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 . מערכת שעות לשנת תשע"ז3

 מקצועות חובה –שנה א'  3.1

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

 ב'
 ג' --

 ד'
16-18 
14-16 

 א'  שיעור העשרה 99-100-02
 ב'

 ג' --
 ד'

17-19 
17-19 

מבוא ללימודי  99-101-01
 משפטים

 09-11 ג' 2 א' ידידיה שטרןפרופ' 

מבוא ללימודי  99-101-02
 משפטים

 08-10 א' 2 א' פרופ' ידידיה שטרן

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

10-13 
11-14 

 ג' 6 א' ד"ר משה גלברד דיני חוזים 99-102-02
 ה'

14-17 
15-18 

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

11-14 
11-14 

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

15-18 
14-17 

 א' שמואלי פרופ' בנימין דיני נזיקין 99-110-01
 ב'

 א' 6
 ג'

16-19 
09-12 

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

 ג' 6
 ג'

11-14 
16-19 

 ג' 4 א' אטינגר שמשון פרופ'  מבוא למשפט עברי 99-111-01
 ה'

14-16 
16-18 

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

09-11 
13-15 

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

 ה'
13-16 
13-16 

 א' 6 א' פרופ' אריאל בנדור משפט חוקתי 99-204-02
 ה'

16-19 
18-21 

 

 קורסים כלליים –שנה א'  3.2

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

 למשפטנים
 א' 4 ב' ד"ר יעקב נוסים

 ה'
12-14 
12-14 

יסודות בכלכלה  99-150-02
 תרגיל-למשפטנים

 10-12 א' -- ב' ד"ר יעקב נוסים

תולדות המחשבה  99-152-01
 המדינית

 א' ד"ר משה הלינגר
 ב'

 ה' 4
 א'

11-13 
12-14 
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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'
 ד' --

 א'
17-19 
14-16 

 14-16 ג' -- ש  שיעור העשרה 99-200-02
 א' 4 ב' פרופ' יאיר לורברבוים תורת המשפט 99-103-01

 ד'
16-18 
14-16 

 א' 4 א' פרופ' יאיר לורברבוים תורת המשפט 99-103-02
 ג'

16-18 
12-14 

משפט בינלאומי  99-107-01
 פומבי

 ד' 4 א' ד"ר זיו בורר
 ה'

15-17 
15-17 

משפט בינלאומי  99-107-02
 פומבי

 ב' 4 ב' אגון-ון שלמהד"ר סי
 ג'

12-14 
12-14 

משפט ושינוי  99-155-01
מבוא -חברתי

 לקליניקות

 09-11 ד' 1 א' ד"ר שירי רגב מסלם

משפט ושינוי  99-155-02
מבוא -חברתי

 לקליניקות

 16-18 ג' 1 א' ד"ר שירי רגב מסלם

 א' ד"ר עדי ליבזון דיני חברות 99-205-01
 ב'

 ה' 6
 ה'

12-15 
12-15 

 ב' 6 ב' ברק-ד"ר הדס אהרוני דיני חברות 99-205-02
 ד'

09-12 
09-12 

-ד"ר מרים מרקוביץ' דיני קניין 99-208-01
 ביטון

 ג' 6 א'
 ה'

09-12 
09-12 

 א' 6 א' ד"ר שי שטרן דיני קניין 99-208-02
 ד'

13-16 
12-15 

 א' 5 ב' פרופ' רות הלפרין קדרי דיני משפחה 99-212-01
 ד'

11-14 
12-14 

 א' 5 א' פרופ' שחר ליפשיץ דיני משפחה 99-212-02
 ד'

18-20 
09-12 

שיטות מחקר  99-214-01
 במשפטים

 10-12 ד' 2 ב' ד"ר אורי אהרונסון

שיטות מחקר  99-214-02
 במשפטים

 12-14 ד' 2 ב' ד"ר אורי אהרונסון

 

