
 )*יתכנו שינויים(  תואר ראשון  -מערכת שעות 

 קורסי חובה –שנה א' 

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

 ב'
 ד' -- 2

 ג'
13-15 
14-16 

 א'  שיעור העשרה 99-100-02
 ב'

 ב' -- 2
 א'

10-12 
09-11 

מבוא ללימודי  99-101-01
 משפטים

 14-16 א' 1 1 א' פרופ' ידידיה שטרן

מבוא ללימודי  99-101-02
 יםמשפט

 18-20 ה' 1 1 א' פרופ' ידידיה שטרן
 

 א' 3 3 א' ד"ר יותם קפלן דיני חוזים 99-102-01
 ה'

11-14 
12-15 

 
 ג' 3 3 א' פרופ' גלברד משה דיני חוזים 99-102-02

 ה'
10-13 
15-18 

 ג' 3 3 ב' רוזנברג-דנציג ד"ר הדר דיני עונשין 99-104-02
 א'

11-14 
11-14 

 ב' 3 3 א' ד"ר זיו בורר דיני עונשין 99-104-01
 ד'

14-17 
10-13 

 א' פרופ' אריה רייך דיני נזיקין 99-110-01
 ב'

 ב' 3 3
 א'

11-14 
11-14 

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

 ב' 3 3
 ג'

12-15 
16-19 

 א' 2 2 ב' ד"ר יעקב חבה מבוא למשפט עברי 99-111-01
 ב'

09-11 
13-15 

 ב' 2 2 ב' ד"ר יעקב חבה  מבוא למשפט עברי 99-111-02
 א'

11-13 
16-18 

 16-18 ג' 1 1 ב' עו"ד אן לוין אנגלית למשפטנים 99-160-01
 14-16 ג' 1 1 ב' עו"ד אן לוין אנגלית למשפטנים 99-160-02
 16-18 ג' 1 1 ב' עו"ד ג'וליה פיואר אנגלית למשפטנים 99-160-03
 14-16 ג' 1 1 ב' ג'וליה פיוארעו"ד  אנגלית למשפטנים 99-160-04
 ב' 3 3 ב' טוב-סימן-ד"ר איתי בר משפט חוקתי 99-204-01

 ג'
10-13 
11-14 

 ג' 3 3 א' פרופ' גדעון ספיר משפט חוקתי 99-204-02
 ה'

16-19 
12-15 

 
 

 קורסים כלליים -שנה א' 

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

 למשפטנים
 ב' 2 2 ב' ד"ר יעקב נוסים

 א'
15-17 
14-16 

כלכלה יסודות ב 99-150-02
 תרגיל-למשפטנים

 08-10 ב' -- 1 ב' ד"ר יעקב נוסים

תולדות המחשבה  99-152-01
 המדינית

 ב' 2 2 ב' ד"ר משה הלינגר
 ה'

15-17 
12-14 
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 קורסי חובה –שנה ב' 

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

 ב'
 א' -- 2

 א'
14-16 
09-11 

 
 ג' -- 2 א  שיעור העשרה 99-200-02

 ג'
14-16 
14-16 

 ג' 2 2 ב' קידרפרופ' ניר  תורת המשפט 99-103-02
 ב'

12-14 
12-14 

 ג' 2 2 א' פרופ' חיים שפירא תורת המשפט 99-103-01
 ה'

16-18 
15-17 

משפט בינלאומי  99-107-02
 פומבי

 ב' 2 2 א' אגון-ד"ר  סיון שלמה
 ג'

15-17 
16-18 

בינלאומי משפט  99-107-01
 פומבי

 ד' 2 2 ב' ד"ר זיו בורר
 ה'

14-16 
15-17 

 ג' 2 2 א' ד"ר יעקב נוסים דיני מסים 99-202-02
 ד'

12-14 
14-16 

 ד' 2 2 ב' פרופ' צילי דגן דיני מסים 99-202-01
 א'

16-18 
16-18 

 א' 3 3 ב' האןפרופ' דוד  דיני חברות 99-205-01
 ה'

11-14 
12-15 

 א' ד"ר עדי ליבזון דיני חברות 99-205-02
 ב'

 ג' 3 3
 ד'

09-12 
13-16 

 א' 3 3 א' ד"ר שי שטרן דיני קניין 99-208-02
 ד'

09-12 
11-14 

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

 א' 3 3 א'
 ה'

09-12 
12-15 

 א' 2.5 2.5 א' פרופ' שחר ליפשיץ דיני משפחה* 99-212-01
 ד'

