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 ח. מערכת שעות לשנת תשע"3

 מקצועות חובה –שנה א'  3.1

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 א'  שיעור העשרה 99-100-01

 ב'
 א' --

 'ג
09-11 
14-16 

 א'  שיעור העשרה 99-100-02
 ב'

 ה' --
 ג'

17-19 
12-14 

מבוא ללימודי  99-101-01
 משפטים

 14-16 ה' 2 א' שטרן ידידיהפרופ' 

מבוא ללימודי  99-101-02
 משפטים

 12-14 ה' 2 א' פרופ' ידידיה שטרן
 

 'א 6 א' פרחומובסקי גדעון פרופ'  דיני חוזים 99-102-01
 'ב

11-14 
11-14 

 ג' 6 א' ד"ר יותם קפלן דיני חוזים 99-102-02
 ה'

11-14 
14-17 

 
 ב' 6 ב' בורר זיוד"ר  דיני עונשין 99-104-01

 ד'
09-12 
09-12 

 ב' 6 ב' ד"ר זיו בורר דיני עונשין 99-104-02
 ד'

14-17 
13-16 

 א' אריה רייךפרופ'  דיני נזיקין 99-110-01
 

 א' 6
 ה'

16-19 
09-12 

 
 א' פרופ' בנימין שמואלי דיני נזיקין 99-110-02

 ב'
 'ב 6

 'ד
09-12 
16-19 

 'ב 4 א' ד"ר יעקב חבה למשפט עברימבוא  99-111-01
 ה'

09-11 
12-14 

 ב' 4 א' חבה יעקב ד"ר  מבוא למשפט עברי 99-111-02
 'ג

13-15 
09-11 

 12-14 ג' 2 ב' עו"ד אן לוין אנגלית למשפטנים 99-160-01
 14-16 ג' 2 ב' עו"ד אן לוין אנגלית למשפטנים 99-160-02
 12-14 ג' 2 ב' עו"ד ג'וליה פיואר למשפטניםאנגלית  99-160-03
 14-16 ג' 2 ב' עו"ד ג'וליה פיואר אנגלית למשפטנים 99-160-04
 'ב 6 'ב טוב-סימן-ד"ר איתי בר משפט חוקתי 99-204-01

 'ד
14-17 
13-16 

 'ג 6 א' גדעון ספירפרופ'  משפט חוקתי 99-204-02
 ה'

16-19 
09-12 

 
 

 קורסים כלליים –שנה א'  3.2

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
יסודות בכלכלה  99-150-01

 למשפטנים
 'ב 4 ב' ד"ר יעקב נוסים

 'ג
12-14 
10-12 

יסודות בכלכלה  99-150-02
 תרגיל-למשפטנים

 08-10 'ג -- ב' ד"ר יעקב נוסים

תולדות המחשבה  99-152-01
 המדינית

 א' ד"ר משה הלינגר
 ב'

 'א 4
 א'

14-16 
14-16 
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  מקצועות חובה –שנה ב'  3.3

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 'א  שיעור העשרה 99-200-01

 ב'
 'ג --

 'ד
14-16 
12-14 

 
 'ד -- א  שיעור העשרה 99-200-02

 'ג
11-13 
14-16 

 ג' 4 ב' יאיר לורברבויםפרופ'  תורת המשפט 99-103-01
 ד'

12-14 
14-16 

 'ג 4 א' חיים שפירא פרופ' תורת המשפט 99-103-02
 ד'

12-14 
13-15 

משפט בינלאומי  99-107-01
 פומבי

 ב' 4 א' אגון-סיון שלמה ד"ר 
 ג'

17-19 
16-18 

בינלאומי משפט  99-107-02
 פומבי

 'ג 4 א' זיו בורר ד"ר
 'ד

16-18 
09-11 

משפט ושינוי  99-155-01
מבוא -חברתי

 לקליניקות

 10-12 ב' 2 'ב ד"ר שירי רגב מסלם

משפט ושינוי  99-155-02
מבוא -חברתי

 לקליניקות

 14-16 'ב 2 'ב ד"ר שירי רגב מסלם

 ב' 4 ב' ד"ר יעקב נוסים דיני מסים 99-202-01
 ג'

14-16 
16-18 

 א' 4 ב' פרופ' צילי דגן דיני מסים 99-202-02
 ג'

