
 תשפ"ב –תוכנית הלימודים לתואר ראשון 

 מקצועות חובה -שנה א' 

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

   שיעור העשרה 99-100-01
 14:00-16:00 ב'   א
 09:00-11:00 ד'   ב

   שיעור העשרה 99-100-02
 08:00-10:00 'ב   א
 08:00-10:00 ג'   ב

 9:00-11:00 ג' 0.5 א פריי-עו"ד אלונה חגאי מבוא ללימודי משפטים 99-101-01

 14:00-16:00 ג' 0.5 א פריי-עו"ד אלונה חגאי מבוא ללימודי משפטים 99-101-02

 2.5 א ד"ר יותם קפלן דיני חוזים 99-102-01
 11:00-14:00 ג'

 10:00-12:00 ה'

 2.5 א ד"ר פלד עומר דיני חוזים 99-102-02
 14:00-16:00 ב'

 14:00-17:00 'ד

 ד"ר שי פרבר דיני עונשין 99-104-01
 א

2.5 
 15:00-18:00 ד'

 14:00-16:00 ה' ב

 ד"ר שי פרבר דיני עונשין 99-104-02
 א

2.5 
 11:00-14:00 ד'

 08:00-10:00 ה' ב

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

2.5 
 12:00-14:00 ב'

 12:00-15:00 ב' ב

 2.5 ב ד"ר גלבוע מיטל דיני נזיקין 99-110-02
 18:00-20:00 ג'

 16:00-19:00 ה'

 2 ב ד"ר יעקב חבה מבוא למשפט עברי 99-111-01
 16:00-18:00 ד'

 16:00-18:00 ה'

 2 ב ד"ר יעקב חבה מבוא למשפט עברי 99-111-02
 09:00-11:00 ד'

 14:00-16:00 ה'

-סימן-ד"ר איתי בר משפט חוקתי 99-204-01
 2.5 ב טוב

 10:00-12:00 ב'

 10:00-13:00 ג'

 2.5 א פרופ' גדעון ספיר משפט חוקתי 99-204-02
 08:00-10:00 'ג

 10:00-13:00 ה'

 פריי-עו"ד אלונה חגאי מיומנויות כתיבה 99-9034-01
 א

1 
 12:00-14:00 ה'

 16:00-18:00 ב' ב

 פריי-עו"ד אלונה חגאי מיומנויות כתיבה 99-9034-02
 א

1 
 14:00-16:00 ה'

 14:00-16:00 ב' ב
       

 קורסים כלליים –שנה א' 

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

 2 ב פרופ' יעקב נוסים יסודות בכלכלה למשפטנים 99-150-01
 12:00-14:00 ה'

 11:00-13:00 ד'

יסודות בכלכלה  99-150-02
 10:00-12:00 ה' -- ב פרופ' יעקב נוסים תרגיל-למשפטנים

 2 ב ד"ר משה הלינגר תולדות המחשבה המדינית 99-152-01
 12:00-14:00 ה'

 11:00-13:00 ד'



       

 מקצועות חובה –שנה ב' 

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

   שיעור העשרה 99-200-01
 א

-- 
 12:00-14:00 א'

 12:00-14:00 א' ב

   שיעור העשרה 99-200-02
 א

-- 
 16:00-18:00 ג'

 10:00-12:00 ה' ב

 2 א ד"ר בריס מיכאל תורת המשפט 99-103-01
 16:00-18:00 א'

 14:00-16:00 ה'

 2 ב שפיראד"ר חיים  תורת המשפט 99-103-02
 12:00-14:00 ג'

 12:00-14:00 ה'

 2 א ד"ר זיו בורר משפט בינלאומי פומבי 99-107-01
 13:00-15:00 ד'

 10:00-12:00 ה'

 2 א ד"ר זיו בורר משפט בינלאומי פומבי 99-107-02
 15:00-17:00 ד'

 08:00-10:00 ה'

 2 א פרופ' יעקב נוסים דיני מסים 99-202-01
 16:00-18:00 ד'

 12:00-14:00 ה'

 2 א פרופ' יעקב נוסים דיני מסים 99-202-02
 18:00-20:00 ד'