  מקצועות חובה –שנה ג'  3.4

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

 ד'
09-11 
09-11 

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

09-11 
14-16 

 11-14 ג' 3 ב' דוד-ד"ר גיא בן דיני ראיות 99-309-01
 18-21 א' 3 א' השופט עודד מודריק דיני ראיות 99-309-02
 13-16 א' 3 ב' פרופ' מיכל טמיר סדר דין פלילי 99-310-01
 13-16 א' 3 א' פרופ' מיכל טמיר סדר דין פלילי 99-310-02
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  קליניקות משפטיות 3.5

קוד 
 הקורס

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס

קליניקה לסיוע אזרחי  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' פרופ' גדעון ספיר

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
 דיויד ויינר ז"לע"ש ד"ר 

עו"ד ענבל 
 רובינשטיין

 17-20 ב' 5 ש'

הקליניקה ליישוב  99-985-01
 סכסוכים שיפוטי

פרופ' מיכל 
 ןאלברשטי

 17-20 ב' 5 ש'

-סימן-ד"ר איתי בר ייעוץ וחקיקה 99-992-01
 טוב

 17-20 ב' 5 ש'

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 ד' 3 א' ד"ר נורית צימרמן אתיקה מקצועית 99-380-01

 

  מקצועות בחירה במשפט עברי 3.7

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה הקורסשם  קוד הקורס
 16-18 ד' 2 ב' ד"ר חיים שפירא הלכות מדינה 99-388-01
פילוסופיה בשירות  99-501-01

 ההלכה
 10-12 ג' 2 ב' פרופ' יצחק ברנד

הורים וילדים במשפט  99-503-01
 העברי

 14-16 ג' 2 א' ד"ר נעמה סט

"מקרי גבול עושים דין  99-505-01
גבול בעיון סוגיות -טוב"

 ההלכתי והמשפטי

ד"ר אהרון 
 אורנשטיין

 11-13 א' 2 א'

היסודות ההלכתיים של  99-507-01
 דיני המשפחה בישראל

פרופ' עמיחי 
 רדזינר

 א' 4 ב'
 ג'

18-20 
16-18 

דיני חוזים במשפט  99-511-01
 העברי

 ג' 4 א' פרופ' יצחק ברנד
 ה'

10-12 
10-12 

דיני ראיות במשפט  99-516-01
 העברי

 15-17 ה' 2 א' ד"ר יעקב חבה

שיקול דעת שיפוטי  99-517-01
 במשפט העברי

 18-20 ד' 2 ב' ד"ר חיים שפירא

הכרעות הלכתיות  99-528-01
 בענייני קהילה ומדינה

-ד"ר הילה בן
 אליהו

 16-19 ג' 3 א'

 18-20 ג' 2 א'-ד"ר הילה בןתורת השפיטה  99-531-01
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תיאוריה  -ההלכתית 
 ומעשה

 אליהו

אתיקה של עו"ד במשפט  99-536-01
 העברי

ד"ר איתמר 
 ורהפטיג

 16-18 א' 2 א'

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

דיני קניין במשפט  99-546-01
 העברי

פרופ' עמיחי 
 רדזינר

 א' 4 א'
 ג'

16-18 
09-11 

 09-11 ג' 2 א' פרופ' צבי זוהר גיור כהלכה 99-551-01
הגנת הצרכן במשפט  99-554-01

 העברי
ד"ר איתמר 

 ורהפטיג
 14-16 א' 2 א'

ההתמודדות ההלכתית  99-555-01
של חכמי ישראל בארצות 

 האסלאם עם המודרנה

 12-14 ג' 2 א' פרופ' צבי זוהר

ההלכה לנוכח תהליכי  99-557-01
 חילון רדיקליים

 12-14 ג' 2 ב' פרופ' צבי זוהר

ד"ר לוי יצחק  ספרות השו"ת 99-570-01
 קופר

 10-12 ה' 2 א'

דיני נזיקין במשפט  99-579-01
 העברי

 16-18 ה' 2 ב' ד"ר יעקב חבה

 

  מקצועות בחירה משפט ו... 3.8

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

 מסלם
 18-20 ג' 2 א'

