מס' קורס

שנה

סמסטר א
נ"ז יום שעות

שם מרצה

שם קורס

איריס קנאור

משפט בינלאומי פומבי ומוסדות בינ"ל

 701200-1א

3

ב

16:00-19:00

איריס קנאור
איריס קנאור
איריס קנאור
איריס קנאור
איתן לדרר
איתן לדרר
אלעד שילד
אלעד שילד
אלעד שילד
אלעד שילד
אלעד שילד
אלעד שילד
אלעד שילד

משפט בינלאומי פרטי
משפט פלילי בינלאומי
משפט האיחוד האירופי
חדש :סמינריון במשפט בינלאומי
חדש :סדנת ליטיגציה אזרחית
חדש :סדנת ליטיגציה מנהלית
מחקר משפטי
ניתוח כלכלי של המשפט
חדש :קליניקה להגנת הצרכן
דיני צרכנות
מחקר משפטי מתקדם (קב' )1
מחקר משפטי מתקדם (קב' )2
סדנת הלכה למעשה

2
 702240-1ג
 701320-1בחירה 2
 701420-1בחירה 3
 703350-1סמינריון 2
 703340-1בחירה 2
 703360-1בחירה 2
 701500-2א
2
 703240-1ב
 703370-1בחירה 4
 702520-1בחירה 2
2
 701450-1ב
 701450-2ב
 702140-1בחירה 4

ב

10:00-12:00

סמסטר ב
יום שעות

הערות

אין
אין

דיני עונשין.

ב 8:00-10:00
ה 16:00-19:00
ה 19:00-21:00
ג 14:00-16:00
ב
ב
ב

19:00-21:00
15:00-17:00
12:00-14:00

ג

8:00-10:00

ב

10:00-12:00

ב

12:00-14:00

ב
ב

8:00-10:00
10:00-12:00
ללא שיבוץ

ללא שיבוץ

אמיר כבישי

אנגלית למשפטנים (קב' )1

 701130-1ב

2

ב

8:00-10:00

אמיר כבישי
אמיר כבישי

חדש :קליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעון
חדש :קליניקה להגנת הצרכן

 703380-1בחירה
 703370-1בחירה

4
4

ב
ב

12:00-14:00
12:00-14:00

אמיר כבישי

אנגלית למשפטנים (קב' )2

 701130-2ב

הפשע המקוון
דיני ראיות
דיני עונשין
שאלת ההפללה – קרימינליזציה מול לגליזציה
דיני בעלי חיים
סוגיות במשפט פלילי מהותי ,דיוני וראייתי
משפט מינהלי
דיני מכרזים
חדש :סדנת ליטיגציה מנהלית
רגולציה מנהלית

 704490-1בחירה 3
6
 701300-1ד
5
 701700-1א
 704280-1בחירה 2
 703450-1בחירה 3
 704410-1סמינריון 2
5
 701220-1ב
 702480-1בחירה 2
 703360-1בחירה 2
 703460-1בחירה 3
 702530-1סמינריון 2

ג
ד

10:00-13:00
8:00-10:00

ו

11:00-15:00

ב
ב

10:00-13:00
19:00-21:00

ב

19:00-21:00

4

ג

16:00-18:00

אין
מחקר משפטי מתקדם; משפט בינלאומי פומבי
סדר דין אזרחי
משפט מנהלי
אין
דיני חוזים
דיני חוזים
דיני חוזים
מחקר משפטי
מחקר משפטי
כל קורסי החובה בשנים א' ו -ב'.
פטור מאנגלית (או  134ומעלה במבחן הפסיכומטרי או סיום רמת
מתקדמים בציון עובר)

ב
ב

12:00-14:00
12:00-14:00

ב

8:00-10:00

ו 12:00-15:00
*ו 8:00-11:00
ד 15:00-18:00

אסף הרדוף
אסף הרדוף
אסף הרדוף
אסף הרדוף
אסף הרדוף
אסף הרדוף
בעז סגל
בעז סגל
בעז סגל
בעז סגל
גדעון ליבזון

איסלאם ויהדות :מפגש ההלכות

גדעון ליבזון

דיני משפחה (מוסלמי)

 701480-1ב (ח.ב).

גדעון ליבזון
גדעון ליבזון

מבוא למשפט עברי
משפט מוסלמי

 701510-1א (ח.ב2 ).
 702030-1א (ח.ב2 ).