12-14 
16-18 

 ה' 6 א' האן דוד פרופ' דיני חברות 99-205-01
 ד'

11-14 
17-20 

פרופ' גדעון  דיני חברות 99-205-02
 פרחומובסקי

 א'
 ב'

3 
3 

 'א
 'א

15-18 
16-19 

 'ב 6 א' ר שי שטרןד" דיני קניין 99-208-01
 'ד

14-17 
14-17 

-מרקוביץ' מרים ד"ר דיני קניין 99-208-02
 ביטון

 'ג 6 א'
 'ה

09-12 
15-18 

 ג' 5 ב' שחר ליפשיץ פרופ' *דיני משפחה 99-212-01
 ד'

09-12 
16-19 

-הלפריןרות  פרופ' דיני משפחה 99-212-02
 קדרי

 א' 5 ב'
 'ג

10-12 
11-14 

שיטות מחקר  99-214-01
 במשפטים

 12-14 'ב 2 ב' ר איילת סלעד"

שיטות מחקר  99-214-02
 במשפטים

 09-11 'ג 2 ב' איילת סלע ד"ר

 ימי של המפגשים ולכן הסמסטר במהלך יבוטלו הקורס של מפגשים מספר*
 .19:00 שעהב ימויסתי  רביעי
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  מקצועות חובה –שנה ג'  3.4

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 ב' 4 ב' ד"ר אורי אהרונסון סדר דין אזרחי 99-206-01

 ד'
10-12 
10-12 

 ב' 4 'א ד"ר אורי אהרונסון סדר דין אזרחי 99-206-02
 ד'

11-13 
10-12 

 18-21 'א 3 'א השופט עודד מודריק דיני ראיות 99-309-01
 12-15 'ב 3 'ב דודד"ר גיא בן  דיני ראיות 99-309-02
 14-17 א' 3 'א פרופ' מיכל טמיר סדר דין פלילי 99-310-01
 14-17 א' 3 'ב פרופ' מיכל טמיר סדר דין פלילי 99-310-02

 

  קליניקות משפטיות 3.5

קוד 
 הקורס

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס

לסיוע אזרחי  קליניקה 99-268-01
 ע"פ המשפט העברי

 17-20 ב' 5 ש' ד"ר יעקב חבה

קליניקה לרגולציה  99-509-01
 סביבתית

 17-20 ב' 5 ש' פרופ' אורן פרז

סיוע משפטי לנשים  99-522-01
 בענייני משפחה

פרופ' רות הלפרין 
 קדרי

 17-20 ב' 5 ש'

זכויות אדם לאנשים עם  99-549-01
 מוגבלויות

 17-20 ב' 5 ש' ספירפרופ' גדעון 

סיוע משפטי קהילתי  99-559-01
 אזרחי

ד"ר שירי רגב 
 מסלם

 17-20 ב' 5 ש'

זכויות זקנים וניצולי  99-944-01
 שואה

 17-20 ב' 5 ש' ד"ר מיטל סגל רייך

סדנה במשפט פלילי  99-953-01
 ע"ש ד"ר דיויד ויינר ז"ל

עו"ד ענבל 
 רובינשטיין

 17-20 ב' 5 ש'

הקליניקה ליישוב  99-985-01
 סכסוכים שיפוטי

פרופ' מיכל 
 ןאלברשטי

 17-20 ב' 5 ש'

 17-20 ב' 5 ש' אורי אהרונסון ד"ר ייעוץ וחקיקה 99-992-01
קה פרקליטות קליני 99-994-01

 פלילית
 17-20 ב' 5 ש' ד"ר אסף הראל 

קליניקה פרקליטות  99-994-01
 מחוז ירושלים - פלילית

 17-20 ב' 5 ש' ד"ר אסף הראל 

 

  מקצועות חובה –שנה ד'  3.6

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 09-12 'ג 3 'א ד"ר נורית צימרמן אתיקה מקצועית 99-380-01
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  מקצועות בחירה במשפט עברי 3.7

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
"מקרי גבול עושים דין  99-505-01

סוגיות גבול בעיון -טוב"
 ההלכתי והמשפטי

ד"ר אהרון 
 אורנשטיין

 11-13 א' 2 א'

היסודות ההלכתיים של  99-507-01
 דיני המשפחה בישראל

 א' 4 ב' פרופ' עמיחי רדזינר
 ג'