12-14 
14-17 

 ג' 2.5 2.5 ב' קדרי-פרופ' רות הלפרין דיני משפחה 99-212-02
 ד'

10-12 
10-13 

מחקר שיטות  99-214-01
 במשפטים

 14-16 א' 1 1 ב' ד"ר איילת סלע

שיטות מחקר  99-214-02
 במשפטים

 10-12 ב' 1 1 ב' ד"ר איילת סלע

 

 

 קורסי חובה –שנה ג' 

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 ב' 2 2 ב' ד"ר אורי אהרונסון סדר דין אזרחי 99-206-01

 ה'
10-12 
10-12 

 ב' 2 2 א' ד"ר אורי אהרונסון סדר דין אזרחי 99-206-02
 ה'

10-12 
09-12 

 13-16 א' 1.5 1.5 ב' פט עודד מודריקהשו דיני ראיות 99-309-02
 09-12 ד' 1.5 1.5 א' ד"ר גיא בן דוד דיני ראיות 99-309-01
 13-16 א' 1.5 1.5 א' פרופ' מיכל טמיר סדר דין פלילי 99-310-01
 16-19 א' 1.5 1.5 ב' מיכל טמירפרופ'  סדר דין פלילי 99-310-02

 

 

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699980
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699980
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695241
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695241
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699981
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699981
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695246
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695246
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695294
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695294
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699982
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699982
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695307
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695307
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695306
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695306
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695315
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695315
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695314
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695314
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695317
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695317
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699983
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=699983
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695320
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695320
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695319
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695319
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695310
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695310
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695311
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695311
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695304
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695304
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695303
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695303
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695309
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695309
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695308
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695308


 קליניקות משפטיות -שנה ג' 

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
קליניקה לסיוע אזרחי  99-268-01

 ע"פ המשפט העברי
 17-20 ב' 2.5 2.5 ש' חבהד"ר יעקב 

קליניקה לרגולציה  99-509-01
 סביבתית

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש' פרופ' אורן פרז

סיוע משפטי לנשים  99-522-01
 בענייני משפחה

פרופ' רות הלפרין 
 קדרי

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש'

קליניקה לזכויות  99-5005-01
 לאנשים עם מוגבלויות

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש' פרופ' גדעון ספיר

סיוע משפטי קהילתי  99-559-01
 אזרחי

פרופ' שמואלי 
 בנימין

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש'

הקליניקה זכויות זקנים  99-5002-01
 וניצולי שואה

 17-20 ב' 2.5 2.5 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' 2.5 2.5 ש'

הקליניקה ליישוב  99-985-01
 סכסוכים שיפוטי

פרופ' מיכל 
 אלברשטין

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש'

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

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש'

קליניקה פרקליטות  99-994-01
 פלילית

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש' ד"ר אסף הראל 

קליניקה פרקליטות  99-994-01
 מחוז ירושלים -פלילית 

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש' ד"ר אסף הראל 

הקליניקה לקידום  99-5006-01
 שוויון

 עו"ד יצחק דסה
 פרופ' אריאל בנדור

 17-20 ב' 2.5 2.5 ש'

 

 קורסי חובה –שנה ד' 

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 14-17 ב' 1.5 1.5 א' ד"ר נורית צימרמן אתיקה מקצועית 99-380-01

 

 

 משפט עברי –מקצועות בחירה 

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

סוגיות גבול בעיון -טוב"
 ההלכתי והמשפטי

ד"ר אהרון 
 אורנשטיין

 09-11 ב' 1 1 א'

היסודות ההלכתיים של  99-507-01
 דיני המשפחה בישראל

 א' 2 2 ב' פרופ' עמיחי רדזינר
 ג'

18-20 
16-18 

 
 ג' 2 2 א' פרופ' יצחק ברנד דיני חוזים במשפט העברי 99-511-01

 ה'
10-12 
10-12 

משפט ושיפוט בתקופת  99-569-01
 המשנה והתלמוד

 ג' 2 2 ב' ד"ר שפירא חיים
 ד'

16-18 
16-18 

דיני ראיות במשפט  99-516-01
 העברי

 12-14 א' 1 1 א' ד"ר יעקב חבה
 

שיקול דעת שיפוטי  99-517-01
 במשפט העברי

 ג' 2 2 ב' ד"ר חיים שפירא
 ה'

18-20 
17-19 

 16-18 א' 1 1 א ד"ר יעקב חבה סוגיות משפטיות בתלמוד 99-5001-01
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 18-20 ג' 1 1 א' איתי ליפשיץ ד"ר הפשרה במשפט העברי 99-545-01