ד
ד

דלית קן -דרור פלדמן

היבטים משפטיים ואתיים :טכנולוגיה בשירות האדם

 702460-4בחירה

2

ו

8:00-10:00

דלית קן -דרור פלדמן
דניאלה אסרף-כהן
דניאלה אסרף-כהן
דניאלה אסרף-כהן

קניין רוחני
חדש :קליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעון
דיני בנקאות
הוצאה לפועל

701250-1
703380-1
702570-1
703470-1

ג
בחירה
בחירה
בחירה

2
4
3
3

ו
ב

10:00-12:00
12:00-14:00

דניאלה אסרף-כהן

אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

 703480-1בחירה

3

דניאלה אסרף-כהן
דניאלה אסרף-כהן
דניאלה אסרף-כהן
זאיד פלאח
זאיד פלאח

חברות ויחידים בקשיים
ניסוח מסמכים משפטיים (קב' )1
ניסוח מסמכים משפטיים (קב' )2
חדש :דיני השותפות והניסיון במשפט הפלילי
חדש :סדנת ליטיגציה פלילית

703490-1
701460-1
701460-2
703390-1
703400-1

בחירה
ג
ג
בחירה
בחירה

3
2
2
2
2

ליווי מחוץ למכללה
ליווי מחוץ למכללה

* רק סמס' א!

ה 16:00-19:00
ה 19:00-21:00
ב 14:00-16:00
10:00-12:00

ה 19:00-22:00

ב

ג

16:00-18:00
10:00-12:00
8:00-10:00

דיני תאגידים
דיני חוזים

ב 19:00-22:00
ה 16:00-19:00
ה 16:00-19:00
ה 19:00-22:00
ב 8:00-10:00
ב 10:00-12:00
ה 17:00-19:00
ה 17:00-19:00

יעל עפרון

קליניקה לסיוע משפטי לנזקקים

 702380-1בחירה

4

ב

12:00-14:00

ב

12:00-14:00

יעל עפרון

סדר דין אזרחי

 701280-1ג

6

ב

16:00-19:00

ב

14:00-17:00

יעל עפרון
יעל עפרון
ליאת פרנקו
ליאת פרנקו
ליאת פרנקו
ליאת פרנקו
ליאת פרנקו

דיני משפחה (עברי)
חדש :סמינריון יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות
חדש :ילדים ונוער במשפט
מבוא למשפט
מחקר משפטי
דיני חינוך
משפט ברשת

 701520-1ב (ח.ב4 ).
 703410-1סמינריון 2
 703420-1בחירה 3
2
 701000-2א
2
 701500-3א
 702580-1בחירה 3
 701390-1בחירה 2

ג

16:00-18:00

ג

16:00-18:00

ג
ג
ד
ד

8:00-10:00
16:00-19:00
17:00-19:00
19:00-21:00

דיני חוזים
מחקר משפטי מתקדם; סדר דין אזרחי
אין
אין
אין
אין
אין

אתיקה מקצועית א'

ה 16:00-19:00
ה 19:00-21:00

מוחמד ותד

קליניקה לזכויות נאשמים וחשודים

 702370-1בחירה

4

ב

12:00-14:00

ב

מוחמד ותד
מוחמד ותד

חוקתיות ללא חוקה
משפט חוקתי

 701590-8סמינריון 2
6
 701100-1א

ב
ד

8:00-10:00
10:00-13:00

ד

12:00-15:00

16:00-18:00

ב

מוחמד ותד

משפט מבוים

 703500-1בחירה

מיטל פינטו
מיטל פינטו
מיטל פינטו
מיטל פינטו
מיטל פינטו

מבוא לתורת המשפט
משפט ומגדר
חדש :היבטים פילוסופים-משפטיים של רב-תרבותיות
סמינריון :דמוקרטיה ,סובלנות וזכויות אדם

4
 701010-1א
 702470-1בחירה 2
 703430-1בחירה 2
 704430-1סמינריון 2
 702330-1בחירה 2