18-20 
12-14 

 
צדק חברתי במשפט  99-514-01

 העברי
 14-16 ד' 2 א' ד"ר נעמה סט

דיני ראיות במשפט  99-516-01
 העברי

 10-12 ב' 2 ב' ד"ר יעקב חבה
 

שיקול דעת שיפוטי  99-517-01
 במשפט העברי

 ג' 4 ב' ד"ר חיים שפירא
 ד'

16-18 
18-20 

תורת השפיטה  99-531-01
תיאוריה  -ההלכתית 

 ומעשה

-ד"ר הילה בן
 אליהו

 13-15 ב' 2 א'
 

 14-16 א' 2 ב' ד"ר איתי ליפשיץ הפשרה במשפט העברי 99-545-01

דיני קניין במשפט  99-546-01
 העברי

 א' 4 א' פרופ' עמיחי רדזינר
 ג'

18-20 
18-20 

 
משפט ושיפוט בתקופת  99-569-01

 המשנה והתלמוד 
 'ג 4 ב' חיים שפירא רד"

 'ד
12-14 
12-14 

 
99-570-01 

 
 ספרות השו"ת

 9-11 ה' 2 א' קופר לוי ד"ר

99-575-01 
 

הרמב"ם: פילוסופיה 
 והלכה

פרופ' יאיר 
 לורברבוים

 א'
 

2 
 

 ד'
 
 

12-14 
 

99-928-01 
 

צלם אלוהים בהלכה 
 הודית ובהגות הי

יאיר  פרופ'
  לורברבוים

 ג' 4 א'
 ד'

12-14 
14-16 

-ד"ר הילה בן *דת קהילה ומדינה 99-5000-01
 אליהו

' פרופ -אקדמי ליווי
 ליפשיץ שחר

 א'
 ב'

 ה' 5
 ה'

9-12 
9-11 

  הלכתיות הכרעות" הקורס את שעברה בשנה שלמדו ם/לסטודנטיות פתוח אינו הקורס-*
 ". ומדינה קהילה בענייני

 עד לפנות יש ראיון לתיאום. הקורס מרצי עם ראיון לאחר בקבלה מותנה לקורס הרישום- 

 ובו עמוד חצי בן ומסמך חיים קורות בצירוף benelih@biu.ac.il לכתובת 30.8.2017 ליום
 מקום בסיס על יענו יותר מאוחרות פניות. המתואר ולתהליך לנושא הפונה זיקת של תיאור

 .פנוי
 שעות 3 לשריין ים/מתבקשות הקורס י/משתתפות, ס"ש 5 - כ מוגדר שהקורס למרות- 

 שעות שבין החילופין עקב(, 9:00-12:00 חמישי ימי) השנה כל לאורך במערכת שבועיות
 .הלימוד לשעות הקבוצתי הדיון

 

 

 

 

 

 

mailto:benelih@biu.ac.il
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  מקצועות בחירה משפט ו... 3.8

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
-תותרימנאל  ד"ר משפט וחברה 99-109-01

 ג'ובראן
 12-14 ג' 2 א'

-תותרימנאל  ד"ר משפט וחברה 99-109-02
  ג'ובראן

 18-20 ב' 2 ב'

 10-12 'ג 2 'א ד"ר רבקה ברוט המשפט של היסטוריה 99-116-01
 16-18 ב' 2 א' ד"ר יניב גולדברג משפט, ספרות וקולנוע 99-905-01

 16-18 ב' 2 ב' ד"ר איילת סלע משפט וטכנולוגיה 99-1001-01
 

 מקצועות בחירה  3.9

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
השופטת ד"ר בלהה  דיני נזיקין במשפחה 99-089-01

 כהנא
 14-16 ג' 2 א'

זכויות יוצרים במשפט  99-092-01
הבינלאומי 
 וההשוואתי

 9-12 א' 3 א' פרופ' אבי בל

ייצוג בגישור מסחרי * 99-096-01
 בינלאומי

   2 א' גינתעו"ד רונה 

מבוא לדיני קניין  99-307-01
 רוחני

ד"ר מרים 
 ביטון-מרקוביץ'

 09-12 ה' 3 א'

 ב' 4 ב' פרופ' אריאל בנדור משפט מנהלי 99-313-01
 ה'
 

12-14 
12-14 

 
משפט בינלאומי  99-316-01

 כלכלי
-ד"ר סיון שלמה

 אגון
 15-17 ב' 2 ב'