 
99-570-01 

 
 ספרות השו"ת

 9-11 ד' 1 1 א' ד"ר לוי קופר

יחס ההלכה לאנשים עם  99-5004-01
 מוגבלויות

 14-16 ג' 1 1 א' ד"ר נעמה סט

99-928-01 
 

הלכה צלם אלוהים ב
  ובהגות היהודית

פרופ' יאיר 
 לורברבוים 

 ג' 2 2 א'
 ד'

12-14 
18-20 

 אליהו-ד"ר הילה בן דת קהילה ומדינה* 99-5000-01
' פרופ -אקדמי ליווי
 ליפשיץ שחר

 2 2 שנתי
 

 18-20 א'

דת ודין: על הפנים  99-5003-01
 הדתיות של ההלכה

 ג' 2 2 ב' פרופ' יצחק ברנד
 ה'

10-12 
17-19 

         benelih@biu.ac.ilאליהו: -בקורס זה הסטודנטים ייבחרו ע"י המרצים. על המעוניינים לפנות בדוא"ל לד"ר הילה בן *

 משפט ו... –מקצועות בחירה 

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
-ד"ר מנאל תותרי משפט וחברה 99-109-01

 ג'ובראן
 10-12 ה' 1 1 א'

-ותריד"ר מנאל ת משפט וחברה 99-109-02
  ג'ובראן

 17-19 ב' 1 1 ב'

 17-19 ב' 1 1 א' פרופ' ניר קידר שיטות משפט 99-115-01
 18-20 'ג 1 1 'א פרופ' ניר קידר המשפט של היסטוריה 99-116-01
 17-19 ב' 1 1 ב' פרופ' ניר קידר היסטוריה של המשפט 99-116-02
 10-12 ה' 1 1 ב' ד"ר עדי ליבזון משפט וכלכלה 99-119-01

 17-19 ב' 1 1 ב' ד"ר איילת סלע משפט וטכנולוגיה 99-1001-01
משפט טרור ובטחון  99-1003-01

 לאומי
 17-19 ב' 1 1 ב' אגון-ד"ר סיון שלמה

 

 מקצועות בחירה

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
מבוא לדיני קניין  99-307-01

 רוחני
ד"ר מרים 
 ביטון-מרקוביץ'

 09-12 ג' 1.5 1.5 ב'

 א' 2 2 א' פרופ' אריאל בנדור משפט מנהלי 99-313-01
 ד'
 

10-12 
15-17 

 
 12-15 ב' 1.5 1.5 ב' אגון-ד"ר סיון שלמה משפט בינלאומי כלכלי 99-316-01

 
 10-13 א' 1.5 1.5 ב' פרופ' יובל פלדמן דיני עבודה 99-319-01
תיאוריה -דיני קניין 99-327-01

 ומעשה
 15-17 ב' 1 1 ב' ד"ר שי שטרן

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

 12-14 ב' 1 1 א'

 11-14 ג' 1.5 1.5 א' דוד האןפרופ'  חדלות פרעון 99-381-01
 09-12 ג' 1.5 1.5 א' פרופ' רונה שוז משפט בינלאומי פרטי 99-386-01
99-389-01 

 
דרכים חלופיות ליישוב 

 סכסוכים
פרופ' מיכל 
 אלברשטיין

 16-19 ג' 1.5 1.5 ב'

99-390-01 
 

 

התנהלות -צדק צהוב
תקשורתית מול הזירה 

 המשפטית בישראל

 15-17 ב' 1 1 א' ד"ר ענת פלג

משפט וכלכלה  99-394-01
 התנהגותית

 15-18 ד' 1.5 1.5 א' פרופ' יובל פלדמן
 

רב תרבותיות וזכויות  99-395-01
 מיעוטים

ג'ובראן -ד"ר תותרי
 מנאל

 11-14 ג' 1.5 1.5 ב'
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-ד"ר איילת בלכר דיני ירושה 99-513-01
 פריגת

 09-11 ד' 1 1 ב'

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

 12-15 ד' 1.5 1.5 א'
 

משפט האיחוד  99-525-01
 האירופי

 12-14 ה' 1 1 ב' פרופ' אריה רייך

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

 18-20 ה' 1 1 א'
 

 
 פרופ' אריה רייך דיני בוררות 99-566-01

 
 14-16 ה' 1 1 ב'

