קמחי

 דיני קניין 
 פרופ' ט' ז'רסקי

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.02

 

17-18 

 

 חלון פקולטטי

 דיני קניין    
 פרופ' ט' ז'רסקי

 ופרופ' ס' קדר
 250.2035.א.02

 

18-19 
 

 חלון פקולטטי

     

19-20 

 

 חלון פקולטטי

 

  
 

   



 
 סמסטר ב' - ב'שנה 

 

   ט בינלאומי פומבי ובמשפט ותיאוריות ישנן שתי קבוצותבמבוא למשפ :שימו לב
 ( יש להירשם לקורס הרגיל או לקורס המורחב!עבודה ונזיקיןמכל קורס חובה )

 
 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 
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 דיני נזיקין   
 מור ד"ר ש'

 250.2025.ב.01
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 דיני נזיקין מורחב

 פרופ' ר' פרי
 250.2026.ב.01

 דיני נזיקין
 מור ד"ר ש'

 250.2025.ב.01
*********************** 
 דיני נזיקין מורחב

 פרופ' ר' פרי
 250.2026.ב.01

 
מבוא למשפט 

 בינלאומי פומבי
 ד"ר י' שרשבסקי

 250.2074.ב.02

 

 
10-11 

 

משפט ותיאוריות 
 יסודות -חברתיות 

 פרופ' ג' ברזילי
 250.2078.ב.02

  
 זיקין מורחבדיני נ

 פרופ' ר' פרי
 250.2026.ב.01

 דיני נזיקין
 מור ד"ר ש'

 250.2025.ב.01
*********************** 
 דיני נזיקין מורחב

 פרופ' ר' פרי
 250.2026.ב.01

 
מבוא למשפט 

 בינלאומי פומבי
 ד"ר י' שרשבסקי

 250.2074.ב.02
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משפט ותיאוריות 
 יסודות -חברתיות 

 יפרופ' ג' ברזיל
 250.2078.ב.02

  
 דיני נזיקין מורחב

 פרופ' ר' פרי
 250.2026.ב.01

 דיני נזיקין
 מור ד"ר ש'

 250.2025.ב.01
*********************** 
 דיני נזיקין מורחב

 פרופ' ר' פרי
 250.2026.ב.01

 
מבוא למשפט 

 בינלאומי פומבי
 ד"ר י' שרשבסקי

 250.2074.ב.02
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 עבודהדיני 
 ן סיוןד"ר פ' מילמ

 250.2075.ב.01
**************** 

 עבודה מורחבדיני 
 ד"ר א' רנן ברזילי

 250.2076.ב.01

  

 חלון פקולטטי

  
מבוא למשפט 

 בינלאומי פומבי
 פרופ' ד' בן אוליאל

 250.2074.ב.01

 

13-14 

 עבודהדיני 
 ד"ר פ' מילמן סיון

 250.2075.ב.01
**************** 

 עבודה מורחבדיני 
 נן ברזיליד"ר א' ר

 250.2076.ב.01

  

 חלון פקולטטי

 

  
מבוא למשפט 

 בינלאומי פומבי
 פרופ' ד' בן אוליאל

 250.2074.ב.01

 

14-15 

 עבודהדיני 
 ד"ר פ' מילמן סיון

 250.2075.ב.01
**************** 

 עבודה מורחבדיני 
 ד"ר א' רנן ברזילי

 250.2076.ב.01

  
משפט ותיאוריות 

 יסודות -חברתיות 
 ' ג' ברזיליפרופ

 250.2078.ב.01

 
 עבודה מורחבדיני 

 ד"ר א' רנן ברזילי
 250.2076.ב.01

 
מבוא למשפט 

 בינלאומי פומבי
 פרופ' ד' בן אוליאל

 250.2074.ב.01

 

15-16 

משפט ותיאוריות   
 יסודות -חברתיות 

 פרופ' ג' ברזילי
 250.2078.ב.01

 עבודה מורחבדיני 
 ד"ר א' רנן ברזילי

 250.2076.ב.01

  

16-17 
 

 חלון פקולטטי

     

17-18 
 

 חלון פקולטטי

     

18-19 

 

 חלון פקולטטי

     

19-20 
 

 

 חלון פקולטטי
 

     

 