נלי מונין
נלי מונין
נלי מונין
נלי מונין
נמרוד שתיל
סדנת המתמחה
עופר סיטבון
עופר סיטבון
עופר סיטבון
עלא חיידר
עלא חיידר
פבלו לרנר
פבלו לרנר
פבלו לרנר
פנינה ליפשיץ-אבירם
פנינה ליפשיץ-אבירם
פנינה ליפשיץ-אבירם
פנינה ליפשיץ-אבירם

היבטים פילוסופיים והשוואתיים של חופש הביטוי

ללא שיבוץ

4
ג

סדנה בדיני הסחר הבינלאומי
דיני מיסים
דיני חוזים
חדש :סמינריון הפוליטיקה הכלכלית של החקיקה
הבעה עברית מתקדמת למשפטנים

 704090-1בחירה 4
4
 701490-1ג
6
 701160-1א
 703440-1סמינריון 2
2
 701080-1א

ב
ב
ג
ג

פרקטיקה משפטית
דיני תאגידים
דיני עבודה
חדש :סמינריון תאגידים וקהילות
דיני איכות סביבה
חדש :דיני ביטחון סוציאלי
חדש :סמינריון משפט פרטי השוואתי
מבוא לשיטות משפט
מבוא למשפט נוצרי (קאנוני)
מבוא לדיני בריאות
דיני קניין
חדש :סדנת ליטיגציה אזרחית

700080-1
4
 701360-1ב
4
 701240-1ב
 704450-1סמינריון 2
 704300-1בחירה 2
 704460-1בחירה 2
 704470-1סמינריון 2
4
 701020-1א
 702040-1א (ח.ב2 ).
 701050-1בחירה 2
6
 701380-0ב
 703340-1בחירה 2
 704480-1בחירה 2

ו
ג
ג
ג

11:00-15:00
11:00-13:00
14:00-16:00
16:00-18:00

ג
ד

18:00-20:00
15:00-17:00

ב
ג
ג
ג

19:00-21:00
18:00-21:00
14:00-16:00
16:00-18:00

2

ד

8:00-10:00

סוגיות במקרקעין
סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים
אתיקה מקצועית ב'
דיני מע"מ
מיסוי מקרקעין
עבירות צווארון לבן

703220-1
701290-1
702490-1
703290-1
702070-1

בחירה
בחירה
ג
בחירה
בחירה
בחירה

2
2
2
2
2
2

ג
ג
ג

14:00-16:00
18:00-20:00
16:00-18:00

רימונה שלג

קליניקה לזכויות נאשמים וחשודים

 702370-1בחירה

רינת קיטאי-סנג'רו
רינת קיטאי-סנג'רו
רינת קיטאי-סנג'רו

סדר דין פלילי
חדש :סמינריון חיסיון מפני הפללה עצמית
דיני מעצרים

פנינה ליפשיץ-אבירם
פנינה ליפשיץ-אבירם
פנינה ליפשיץ-אבירם
פנינה ליפשיץ-אבירם
קרנית מלכא-טיב
קרנית מלכא-טיב
קרנית מלכא-טיב

חדש :דיני תכנון ובניה
אתיקה מקצועית א'

703200-1

1משפט חוקתי ,דיני עונשין,סדר דין פלילי  ,אתיקה
 .3מוגבל ל-
מקצועית א' 2 .ריאיון קבלה.
 10תלמידים.
מחקר משפטי מתקדם; משפט חוקתי
אין
עד  6תלמידים אשר
ייבחרו על-ידי מרצה
הקורס

16:00-18:00

ג 18:00-20:00
ה 17:00-19:00
ה 19:00-21:00
12:00-14:00
14:00-16:00
18:00-21:00
8:00-10:00

 701110-1א

ללא שיבוץ

אין
אין
אין

ב
ב
ב
ג

8:00-10:00
סמס' ב' ימים מרוכזים
17:00-19:00
18:00-21:00

ב

18:00-20:00

ג
ג

11:00-13:00
14:00-16:00

ו
ו

8:00-10:00
12:00-14:00

ג
ד

16:00-18:00
10:00-12:00

ג

18:00-21:00

ב
ב
ב

13:00-15:00
10:00-12:00
19:00-21:00

פעם בשבועיים

משפט בינלאומי פומבי
אין
אין
מחקר משפטי מתקדם
אין
אין
אין
דיני חוזים
מחקר משפטי מתקדם; דיני תאגידים
אין
אין
מחקר משפטי מתקדם
אין
אין
דיני חוזים
סדר דין אזרחי

דיני חוזים ,דיני קנין
אין

דיני חוזים ,דיני קנין
אין
אתיקה מקצועית א'
אין
אין
אין

4

ב

12:00-14:00

ב

12:00-14:00

1משפט חוקתי ,דיני עונשין,סדר דין פלילי  ,אתיקה
 .3איסור
מקצועית א' 2 .ריאיון קבלה.
.4
השתתפות מקבילה בקליניקה ו/או בסדנא אחרת.
מוגבל ל 10-תלמידים.