 
 12-15 ד' 3 'ב פרופ' יובל פלדמן דיני עבודה 99-319-01
יישוב סכסוכים  99-325-01

שיפוטי: בין תיאוריה 
 ופרקטיקה

פרופ' מיכל 
 אלברשטיין

 09-11 ב' 2 א'
 

 16-18 ה' 2 ב' ד"ר ניר שניידרמן פשע מאורגן 99-326-01
תיאוריה -דיני קניין 99-327-01

 ומעשה
 16-18 ד' 2 ב' ד"ר שי שטרן

חישוב הפיצויים  99-330-01
 בנזקי גוף

 16-18 ה' 2 א' ד"ר שמואל ילינק

 09-12 ב' 3 א' פרופ' רונה שוז משפט בינלאומי פרטי 99-386-01
99-389-01 

 
דרכים חלופיות 

 ליישוב סכסוכים
פרופ' מיכל 
 אלברשטיין

 16-19 ג' 3 ב'

99-390-01 
 
 

התנהלות -צדק צהוב
הזירה תקשורתית מול 

 המשפטית בישראל

 15-17 ב' 2 א' ד"ר ענת פלג

משפט וכלכלה  99-394-01
 התנהגותית

 10-13 ד' 3 א' פרופ' יובל פלדמן
 

רב תרבותיות וזכויות  99-395-01
 מיעוטים

 -ד"ר מנאל תותרי
 ג'ובראן

 16-19 ד' 3 א'

זכויות חברתיות  99-504-01
 במדינת ישראל

-ברסטלעו"ד חגית 
 גינת

 12-15 א' 3 ב'
 

-ד"ר איילת בלכר דיני ירושה 99-513-01
 פריגת

 14-16 א' 2 ב'

-סימן-ד"ר איתי בר דיני חקיקה 99-523-01
 טוב

 10-12 ב' 2 ב'
 

-ד"ר מנאל תותרי דיני תכנון ובנייה 99-532-01
 ג'ובראן

 14-16 ד' 2 א'
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עסקאות קניין  99-553-01

 מורכבות
 פרופ' אבי בל

 
 12-15 ב' 3 א'

 ב' 4 ב' ' אריה רייךפרופ סחר בינלאומי 99-561-01
 ד'

12-14 
14-16 

 
 16-18 ד' 2 ב' ד"ר יהושע שגב משפט ואלימות 99-565-01

 
השופט ד"ר מנחם  הדין המשמעתי 99-595-01

 )מריו( קליין
 16-18 א' 2 א'

בין  -דיני סימני מסחר 99-913-01
 תיאוריה למעשה 

מרים  ד"ר
 ביטון -מרקוביץ'

 12-14 ג' 2 א'
 

נטילה שלטונית של  99-918-01
 מקרקעין

 14-16 ה' 2 ב' ד"ר שי שטרן
 

השופטת )בדימוס(  סוגיות במשפט ציבורי 99-923-01
 עדנה ארבל

 10-12 ג' 2 ב'

סוגיות במיסוי  99-927-01
 מקרקעין ובנייה

 פרופ' אבי בל
 

 17-20 'א 3 'ב

 16-18 ה' 2 א' ד"ר איאד זחאלקה משפט מוסלמי 99-929-01
המפגש בין דיני  99-930-01

הנזיקין למערכות 
 דינים אחרות

פרופ' בנימין 
 שמואלי

 10-12 ב' 2 ב'

–פוליטית שחיתות 99-931-01
 משפטי מבט

 ותקשורתי

 09-11 ה' 2 א' יועז יובל ד"עו
 

 10-12 ה' 2 ב' ד"ר שלמה נס חברות בקשיים 99-940-01
קרקעות ישראל:  99-951-01

היבטים משפטיים, 
 היסטוריים ויישוביים

 12-14 א' 2 א' פרופ' יוסי כץ

לשון הרע והגנת  99-956-01
 הפרטיות

פרופ' בנימין 
 שמואלי

 12-14 ב' 2 ב'

-ייצוג המדינה בבג"צ 99-960-01
 הלכה למעשה

 18-20 א' 2 ב' עו"ד אסנת מנדל

-עו"ד חגית ברסטל דיני חינוך 99-961-01
 גינת

 15-18 א' 3 א'
 