 14:00-16:00 ה'

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

2.5 
 14:00-16:00 א'

 17:00-20:00 ד' ב

 2.5 ב פרופ' דוד האן דיני חברות 99-205-02
 11:00-13:00 ב'

 11:00-14:00 ד'

 2.5 ב ד"ר שי שטרן דיני קניין 99-208-01
 14:00-16:00 א'

 14:00-17:00 ד'

-מרים מרקוביץ פרופ' דיני קניין 99-208-02
 2.5 א ביטון 

 10:00-12:00 ה'

 09:00-12:00 ג'

רות הלפרין פרופ'  דיני משפחה 99-212-01
 2.5 א קדרי

 10:00-12:00 א'

 10:00-13:00 ד'

 2.5 ב שחר ליפשיץפרופ'  דיני משפחה 99-212-02
 14:00-17:00 ה'

 16:00-18:00 ג'

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 מקצועות חובה –שנה ג' 

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

 2 ב ד"ר איילת סלע סדר דין אזרחי 99-206-01
 14:00-16:00 א'

 16:00-18:00 ד'

 2 א ד"ר אורי אהרונסון סדר דין אזרחי 99-206-02
 10:00-12:00 ב'

 12:00-14:00 ה'

 11:00-14:00 א' 1.5 ב ד"ר גיא בן דוד דיני ראיות 99-309-01

 19:00-16:00 ה' 1.5 א השופט עודד מודריק דיני ראיות 99-309-02

 16:00-19:00 ד' 1.5 א ד"ר אסף הראל סדר דין פלילי 99-310-01

 12:00-15:00 ב' 1.5 ב ד"ר אסף הראל סר דין פלילי 99-310-02

 14:00-16:00 א'   א   הכנה להתמחות 99-9042-01
       

 מקצועות חובה –שנה ד' 

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

 09:00-12:00 א' 1.5 א ד"ר מיכל עופר צפוני אתיקה מקצועית 99-380-01
       

 קליניקות משפטיות

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

קליניקה לסיוע אזרחי עפ"י  99-268-01
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי ד"ר יעקב חבה המשפט העברי

קליניקה לרגולציה  99-509-01
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי פרופ' אורן פרז סביבתית

סיוע משפטי לנשים בענייני  99-522-01
 משפחה

פרופ' רות הלפרין 
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי קדרי

 17:00-20:00 ב' 2.5 שנתי ד"ר יעקב חבה סיוע משפטי קהילתי אזרחי 99-559-01

 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי עו"ד ענבל רובינשטיין סדנה במשפט פלילי 99-953-01

סכסוכים קליניקה ליישוב  99-985-01
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי פרופ' מיכל אלברשטין שיפוטי

-סימן-ד"ר איתי בר ייעוץ וחקיקה 99-992-01
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי טוב

 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי ד"ר אסף הראל פרקליטות פלילית 99-994-01

קליניקה פרקליטות פלילית  99-994-01
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי ד"ר אסף הראל מחוז ירושלים -

99-5002-01 
הקליניקה לזכויות זקנים 
וניצולי שואה ע"ש מרטי 

 ג'ייקוב ז"ל
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי מסלם-ד"ר שירי רגב

קליניקה לזכויות אנשים  99-5005-01
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי פרופ' גדעון ספיר עם מוגבלויות

 אריאל בנדור פרופ' הקליניקה לקידום שוויון 99-5006-01
 17:00-20:00 ב 2.5 שנתי  עו"ד איציק דסה



  
 

 

 

    

 מקצועות בחירה במשפט עברי

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

 2 א פרופ' יצחק ברנד דיני חוזים במשפט העברי 99-511-01
 10:00-12:00 ג'

 10:00-12:00 ה'

היסודות ההלכתיים של  99-507-01
 2 ב פרופ' עמיחי רדזינר דיני המשפחה בישראל

 18:00-20:00 א'

 08:00-10:00 ג'