ד"ר שירי רגב  וחברהמשפט  99-109-02
 מסלם

 14-16 ב' 2 ב'

ד"ר שמעון ארז  היסטוריה של המשפט 99-116-01
 בלום

 11-13 א' 2 א'

 16-18 ג' 2 ב' ד"ר עדי ליבזון משפט וכלכלה 99-119-01
 18-20 ב' 2 ב' ד"ר יניב גולדברג משפט, ספרות וקולנוע 99-905-01

 

 מקצועות בחירה  3.9

 שעות יום ש"ס סמסטר המרצה שם 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

 10-13 א' 3 א' פרופ' אבי בל

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

10-12 
12-14 

 ב' 4 א' צילי דגןפרופ'  דיני מסים 99-202-02
 ד'

12-14 
12-14 

ד"ר מרים  מבוא לדיני קניין רוחני 99-307-01
 ביטון-מרקוביץ'

 ג' 4 ב'
 ה'

09-11 
10-12 

 18-21 ד' 3 'א ד"ר אסף הראל משפט מנהלי 99-313-01
-ד"ר סיון שלמה משפט בינלאומי כלכלי 99-316-01

 אגון
 09-12 ג' 3 ב'

 11-14 א' 3 'ב יובל פלדמןפרופ'  דיני עבודה 99-319-01
 ט.נ ט.נ 2 ט.נ עו"ד דורון טאובמן ליטיגציה 99-323-01
יישוב סכסוכים  99-325-01

שיפוטי: בין תיאוריה 
 ופרקטיקה

פרופ' מיכל 
 אלברשטיין

 14-16 ה' 2 א'
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 16-18 ה' 2 ב' ד"ר ניר שניידרמן פשע מאורגן 99-326-01
תיאוריה  -דיני קניין 99-327-01

 ומעשה
 16-18 ה' 2 ב' ד"ר שי שטרן

-סימן-ד"ר איתי בר תיאוריה חוקתית 99-328-01
 טוב

 12-14 ג' 2 ב'

חישוב הפיצויים בנזקי  99-330-01
 גוף

 14-16 ה' 2 'ב 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
תקשורתית מול הזירה 

 המשפטית בישראל

 15-17 ב' 2 א' ד"ר ענת פלג

משפט וכלכלה  99-394-01
 התנהגותית

 11-13 א' 2 א' פרופ' יובל פלדמן

רב תרבותיות וזכויות  99-395-01
 מיעוטים

 -ד"ר מנאל תותרי
 ג'ובראן

 16-19 ה' 3 א'

זכויות חברתיות  99-504-01
 במדינת ישראל

-עו"ד חגית ברסטל
 גינת

 14-17 א' 3 ב'

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

 14-16 ה' 2 א'

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

 14-16 ב' 2 ב'

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

 11-14 ב' 3 ב'

 פרופ' אבי בל עסקאות קניין מורכבות 99-553-01
 עו"ד יהודה ריסקין

 12-15 ב' 3 א'

 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'

 18-20 ג' 2 א' ד"ר חן קוגל רפואה משפטית 99-900-01
-ד"ר מנאל תותרי דיני מכרזים 99-904-01

 ג'ובראן
 11-14 ג' 3 ב'

נטילה שלטונית של  99-918-01
 מקרקעין

 12-14 ה' 2 ב' ד"ר שי שטרן

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

 10-12 ג' 2 ב'

תורת המשחקים  99-925-01
 ויישומה במשפט

 12-14 ד' 2 א' ד"ר עדי אייל

סוגיות במיסוי  99-927-01
 מקרקעין ובנייה

 פרופ' אבי בל
 עו"ד יהודה ריסקין

 09-12 ב' 3 א'

 16-18 ה' 2 א' ד"ר איאד זחאלקה משפט מוסלמי 99-929-01
 מבט–פוליטית שחיתות 99-931-01