 16-18 ד' 1 1 ב' ד"ר זיו בורר משפט פלילי בינלאומי 99-563-01
מנחם  השופט ד"ר הדין המשמעתי 99-595-01

 )מריו( קליין
 16-18 א' 1 1 א'

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

ד"ר מרים 
 ביטון -מרקוביץ'

 10-12 ה' 1 1 א'
 

נטילה שלטונית של  99-918-01
 מקרקעין

 18-20 ה' 1 1 ב' ד"ר שי שטרן
 

 16-18 ה' 1 1 ב' איאד זחאלקהד"ר  משפט מוסלמי 99-929-01
 11-14 ד' 1.5 1.5 ב' פרופ' עדי אייל דיני הגבלים עסקיים 99-933-01
 10-12 ה' 1 1 א' ד"ר שלמה נס חברות בקשיים 99-940-01
עו"ד ברסטל גינת  דיני חינוך 99-961-01

 חגית
 12-15 א' 1.5 1.5 א'

 12-14 ה' 1 1 ב' ד"ר עדי ליבזון דיני ניירות ערך 99-959-01
-ייצוג המדינה בבג"צ 99-960-01

 למעשההלכה 
 15-17 ב' 1 1 ב' עו"ד אסנת מנדל

 16-19 א' 1.5 1.5 א' פרופ' צילי דגן מיסוי בינלאומי 99-971-01
 

 15-17 ב' 1 1 א' רייך-ד"ר מיטל סגל משפט וזיקנה 99-979-01

 12-15 ב' 1.5 1.5 ב' נוסיםד"ר יעקב  מיסוי תאגידים 99-989-01

מערכות לניהול ויישוב  99-9000-01
 סכסוכים

 12-15 ד' 1.5 1.5 א' ד"ר איילת סלע

עשיית עושר ולא  99-9003-01
 במשפט

 12-14 ג' 1 1 ב' ד"ר יותם קפלן

 14-16 ה' 1 1 א' אריה רייךפרופ'  דיני אנרגיה 99-9006-01
המדינה כבעל דין  99-9008-01

 במשפט האזרחי
 ר"ד של אקדמי )בליווי

 הראל(. אסף

 14-16 ג' 1 1 א' עו"ד קרן יוסט

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

 ובהליכי גישור

 17-19 ה' 1 1 א' עו"ד רונה גינת

 15-17 ב' 1 1 ב' עו"ד דנה ביאלר אגודות שיתופיות 99-9010-01
בין -הרשות המבצעת 99-9014-01

 מעשההלכה ל
 עו"ד אלון גלרט

 אסףד"ר -אקדמי ליווי
 הראל

 18-20 ד' 1 1 ב'

סוגיות חוקתיות  99-9016-01
 במשפט הפלילי

 14-16 ג' 1 1 א' השופטת דליה דורנר

שפיטה ופשרות בעידן  99-9017-01
 של ישוב סכסוכים

פרופ' מיכל 
 אלברשטיין

 11-14 ב' 1.5 1.5 א'

 16-18 ה' 1 1 ב' ד"ר שי שטרן דיני איכות הסביבה 99-9019-01
דיני נזיקין בתא  99-9020-01

 המשפחתי
פרופ' שמואלי 

 בינמין
 12-15 ה' 1.5 1.5 ב'

נפגעי עבירה: היבטים  99-9022-01
 משפטיים וטיפולים

רוזנברג -ד"ר דנציג
 הדר

 12-15 א' 1.5 1.5 א'

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695352
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695352
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700708
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700708
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695376
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695376
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=689935
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=689935
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695384
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695384
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695438
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695438
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695417
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695417
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695430
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695430
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=689929
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=689929
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695433
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695433
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695442
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695442
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695440
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695440
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695441
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695441
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695445
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695445
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695446
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695446
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695450
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695450
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695548
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695548
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=689985
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=689985
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=701215
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=701215
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695708
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695708
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695708
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695708
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695741
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695741
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695741
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695741
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=702086
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=702086
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695742
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=695742
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=701216
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=701216
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700247
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700247
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700709
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700709
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=701218
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=701218
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700328
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=700328


רגולציה וסביבה:  99-9023-01
מאסדרה מדינתית 
 לאחריות תאגידית

 18-20 ה' 1 1 א' פרופ' פרז אורן

התנסות בליטיגציה  99-9024-01
 אזרחית

 17-19 ה' 1 1 א' ד"ר אהרונסון אורי

מדע הנתונים  99-9025-01
 למשפטנים

 14-16 ה' 1 1 א' ד"ר אבן זוהר יאיר

 12-15 ב' 1.5 1.5 ב' פרופ' האן דוד אגרות חוב בשוק ההון 99-9026-01
זכויות חשודים  99-9028-01