 12:00-14:00 ד' 1 א ד"ר איתי ליפשיץ הפשרה במשפט העברי 99-545-01

 14:00-16:00 ה' 1 א ד"ר לוי קופר ספרות השו"ת 99-570-01

 08:00-10:00 ג' 1 א פרופ' עמיחי רדזינר  דיני קניין במשפט עברי 99-546-01

 18:00-20:00 א' 2 שנתי אליהו-ד"ר הילה בן דת קהילה ומדינה 99-5000-01

דת ודין: על הפנים הדתיות  99-5003-01
 2 א פרופ' יצחק ברנד של ההלכה

 12:00-14:00 ג'

 12:00-14:00 ה'

הורים וילדים במשפט  99-503-01
 10:00-12:00 ב' 1 א ד"ר נעמה סט העברי

 18:00-20:00 ג' 1 א ד"ר יחיאל וינרוט לשון הרע בהלכה ובמשפט 99-9046-01

צלם אלוקים בהלכה  99-928-01
 2 ב פרופ' יאיר לורברבוים ובהגות היהודית

 18:00-20:00 ג'

 16:00-18:00 ה'

 08:00-10:00 ה' 1 ב ד"ר גליסברג שלמה אקולוגיה במשפט העברי 99-618-01

 12:00-14:00 ג' 1 ב פרופ' ברנד יצחק פילוסופיה בשירות ההלכה 99-501-01

המשפט העברי בתמורות  99-9076-01
 08:00-10:00 ב' 1 א ד"ר שפרה מישלוב הזמן

 08:00-10:00 ב' 1 ב ד"ר שפרה מישלוב משפט וממשל בהלכה 99-9075-01

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 אינטרדיסציפלינריים -מקצועות בחירה 

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

99-327-01 
תיאוריה  –דיני קניין 

 14:00-16:00 ד' 1 א ד"ר שי שטרן ומעשה

-ד"ר מנאל תותרי משפט וחברה 99-109-01
 16:00-18:00 ג' 1 ב ג'ובראן

)משנה ב'  משפט וטכנולוגיה 99-1001-01
 10:00-13:00 ה' 1.5 ב ד"ר איילת סלע ומעלה(

 09:00-12:00 ה' 1.5 ב מסלם-ד"ר שירי רגב משפט ורווחה 99-1002-01

רב תרבותיות וזכויות  99-395-01
 מיעוטים

 -ד"ר מנאל תותרי
 16:00-19:00 ג' 1.5 א ג'ובראן

99-9023-01 
רגולציה וסביבה: מאסדרה 

מדינתית לאחריות 
 תאגידית  

 12:00-14:00 ד' 1 א פרופ' אורן פרז

 16:00-19:00 ד' 1.5 ב ד"ר מיטל גלבוע תרופות במשפט פרטי 99-9058-01

 10:00-12:00 ג' 1 א מסלם -ד"ר שירי רגב משפט וטיפול 99-9072-01

 10:00-13:00 ב' 1.5 א פלדמןפרופ' יובל  משפט וכלכלה התנהגותית 99-394-01

99-390-01 
התנהלות -צדק צהוב

תקשורתית מול הזירה 
 המשפטית בישראל

 17:00-15:00 ג' 1 א ד"ר ענת פלג

ד"ר שירה  משפט ורגשות 99-9067-01
 18:00-20:00 ד' 1 ב שקדי-לייטרסדורף

המפגש בין דיני הנזיקין  99-930-01
 18:00-21:00 ד' 1.5 ב שמואליפרופ' בני  למערכות דינים אחרות

דרכים חלופיות ליישוב  99-389-01
 סכסוכים

פרופ' מיכל 
 18:00-21:00 ג' 1.5 ב אלברשטיין

-מרים מרקוביץ' פרופ' מבוא לדיני קניין רוחני 99-307-01
 10:00-12:00 ה' 1 ב ביטון

 12:00-14:00 א' 1 ב ד"ר זיו בורר משפט פלילי בינלאומי 99-563-01

מבוא למשפט ומדיניות  99-9043-01
 12:00-14:00 ד' 1 ב ד"ר אורי שרון )משנה ב' ומעלה( סביבתית

ליטיגציה אזרחית וכלכלית  99-628-02
 16:00-18:00 ג' 1 א השופט ח'אלד כבוב במשפט הפלילי