 16-18 ד' 2 א' שמואלעו"ד מורן  דיני הורים וילדים 99-963-01
-ד"ר סיון שלמה משפט וטרור 99-965-01

 אגון
 11-14 ג' 3 ב'

 12-14 א' 2 א' פרופ' צילי דגן מיסוי בינלאומי 99-971-01
 

 15-17 ב' 2 ב' רייך-סגלד"ר מיטל  משפט וזיקנה 99-979-01

 13-16 ב' 3 א' ד"ר יעקב נוסים מיסוי תאגידים 99-989-01

ול ויישוב מערכות לניה 99-9000-01
 סכסוכים

 12-14 ד' 2 א' ד"ר איילת סלע

רגולציה, פוליטיקה  99-9001-01
 וסביבה

 14-16 ה' 2 א' פרופ' אורן פרז

מדינת הרווחה  99-9002-01
והאתגרים של המאה 

 21 -ה

-ד"ר שירי רגב
 מסלם

 9-12 ג' 3 ב'

עשיית עושר ולא  99-9003-01
 במשפט

 10-12 ה' 2 ב' קפלן יותם ד"ר

 09-12 א' 3 ב' משה גלברד פרופ'  דיני חוזים מתקדמים 99-9004-01
נפגעות עבירה: *** 99-9005-01

טיפוליים,  היבטים
משפטיים 

רוזנברג -ד"ר דנציג
 הדר

 ד"ר ענת פלג

 13-15 ב' 3 א'
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 ותקשורתיים
 10-12 א' 2 ב' פרופ' אריה רייך דיני אנרגיה 99-9006-01
זכויות חוקתיות  99-9007-01

 בהליך הפלילי
 10-12 ה' 2 א' ד"ר הראל אסף

המדינה כבעל דין  99-9008-01
 במשפט האזרחי

 של אקדמי בליווי)
 (.הראל אסף ר"ד

 12-14 א' 2 א' עו"ד קרן יוסט

מיומנויות ייצוג ** 99-9009-01
לקוחות במו"מ 
 ובהליכי גישור

 17-19 ד' 2 א' עו"ד רונה גינת

 17-19 א' 2 ב' עו"ד דנה ביאלר אגודות שיתופיות 99-9010-01
סוגיות ברפואה  99-9011-01

 ומשפט
 14-16 ה' 2 ב' ד"ר שמואל ילינק

 10-12 א' 2 א' השופטת יעל אחימן ביםכיצד שופטים חוש 99-9012-01
 09-11 ב' 2 א' ד"ר אילנה נירנברג רשלנות רפואית 99-9013-01
בין -הרשות המבצעת 99-9014-01

 הלכה למעשה
 עו"ד אלון גלרט

ד"ר -אקדמי ליווי
 הראל אסף

 18-20 ד' 2 ב'

 

    מיומנויות" הבחירה בקורס שישתתפו הסטודנטים כלל תוךמ' סטו 4 יבחרו זה לקורס*
 . 99-9009-01 " גישור ובהליכי מ"במו לקוחות גייצו  

, 1.11.17, 25.10.17: הבאים בתאריכים 17:00-20:00  השעות בין' ד בימי יתקיים הקורס**
 ביום 17:00-19:00 השעות ובין 27.12.17, 6.12.17, 29.11.17   ,22.11.17, 15.11.17, 8.11.17
3.1.18. 

 מדוייקים מועדים .1-21/11/17 בין מרוכזים מפגשים 6 תקיים גרוזנבר-דנציג הדר ר"ד***
 .בהמשך ימסרו

 .13:00-15:00 שני יום', א בסמסטר שעתיים של מפגשים 7 תקיים פלג ענת ר"ד
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 מקצועות בחירה בשפה האנגלית 3.10

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
ייצוג קשישים  99-005-01

ולקוחות פגיעים 
אחרים: נושאים 

 אתיים ופרקטיים 

 *  2 'א פרופ' פיליפ ג'נטי

בוררות מסחרית  99-009-01
בינלאומית: חוק 

 ופרקטיקה

 *  2 א' גב' קרן לאיק

ליטיגציה חוקתית  99-039-01
בבתי משפט 

לערעורים: תיאוריה 
 ופרקטיקה

 לויןדאגלס מר 
 וולרהארי מר 

 *  1 א'