ונאשמים בהליך 
 הפלילי

 12-14 ב' 1 1 א' ד"ר הראל אסף

 12-14 ג' 1 1 א' פרופ' קידר ניר  ומשפט בישראלזהות  99-9029-01
הלכה  –משפט פלילי  99-9030-01

 למעשה
 12-14 ד' 1 1 א' עו"ד שטרית רות

 13-15 ב' 1 1 א' ד"ר שי פרבר הענישה הפלילית 99-9032-01
 

 מקצועות בחירה בשפה האנגלית

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
ליטיגציה חוקתית  99-039-01

בבתי משפט 
לערעורים: תאוריה 

  ופרקטיקה

 מר הארי וולר 
 0.5 0.5 א' 

 

  

   0.5 0.5 א' פרופ' מרטין אדלמן דיני פטנטים בארה"ב 99-078-01
חוק ומדיניות משאבי  99-0009-01

 מים
   0.5 0.5 א' פרופ' ארין ראיין

משפט חוקתי  99-0010-01
השוואתי: סוגיות 

 נבחרות

   0.5 0.5 א' פרופ' לורי רינגהארד

   0.5 0.5 א' ד"ר נילס פטרסן בתי משפט ופוליטיקה 99-0011-01
סוגיות עכשוויות  99-0012-01

 חוקתיבמשפט ה
   0.5 0.5 ב' השופט גודווין ליו

ניהול חוזים: מכירות  99-0013-01
 ורכש

   0.5 0.5 א' פרופ' ליסה ברנסטין

דיני הגירה, פליטים  01-0014-99
 ואזרחות באירופה

   0.5 0.5 א' ד"ר ג'יאמריה מילאני 

 

 סדנאות

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

 אמפירי
 פרופ' יובל פלדמן

 
 16-18 ד' 1.5 1.5 ב'

 
 פרופ' צילי דגן *סדנה ברגולציה 99-315-01

 טוב-סימן-ד"ר איתי בר
 

 19-21 ד' 1.5 1.5 ש'

סדנה ברגולציה  99-906-01
סביבתית ודיני 

 *מים

 פרופ' אורן פרז 
  עו"ד יותם שלמה 

  עו"ד גידי פרישטיק

 18-20 ד' 1.5 1.5 ש'
 

סדנה במשפט  99-982-01
 עברי

 ד"ר יעקב חבה
 פרופ' עמיחי רדזינר

 16-18 ג' 1.5 1.5 א'

סדנה במשפט  99-993-01
 כלכלה ועסקים

 ד"ר נוסים יעקב 
 ד"ר ליבזון עדי

 16-18 ג' 1.5 1.5 א'

 18-20 ג' 1.5 1.5 א' אגון-ד"ר סיון שלמההסדנה למשפט  99-3002-01
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 בינלאומי
 פרופ' עדי אייל מיזוגים ורכישות 99-3004-01

 
 14-16 ד' 1.5 1.5 ב'

צדק חברתי:  99-3005-01
מיסוי משטרי 
 ** ורווחה

 פרופ' צילי דגן 
כץ )אוני' -ד"ר תמי קריכלי

 ת"א(

 18-20 ה' 1.5 1.5 ש'

סדנה במשפט  99-3006-01
 וטכנולוגיה

 ד"ר איילת סלע
 

 16-18 ג' 1.5 1.5 א'

 יתקיימו אחת לשבועיים.*המפגשים בסדנה 
 אילן ובאוניברסיטת ת"א לסירוגין.   -**המפגשים בסדנה יתקיימו אחת לשבועיים בבר

 

 סדנאות מיוחדות*

 שעות יום נ"ז ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס
 פרופ' עדי אייל  סדנה למצטיינים 99-305-01

-ד"ר מנאל תותרי
 ג'ובראן

 18-20 ג' 1 1 ש'

 פרופ' עדי אייל תרגיל-סדנה למצטיינים 99-305-02
-ד"ר מנאל תותרי

 ג'ובראן

 20-22 ג' -- 1 ש'

-סדנה למצטיינים 99-308-01
 המשך

 פרופ' עדי אייל
-ד"ר מנאל תותרי

 ג'ובראן

 18-20 ג' 2 2 ש'

-סדנה למצטיינים 99-308-02
 תרגיל -המשך 

 פרופ' עדי אייל
-ד"ר מנאל תותרי

 ג'ובראן

 20-22 ג' -- 2 ש'