שפיטה ופשרות בעידן של  99-9017-01
 יישוב סכסוכים

פרופ' מיכל 
 12:00-15:00 ב' 1.5 א אלברשטיין

 עוזיאל גיא ד"ר  מדע הנתונים למשפטנים 99-9025-01
 10:00-13:00 ב' 1.5 א שטגמן אופיר עו"ד 

אסטרטגיות לשינוי חברתי  99-9049-01
 בנושאי דת ומדינה בישראל

 פרופ' שחר ליפשיץ
 9:00-12:00 'ג 1.5 שנתי עו"ד אלעד קפלן

 
 
 
 

 

      



 דיסציפלינריים -מקצועות בחירה 

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

 16:00-18:00 ד' 1 ב פרופ' עדי אייל תחרות והגבלים עסקיים 99-9070-01

 11:00-14:00 ג' 1.5 א פרופ' אבי בל דיני מלחמה 99-996-01

גופים ונושאי משרה דו  99-9069-01
 13:00-15:00 ד' 1 א ד"ר אסף הראל מהותיים

 2 א פרופ' אריאל בנדור משפט מינהלי 99-313-01
 18:00-20:00 א'

 18:00-20:00 ג'

 09:00-12:00 ב' 1.5 א פרופ' דוד האן חדלות פרעון 99-381-01

 09:00-12:00 א' 1.5 א פרופ' רונה שוז משפט בינלאומי פרטי 99-386-01

-ד"ר איילת בלכר דיני ירושה 99-513-01
 16:00-18:00 א' 1 א פריגת

-סימן-ד"ר איתי בר דיני חקיקה  99-523-01
 11:00-14:00 ג' 1.5 א טוב

-ד"ר מנאל תותרי דיני תכנון ובנייה 99-532-01
 09:00-12:00 ה' 1.5 א ג'ובראן

השופט ד"ר מנחם  הדין המשמעתי 99-595-01
 16:00-18:00 א' 1 א )מריו( קליין

 16:00-18:00 ג' 1 א ד"ר איאד זחאלקה משפט מוסלמי 99-929-01

 10:00-12:00 א' 1 א ד"ר שלמה נס חברות בקשיים 99-940-01

 18:00-20:00 ד' 1 א גינת-ד"ר חגית ברסטל דיני חינוך 99-961-01

 13:00-15:00 ב' 1 ב פרופ' אריה רייך  דיני אנרגיה 99-9006-01

 11:00-14:00 ג' 1.5 ב ד"ר יותם קפלן עשיית עושר ולא במשפט 99-9003-01

המדינה כבעל דין במשפט  99-9008-01
 12:00-14:00 ה' 1 א עו"ד קרן יוסט  סטו'( 24האזרחי )עד 

מיומנויות ייצוג לקוחות  99-9009-01
 10:00-12:00 ג' 1 ב עו"ד רונה גינת במו"מ ובהליכי גישור 

בין הלכה -הרשות המבצעת 99-9014-01
 18:00-20:00 ד' 1 ב עו"ד אלון גלרט למעשה

 16:00-18:00 ד' 1 א עו"ד איה גורצקי הלכה למעשה -משפט פלילי 99-9030-01

זכויות יוצרים במשפט  99-092-01
 11:00-14:00 א' 1.5 א פרופ' אבי בל הבינלאומי וההשוואתי

99-927-01 
סוגיות במיסוי מקרקעין 

 16:00-19:00 א' 1.5 א פרופ' אבי בל ובנייה

 11:00-14:00 ה' 1.5 ב ד"ר שי פרבר הענישה הפלילית 99-9032-01

התנסות בליטיגציה  99-9024-01
 14:00-16:00 ה' 1 א עו"ד אסף אלרום אזרחית

 16:00-19:00 ד' 1.5 ב פרופ' קובי נוסים דיני מיסים עקיפים 99-542-01

 16:00-18:00 ה' 1 ב ד"ר עומר פלד תובענות ייצוגיות 99-9062-01

99-9055-01 
משפט בינלאומי בעידן 
הגלובליזציה ועליית 

 הפופוליזם
 12:00-14:00 ג' 1 ב ד"ר שלמה סיון אגון

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=710479
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=710479