 ותקשורתי משפטי
 14-16 ג' 2 'ב יועז יובל ד"עו

ד"ר עדי אייל  דיני הגבלים עסקיים 99-933-01
ויועמ"ש רשות 

 ההגבלים העסקיים

 12-14 ד' 2 ב'

 10-12 ה' 2 א' ד"ר שלמה נס חברות בקשיים 99-940-01
 18-20 א' 2 א' ד"ר גור בליי דיני פוליטיקה 99-945-01
קרקעות ישראל:  99-951-01

היבטים משפטיים, 
 היסטוריים ויישוביים

 10-12 א' 2 א' פרופ' יוסי כץ

-המדינה בבג"צייצוג  99-960-01
 הלכה למעשה

 18-20 א' 2 ב' עו"ד אסנת מנדל

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

 13-16 א' 3 א'
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 16-18 ד' 2 א' עו"ד מורן שמואל דיני הורים וילדים 99-963-01
-ד"ר סיון שלמה משפט וטרור 99-965-01

 אגון
 09-12 ב' 3 א'

 16-18 ד' 2 א' צילי דגןפרופ'  מיסוי בינלאומי 99-971-01
שב"כ במדינה  99-977-01

היבטים -דמוקרטית
 משפטיים

 12-14 ה' 2 א' עו"ד אריה רוטר

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

 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

משפט ורגולציה של  99-006-01
אינטליגנציה 

 מלאכותית

 *  1 א' פרופ' ניקולס פטיט

דיני התחרות באיחוד  99-008-01
 האירופי

 *  1 א' פרופ' אריאל אזרחי

בוררות מסחרית  99-009-01
בינלאומית: חוק 

 ופרקטיקה

 *  2 א' גב' קרן לאיק

מבוא למסגרת  99-014-01
 המשפטית של סין

ככלכלת שוק 
 סוציאליסטית

 *  1 א' פרופ' שיאן צ'ו זאנג

קניין ורגולציה של  99-019-01
 משאבי טבע

 *  1 א' פרופ' מוסטרט האנרי

אתיקה רפואית  99-038-01
 ומשפט

-ד"ר פמלה יוקליס
 לאופר

 *  1 'א

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

 ישראלי
 *  3 'א פרופ' אבי בל

 **גלובליזציה ומשפט 99-412-01
 )סמינר עיוני באנגלית(

 פרופ' אורן פרז
 ד"ר יעקב נוסים

 ב' 4 'א
 ה'

15-17 
12-14 

 תיאורי הקורסים מועדי הקורס מפורסמים בפרק *

   2016בר דצמ -מפגשים במהלך החודשים נובמבר  13נתן פעמיים בשבוע עד להשלמת י** הסמינר י

 

 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

 פרופ' אורן פרז
 16-18 ד' 3 ב'

 פרופ' צילי דגן סדנה ברגולציה 99-315-01
 ד"ר עדי אייל
 טוב-סימן-ד"ר איתי בר

 18-20 ד' 3 ש'

סדנה למשפט  99-329-01
 ציבורי

 13-15 ב' 3 ש' ד"ר אורי אהרונסון

 18-20 ג' 3 א'-מרקוביץ'מרים ד"ר סוגיות  99-331-01
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מתקדמות 
 –במקרקעין 

יזמות ובניה 
 למגורים

 ביטון 
 ד"ר שי שטרן

 ג'ובראן-תותריד"ר מנאל 

רגולציה של שוק  99-384-01
 ההון

 10-12 ה' 3 ש' ד"ר אסף אקשטיין

סדנה בדיני  99-387-01
 קניין רוחני

 פרופ' גדעון פרחומובסקי
 פרופ' אבי בל

 16-18 ג' 3 ש'

סוגיות  99-393-01
מתקדמות 

 ברפואה ומשפט

 ד"ר שמואל ילינק
 פרופ' בנימין שמואלי

 

 16-18 ה' 3 ב'

סדנה ברגולציה  99-906-01
סביבתית ודיני 

 מים

 פרופ' אורן פרז
 עו"ד גידי פרישטיק

 15-17 ד' 3 א'