 *  1 א' אדלמן  מרטין פרופ' דיני פטנטים בארה"ב 99-078-01
-הערביהסכסוך  99-506-01

 ***ישראלי
 ג' 3 'א פרופ' אבי בל

 ד'
11-14 
12-15 

רגולציה של הסחר  99-801-01
)סמינר  **הבינלאומי

 עיוני באנגלית(

 פרופ' אריה רייך
 

 ב' 4 'א
 ה'

15-17 
12-14 

 *  2 א' פרופ' קטרינה ויימן תיאוריה של הקניין 99-0001-01
–דיני מוגבלויות 99-0002-01

 עקרונות מדיניות
פרופ' מייקל 

 ווטרסטון
 *  1 א'

ראיונות, ייעוץ ומו"מ  99-0003-01
 מבט בינלאומי –

 *  1 א' פרופ' ג'ולי ווטרסטון

מבט  –חוק הדיור 99-0004-01
 השוואתי

 *  1 א' וולס מייקל' פרופ

מבוא למשפט  99-0005-01
החוקתי של 

 ***"בארה

השופט מרטין 
 ריטהולץ

 ב' 2 א'
 'ד

13-15 
12-14 

ציות תאגידי ומעמדם  99-0006-01
מבט -של שומרי הסף

 מן העולם

 *  2 א' פרופ' קרול בסרי

       
 דים מדוייקים יינתנו בהמשך. מוע-קורסים מרוכזים *

 **  

 על שייקבעו בתאריכים – מהסמסטר חלק במהלך רק אלו ושעות בימים יתקיים הקורס***
 . מפגשים 13 להשלמת עד המרצה ידי

, זה לקורס רישום מבצע וסטודנט במידה. ושעות ימים ללא רשום הקורס בר-האינ במערכת
 . זה לקורס בשעותיו שחופף אחר לקורס להירשם לא להקפיד עליו

 .     אקראי באופן הקורסים אחד של מטעמנו מחיקה נבצע אנחנו, שכזה רישום ויבוצע במידה
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 סדנאות 3.11

 סדנאות  3.11.1

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
סדנה למחקר  99-302-01

 אמפירי
 פרופ' יובל פלדמן

 
 16-18 ד' 3 ב'

 
סדנה למשפט  99-329-01

 ציבורי
 12-14 ד' 3 א' ד"ר אורי אהרונסון

 
סדנה ברגולציה  99-906-01

סביבתית ודיני 
 מים

 פרופ' אורן פרז
 עו"ד גידי פרישטיק

 

 18-20 ד' 3 ש'
 

סדנה במשפט  99-982-01
 עברי

 ד"ר יעקב חבה
 פרופ' יצחק ברנד

 16-18 ג' 3 ש'

 ד"ר אהרונסון אורי בית המשפט 99-3000-01
 פרופ' צילי דגן

 18-20 ה' 3 ש'

משפט הסדנה ל 99-3002-01
 נלאומיבי

 16-18 ג' 3 ב' אגון-ד"ר סיון שלמה

 

 סדנאות מיוחדות* 3.11.2

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 ד"ר עדי אייל סדנה למצטיינים  99-305-01

-ד"ר מנאל תותרי
 ג'ובראן

 18-20 ג' 2 ש'

-סדנה למצטיינים 99-305-02
 תרגיל

 ד"ר עדי אייל
-ד"ר מנאל תותרי

 ג'ובראן

 20-22 ג' -- ש'

-סדנה למצטיינים 99-308-01
 המשך

 ד"ר עדי אייל
-ד"ר מנאל תותרי

 ג'ובראן

 18-20 ג' 4 ש'

-סדנה למצטיינים 99-308-02
 תרגיל -המשך 

 ד"ר עדי אייל
-ד"ר מנאל תותרי

 ג'ובראן

 20-22 ג' -- ש'

שיטות מחקר  99-306-01
 למתקדמים

 פרופ' שחר ליפשיץ
 ד"ר אורי אהרונסון

 12-14 ו' 2 א'

סדנה ברגולציה  99-317-01
 **כלכלית

   2 ש' עדי איילפרופ' 

סדנת המשך הליך  99-527-01
הלכה -החקיקה

 **למעשה

   2 ש'  אורי אהרונסון ד"ר

 

   נקודות הזכות בהן ישתייכו  כמו  כן, * בסדנאות אלו הסטודנטים ייבחרו ע"י המרצים.
   המשך" המחליפה -)למעט "סדנה למצטיינים  בחירהלמכסת הנקודות הנדרשת בקורסי    
 . לא ניתן להרשם לאחת מסדנאות אלו עבור השלמת את חובת הסמינר העיוני בשנה ג'(   
    חובת הסדנה של שנה ג'.   