 09:00-11:00 ד' 1 א פרופ' האן דוד אגרות חוב בשוק ההון 99-9026-02

ישראלי -הסכסוך הערבי 99-506-01
 באנגלית 

 
 פרופ' אבי בל

 
   1.5 ב

 קורס מרוכז

 גבולות השוק 99-9056-01
 18:00-20:00 'א 1 ב ד"ר צילי דגן )מיועד לשנה ב' ומעלה(

רגולציה סביבתית  99-9060-01
 10:00-12:00 ה' 1 ב ד"ר שירה דסקל בתעשייה

 12:00-14:00 ה' 1 א ד"ר אלי יצחק GISרגולציה סביבתית  99-9061-01

מבוא למשפט ומדיניות  99-9077-01
 18:00-20:00 ה' 1 א ד"ר אורי שרון אקלים

99-9073-01 
כשרות משפטית של אנשים 

-עם מוגבלות שכלית
 התפתחותית 

 ד"ר מיה גפן 
 עו"ד רוטלר רוני

 
 12:00-14:00 א' 1 א

99-9066-01 
-דיני הגנה על השקעות בין

לאומיות בעידן 
 הגלובליזציה

 18:00-20:00 ד' 1 ב עו"ד דויטש ניר

סוגיות מתקדמות במשפט  99-9080-01
 16:00-20:00 ה' 2 ב פרופ' אריאל בנדור חוקתי

     1 א ט.נ. משפט מבוים ארצי 99-9078-01

 16:00-19:00 ה' 1.5 א ד"ר מיכאל בריס דיני עבודה 99-319-01

88-6980-
01+02 

 רשתות ומורכבות בעולם
 האמיתי+תרגיל

 פרופ' אורן פרז
 14:00-17:00 ב 1.5 ב פרופ' ראובן כהן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 קורסים בשפה האנגלית

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

וזכויות רב תרבותיות  99-0015-01
 )מקוצר( מיעוטים

-ד"ר מנאל תותרי
 13:00-16:00 ה' 1 א ג'ובראן 

 11:00-14:00 ג' 1 א ד"ר איילת סלע משפט וטכנולוגיה 99-1016-01

99-801-01 
רגולציה של הסחר 

)מופיע גם הבינלאומי 
 (כסמינר

 ב' 2 א פרופ' אריה רייך
 ה'

15:00-17:00 
12:00-14:00 

ישראלי -הסכסוך הערבי 99-506-01
 )מופיע גם כקורס דיס'(

 
 פרופ' אבי בל

 
   1.5 ב

 קורס מרוכז

99-0034-01 U.S PATENT LAW  Prof Martin 
Adelman קורס מרוכז 0.5 א 

  

99-0039-01 
The use of force in the 
history of international 
law 

 Prof. Randall 
Lesaffer קורס מרוכז  0.5 ב 

  

99-0040-01 
Comparative 

Perspectives on the 
Legal Profession 

 Prof. Leslie Levin 0.5 א   
 קורס מרוכז 

99-0041-01 

The Protection of 
Fundamental Rights in 

the European Multilevel 
Legal Framework 

  
 Prof. Jürgen Pirker 0.5 א   

 קורס מרוכז 

99-0043-01 PROBLEMS IN U.S. 
CRIMINAL LAW 

 

 Prof. Jules Epstein 
   0.5 א

  קורס מרוכז

99-0044-01 
Comparative 

Perspectives on Human 
Dignity 

 Prof. Andrea Pin 0.5 א   
  קורס מרוכז

99-0045-01 AI discrimination 

  
Pro. Ignacio N. 