שיטות מחקר  01-306-99
 **למתקדמים

 פרופ' אורן פרז
 ד"ר אורי אהרונסון

   1 1 א'

ברגולציה סדנה  99-317-01
 **כלכלית

   1 1 ש' פרופ' עדי אייל

סדנת המשך הליך  99-527-01
הלכה -החקיקה

 **למעשה

-סימן-ד"ר איתי בר
 טוב

   1 1 ש'

קבוצת קריאה: משפט  99-9031-01
 **יהודי ודמוקרטי

 פרופ' שחר ליפשיץ
 ד"ר אורי אהרונסון

   1 1 ש

 הנדרשת הנקודות למכסת ישתייכו בהן הזכות נקודות, כן  כמו. המרצים י"ע ייבחרו הסטודנטים אלו *בסדנאות

 על חל אינו זה כלל'. ג שנה של הסדנה חובת השלמת עבור אלו מסדנאות לאחת להרשם ניתן לא. בחירה בקורסי

 .הסדנה חובת את או' ג בשנה העיוני הסמינר חובת את המחליפה" המשך - למצטיינים סדנה"

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

   

 סמינריונים עיוניים

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

 הציבורי
 15-17 ב' 2 2 א' ד"ר הראל אסף

תקשורת ופסיכולוגיה  99-289-01
 בבית המשפט

 12-14 ג' 2 2 ב' פרופ' עדי אייל

-ד"ר מנאל תותרי מקומי דיני שלטון 99-418-01
 ג'ובראן

 12-14 ה' 2 2 א'
 

 12-14 ה' 2 2 א' פרופ' יצחק ברנד הלכה: בין דת למשפט 99-434-01
יישוב סכסוכים ובתי  99-438-01

 משפט בינלאומיים
 12-14 ג' 2 2 ב' אגון-ד"ר סיון שלמה

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

 ב' 2 2 א' פרופ' אריה רייך
 ה'

15-17 
12-14 
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סוגיות מתקדמות בדיני  99-878-02
 קניין רוחני

ד"ר מרים 
 ביטון-מרקוביץ'

 12-14 ה' 2 2 ב'

משפט פלילי מרובה  99-4001-01
 )באנגלית( דלתות

-ד"ר הדר דנציג
 רוזנברג

 12-14 ה' 2 2 א'

משפט השוואתי  99-4010-01
 קנדי-ישראלי

 15-17 ב' 2 2 א' פרופ' ניר קידר

 12-14 ה' 2 2 א' ד"ר עדי ליבזון סוגיות בדיני חברות 99-4011-01
משפט ושיפוט במדינה  99-4013-01

 המנהלית
 15-17 ב' 2 2 א' ד"ר שי פרבר

 
 סמינריונים מחקריים

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

 הלכה ומשפט-הנישואין
 16-18 א'  2 2 א' עמיחי רדזינרפרופ' 

קדושת החיים בהלכה  99-264-01
 ובמשפט העברי

 12-14 ה' 2 2 א' ד"ר חיים שפירא

סדנה לכתיבת מאמרים  99-271-01
 משפטיים

 16-18 א'  2 2 א' פרופ' אריאל בנדור
 

 16-18 ג' 2 2 א' פרופ' דוד האן חוב בחברותהסדרי  99-402-01
 16-18 א' 2 2 א'  ד"ר שי שטרן  קהילות במשפט 99-415-01
 16-18 א' 2 2 א' פרופ' יובל פלדמן משפט ופסיכולוגיה 99-441-01
 12-14 ה' 2 2 א' "ר יעקב נוסיםד עקרונות יסוד במיסוי 99-447-01

 
סוגיות במשפט פלילי  99-476-01

 עברי
 12-14 ה' 2 2 א' ד"ר יעקב חבה

 
 12-14 ה' 2 2 א' פרופ' צילי דגן גבולות השוק 99-487-01

פרשנות תכליתית:  99-4006-01
 משפט והלכה

פרופ' יאיר 
 לורברבוים

 16-18 ג' 2 2 ב'

רגולציה ומדיניות  99-4009-01
 סביבתית

 14-16 ה' 2 2 ב' פרופ' פרז אורן

צידוקים לענישה  99-470-01
-במשפט הפלילי

 בינלאומי

 16-18 ג' 2 2 א' ד"ר זיו בורר

 16-18 א' 2 2 א' ד"ר קפלן יותם ות במשפט פרטיסוגי 99-4012-01
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