 .פירוט לגבי הפעילות בסדנה והמפגשים יימסר לסטודנטים ע"י המרצה**
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 סמינריונים עיוניים 3.12

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
גופים פרטיים במשפט  99-247-01

 הציבורי
 12-14 ה' 4 א' ד"ר אסף הראל

יחסים במשפחה בדין  99-269-01
 הנזיקי

פרופ' בנימין 
 שמואלי

 12-14 ה' 4 א'

תקשורת ופסיכולוגיה  99-289-01
 בבית המשפט

 12-14 ג' 4 ב' פרופ' עדי אייל

 15-17 ב' 4 א' ד"ר עדי ליבזון מדיניות רווחה ומשפט 99-408-01
 12-14 ה' 4 א' ד"ר שי שטרן קהילות במשפט 99-415-01
-ד"ר מנאל תותרי דיני שלטון מקומי 99-418-01

 ג'ובראן
 15-17 ב' 4 'ב'

 
 12-14 ה' 4 א' פרופ' יצחק ברנד הלכה: בין דת למשפט 99-434-01
יישוב סכסוכים ובתי  99-438-01

 משפט בינלאומיים
-ד"ר סיון שלמה

 אגון
 15-17 ב' 4 א'

רגולציה של הסחר * 99-801-01
 הבינלאומי )באנגלית(

 ב' 4 א' פרופ' אריה רייך
 ה'

15-17 
12-14 

סוגיות מתקדמות בדיני  99-878-02
 קניין רוחני

ד"ר מרים 
 ביטון-מרקוביץ'

 12-14 ה' 4 ב'

תיאוריות של משפט  99-4000-01
 פרטי

 12-14 ה' 4 א' ד"ר יותם קפלן

 '.א מסמסטר חצי במהלך, אלה במועדים יתקיים הסמינר*

 סמינריונים מחקריים 3.13

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה הקורסשם  קוד הקורס
חיובים הנובעים מן  99-203-02

הלכה -הנישואין
 ומשפט

 16-18 ג' 4 א' פרופ' עמיחי רדזינר

קדושת החיים בהלכה  99-264-01
 ובמשפט העברי

 16-18 ג' 4 א' ד"ר חיים שפירא

סדנה לכתיבת מאמרים  99-271-01
 משפטיים

 16-18 א'  4 א' פרופ' אריאל בנדור
 

 12-14 ה' 4 א' פרפ' ספיר גדעון השבת במדינת ישראל 99-275-02
פרדוקס, אבסורד  99-277-01

 ועמימות במשפט
 17-19 א' 4 ב' פרופ' אורן פרז

סוגיות חוקתיות  99-401-01
 במשפט הפלילי

השופטת )בדימוס( 
 דליה דורנר

 16-18 ג' 4 א'

גישור ושפיטה:  99-429-01
 הדמיה, שחזור ותיעוד

פרופ' מיכל 
 אלברשטיין

 16-18 'ג 4 א'

קניין במשפט  99-436-01
 הבינלאומי

 16-18 א' 4 א' פרופ' אבי בל

ההיסטוריה של מערכת  99-437-01
 השיפוט

 16-18 א' 4 א' ד"ר נתן ברון

 16-18 'ג 4 א' פרופ' יובל פלדמן משפט ופסיכולוגיה 99-441-01
 16-18 א' 4 א' ד"ר יעקב נוסים עקרונות יסוד במיסוי 99-447-01

 
סוגיות בפילוסופיה של  99-448-01

 ההלכה
פרופ' יאיר 
 לורברבוים

 16-18 ג' 4 א'

סוגיות במשפט פלילי  99-476-01
 עברי

 16-18 א' 4 א' ד"ר יעקב חבה
 

 16-18 ג' 4 א' פרופ' צילי דגן גבולות השוק 99-487-01
משפט פלילי מרובה * 99-4001-01

 דלתות
-נציגד"ר הדר ד

 רוזנברג
 -- -- 4 א'

 . בהמשך ימסרו מדוייקים מועדים-'א סמסטר במהלך מרוכז באופן יתקיים הסמינר*