Cofone 
   0.5 א

  קורס מרוכז

99-0046-01 

Corporate 
Accountability for 
Environmental and 

Public Health Harms 

 Prof. WENDY E. 
WAGNER קורס מרוכז 0.5 ב  

  

99-0047-01 Environment and 
Migration 

 Prf. François 

Gemenne 
 

 קורס מרוכז  0.5 ב
  

99-0048-01 
Judicial Power and the 

Canadian Charter of 
Rights and Freedoms 

 Prof. JAMES B. 
KELLY 

 
  קורס מרוכז 0.5 ב

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 סדנאות

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

הסדנה למשפט ציבורי  99-329-01
 10:00-13:00 ד' 1.5 שנתי ד"ר אורי אהרונסון  )פעם בשבועיים(

ד"ר חיים שפירא,  סדנה במשפט עברי 99-982-01
 16:00-18:00 ג' 1.5 ב עמיחי רדזינרפרופ' 

 מיזוגים ורכישות 99-3004-01
 14:00-16:00 ד' 1.5 ב פרופ' עדי אייל מיתרבחסות משרד  

 15:00-17:00 ב' 1.5 א ד"ר איילת סלע סדנה במשפט וטכנולוגיה 99-3006-01

99-3010-01 
אתיקה ומוסר בפרקטיקה 

 המשפטית
 מיתרבחסות משרד  

 11:00-14:00 א' 1.5 א פרישטיקעו"ד גידי 

 סדנה לניהול משברים 99-9048-01
 בכר-פישרבחסות משרד 

עו"ד עמית ג'ובאני  
  18:00-21:00 א' 1.5 א פרידמן

סדנה במשפט, כלכלה  99-993-01
 16:00-18:00 ג' 1.5 א ד"ר עדי ליבזון ועסקים

99-9065-01 
סדנת פרטיות והגנת מידע 

 בעידן החדש
 פירוןבחסות משרד 

 10:00-12:00 א' 1.5 א  עו"ד אלן יוסף

 16:00-18:00 ב' 1.5 ב פרופ' יובל פלדמן סדנה למחקר אמפירי 99-302-01

99-9087-01 
 -דירקטורים ובעלי שליטה 

 חובות וסיכונים
 בחסות משרד  ש.הורוביץ

 עו"ד גיא פירר
 עו"ד בנימין שפר
 עו"ד נועם זמיר
 עו"ד אמיר עסלי

 14:00-17:00 ג' 1.5 א

       

 סדנאות מיוחדות

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

 18:00-20:00 ג' 1 שנתי פרופ' עדי אייל סדנה למצטיינים 99-305-01

 18:00-20:00 ג' 2 שנתי פרופ' עדי אייל המשך-סדנה למצטיינים 99-308-01

 נקבע ע"י המרצה 1.5 א פרופ' עדי אייל ברגולציה כלכלית**סדנה  99-317-01

סדנת המשך הליך  99-527-01
 הלכה למעשה**-החקיקה

-סימן-ד"ר איתי בר
 נקבע ע"י המרצה 1 שנתי טוב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 
 

 סמינרים

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

-ד"ר מנאל תותרי דיני שלטון מקומי  99-418-01
 12:00-14:00 ה' 2 ב ג'ובראן

 16:00-18:00 ג' 2 ב פרופ' יצחק ברנד הלכה: בין דת למשפט 99-434-01

שיטות מחקר איכותניות  99-4020-01
 16:00-18:00 ג' 2 א משלם -ד"ר שירי רגב למשפטנים

ישוב סכסוכים ובתי משפט  99-438-01
 16:00-18:00 ג' 2 ב ד"ר סיון שלמה אגון  בינלאומיים