סדנה במשפט  99-982-01
 עברי

 ד"ר יעקב חבה
 פרופ' יצחק ברנד

 16-18 ג' 3 ש'

סדנה במשפט,  99-993-01
 כלכלה ועסקים

 פרופ' גדעון פרחומובסקי
 ד"ר יעקב נוסים

 14-16 א' 3 א'

 

 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'

-למצטייניםסדנה  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'

ברגולציה סדנה  99-317-01
 **כלכלית

   2 ש' ד"ר עדי אייל

סדנת המשך הליך  99-527-01
הלכה -החקיקה

 **למעשה

-סימן-ד"ר איתי בר
 טוב

   2 ש'

רגולציה של שוק ההון  99-599-01
 משפט מבוים*** -

 12-14 ה' 2 ב' ד"ר אסף אקשטיין

נקודות הזכות בהן ישתייכו למכסת הנקודות  כמו  כן, * בסדנאות אלו הסטודנטים ייבחרו ע"י המרצים.
. המשך" המחליפה את חובת הסמינר העיוני בשנה ג'( -)למעט "סדנה למצטיינים  הנדרשת בקורסי בחירה

    לא ניתן להרשם לאחת מסדנאות אלו עבור השלמת חובת הסדנה של שנה ג'.

 .רצהפירוט לגבי הפעילות בסדנה והמפגשים יימסר לסטודנטים ע"י המ **

** לסדנה זו ייבחרו סטודנטים ע"י המרצה מתוך כלל הסטודנטים שישתתפו בסדנה "רגולציה של שוק *
 .99-384ההון" 
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 סמינריונים עיוניים 3.12

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
קואופרטיבים וכלכלה  99-220-01

 שיתופית
 ד"ר עדי אייל

עו"ד איתי 
 פייגנבאום

 16-18 ג' 4 ב'

גופים פרטיים במשפט  99-247-01
 הציבורי

 16-18 א' 4 ב' ד"ר אסף הראל

יחסים במשפחה בדין  99-269-01
 הנזיקי

פרופ' בנימין 
 שמואלי

 12-14 ה' 4 א'

 15-17 ב' 4 א' ד"ר עדי ליבזון מדיניות רווחה ומשפט 99-408-01
 גלובליזציה ומשפט 99-412-01

 )סמינר עיוני באנגלית(
 פרופ' אורן פרז

 ד"ר יעקב נוסים
 ב' 4 א'

 ה'
15-17 
12-14 

 15-17 ב' 4 ב' ד"ר שי שטרן קהילות במשפט 99-415-01
-ד"ר מנאל תותרי דיני שלטון מקומי 99-418-01

 ג'ובראן
 12-14 ה' 4 א'

תיאוריות מתקדמות  99-428-01
בדיני חברות וניירות 

 ערך

 16-18 ה' 4 ב' ד"ר עדי ליבזון

 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'

סוגיות מתקדמות בדיני  99-878-02
 קניין רוחני

ד"ר מרים 
 ביטון-מרקוביץ'

 12-14 ה' 4 א'

 

 סמינריונים מחקריים 3.13

 שעות יום ש"ס סמסטר שם המרצה שם הקורס 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

 18-20 ד' 4 ב' פרופ' אריאל בנדור

פרדוקס, אבסורד  99-277-01
 ועמימות במשפט

 16-18 א' 4 ב' פרופ' אורן פרז

פרופ' גדעון  קניין רוחני 99-279-01
 פרחומובסקי

 16-18 א' 4 א'

 16-18 א' 4 א' פרופ' שחר ליפשיץ יחסי ממון בין בני זוג 99-293-01
סוגיות חוקתיות  99-401-01

 במשפט הפלילי
השופטת )בדימוס( 

 דליה דורנר
 12-14 ה' 4 א'

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

פרופ' מיכל 
 אלברשטיין

 12-14 ה' 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 'א 4 א' פרופ' יובל פלדמן משפט ופסיכולוגיה 99-441-01
 12-14 ה' 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' צילי דגןפרופ'  גבולות השוק 99-487-01
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