99-4014-01 
זכויות נשים במשפט 

הבינלאומי: היבטים של 
 דת, משפחה וחברה

פרופ' רות הלפרין 
 16:00-18:00 'א 2 א קדרי 

 15:00-17:00 ב' 2 א פרופ' יובל פלדמן משפט ופסיכולוגיה 99-441-01

 15:00-17:00 ב' 2 א חבהד"ר יעקב  סוגיות במשפט פלילי עברי 99-476-01

פרשנות תכליתית: משפט  99-4006-01
 16:00-18:00 ג' 2 א פרופ' יאיר לורברבוים  והלכה

 16:00-18:00 ה' 2 א פרופ' אורן פרז רגולציה ומדיניות סביבתית  99-4009-01

 12:00-14:00 ה' 2 א ד"ר יותם קפלן סוגיות במשפט פרטי 99-4012-01

 16:00-18:00 ג' 2 א פרופ' אבי בל במשפט הבינלאומיקניין  99-436-01

סדנה לכתיבת מאמרים  99-271-01
 משפטיים

 פרופ' אריאל בנדור
 16:00-18:00 א' 2 א 

רגולציה של הסחר  99-801-01
 ב' 2 א פרופ' אריה רייך הבינלאומי )באנגלית(

 ה'
15:00-17:00 
12:00-14:00 

99-9044-01 
 -אדם, קניין, סביבה

מערכת היחסים בין הפרט 
 לטבע בראי המשפט

 18:00-20:00 ה' 2 ב ד"ר אורי שרון

סוגיות מתקדמות בדיני  99-878-02
 קניין רוחני

-מרים מרקוביץ' פרופ'
 12:00-14:00 ה' 1 א ביטון

 -ישראל ודיני לחימה 99-4015-01
 16:00-18:00 א' 2 ב ד"ר זיו בורר  סוגיות עכשויות

הנובעים מן  חיובים 99-203-02
 16:00-18:00 ג' 2 א פרופ' עמיחי רדזינר  הנישואין

 16:00-18:00 ג' 2 א פרופ' שחר ליפשיץ מדינה יהודית ודמוקרטית 99-835-01

תיאוריות  –מס הכנסה  99-4017-01
 16:00-18:00 א' 2 א פרופ' צילי דגן ומדיניות

 15:00-17:00 ב' 2 א ד"ר מיטל גלבוע תיאוריות בדיני נזיקין 99-4018-01

 16:00-18:00 א' 2 א ד"ר שי שטרן קהילות במשפט 99-415-02

 16:00-18:00 ג' 2 א יבזון ד"ר עדי ל סוגיות בדיני חברות 99-4011-01

 15:00-17:00 ב' 2 ב פרופ' האן דוד הסדרי חוב בחברות 99-402-01



 12:00-14:00 ה' 2 ב פרופ' ספיר גדעון השבת במדינת ישראל 99-275-02

99-4022-01 
משפט פלילי, תקשורת 

 -ואפליה על רקע גזעי
 ארה"ב כמקרה מבחן

 סמינר מרוכז 2 ב ד"ר איתי רביד

 15:00-17:00 ב' 2 ב ד"ר אורי אהרונסון בית המשפט! 99-446-01

 *ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

  

 
     

    כתבי עת

    סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

 -כתב עת מחקרי משפט 99-122-01
    שנתי ד"ר שי שטרן מתחילים )רשימה סגורה(

 שנתי ד"ר חנן מנדל כתב עת-תרבות דמוקרטית 99-311-06
   

   

משפט, דת ומדינה  -כתב עת 99-324-01
    שנתי פרופ' גדעון ספיר )כתב עת( )רשימה סגורה(

מערכת רשת המחקרים  99-980-01
 בעברית

 ד"ר יעקב חבה
 שנתי ד"ר חנן מנדל

   

   

   

       

       

    תחרויות )לא לרישום עצמאי(

 שעות יום ש"ש סמסטר שם המרצה שם הקורס קוד הקורס

ייצוג בגישור מסחרי  99-096-01
 נקבע ע"י המרצה 1 א עו"ד רונה גינת בינלאומי 

-השקעות ביןבוררות  99-9039-01
 לאומיות

 עו"ד דויטש ניר
 פרופ' רייך אריה

 
 18:00-23:00 ב 2.5 א

99-9063-01 
משפט -תובענות ייצוגיות

 מבוים
 גורניצקיבחסות משרד  

 20:00-22:00 ה' 1 ב ד"ר עומר פלד

 תחרות-משפט מבוים ארצי 99-9079-01
 נקבע ע"י המרצה 1 ב   תדמורבחסות משרד  

ארצית במשפט תחרות  99-935-01
 נקבע ע"י המרצה 2 ב מר אשר רוטנברג הומניטרי בינ"ל

תכנית התיכונים למנהיגות  99-9064-01
 נקבע ע"י המרצה 1 א פרופ' שחר ליפשיץ במשפט

 