4
 701190-1ב
 704440-1סמינריון 2
בחירה 2
702590

ב

13:00-15:00

ב

12:00-14:00

דיני עונשין

ג

14:00-16:00
ב

10:00-12:00

רנא מטאנס

קליניקה לסיוע משפטי לנזקקים

 702380-1בחירה

4

ב

12:00-14:00

ב

12:00-14:00

תמר גדרון
תמר גדרון

דיני נזיקין
סדנה לזכויות החולה

 701060-1ב
 704180-2בחירה

6
4

ב
ב

17:00-20:00
12:00-14:00

ב
ב

16:00-19:00
12:00-14:00

ג

14:00-16:00

מחקר משפטי מתקדם; סדר דין פלילי
אין

אתיקה מקצועית א'

ואתיקה מקצועית
ב'
אין

דיני קניין ,משפט מנהלי
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין

תמר גדרון

עוולות מסחריות

 701600-1בחירה

תמר גדרון

לשון הרע והגנת הפרטיות

 702110-1בחירה

2

תמר גדרון

הגנה על אינטרסים מיוחדים בנזיקין

 702150-1סמינריון 2

ה 19:00-21:00

Civil Procedure
Family Law
Alternative Dispute Resolution
Childern and Juvenile in Law
Introduction to Law
Legal Research
The Laws of Education
Internet Law
The Clinic on the Rights of Defendants and
Suspects
Constitutionalism without a Constitution
Constitutional Law
Moot Court

דיני חוזים

דיני חוזים ,נזיקין ,חוקתי

Jurisprudence
אין
Law and Gender
אין
Philosophical and Legal Views on Multiculturalism
אין
Seminar on Democracy, Tolerance and Human Rights
אין
אין Philosophical and Comperative Views on Freedom of Expression
Workshop on International Trade Law
אין
Tax law
אין
The Law of Contracts
אין
The Economic Politics of Ligislation
אין
Advenced Hebrew Expression for lawyers
אין
Legal Practice
אין
Corporate Law
אין
Labor Law
אין
Seminar on Corporates and Communities
אין
Environmental Law
אין
Social Security Laws
אין
Seminar on Comparative Private Law
אין
Introduction to Legal Systems
אין
)Introduction to Christian Law (Canonical
אין
Introduction to Health Law
אין
The Law of Property
אין
Civil Law Litigation Workshop
אין
Planning and Construction Laws
אין
Professional Ethics A
אין
Real Estate Issues
אין
Legal Issues of Minors' Treatment
אין
Professional Ethics B
אין
VAT Laws
אין
Advanced Issues in Real Estate Taxation
אין
White Collar Crimes
דיני מיסים
The Clinic on the Rights of Defendants and
Suspects
אין
אין
אין
אין

The Law of Criminal Procedures
Seminar on the Right against Self-Incrimination
Pre-Trial Custody

סדר דין אזרחי
ואתיקה מקצועית
ב'
אין
אין

דיני חוזים שנה א'
דיני נזיקין שנה ב'
דיני קניין שנה ב'

2

Enforcing Obligation and Inslovency Clinic
Consumer Protection Clinic

אין

אין
אין
אין
מחקר משפטי מתקדם
משפט חוקתי

דיני חוזים ,דיני נזיקין

ה 17:00-19:00

Private International Law
International Criminal Law
European Union Law
Seminar on International Law
Civil Law Litigation Workshop
Administrative Law Litigation Workshop
Legal Research
Economic Analysis of Law
Consumer Protection Clinic
Consumer Protection Law
Advanced Legal Research
Advanced Legal Research
Workshop – From Theory to Practice
English for Jurists

מתקדמים בציון עובר)
English for Jurists
אין
Cyber Crime
אין
דיני עונשין
The Law of Evidence
אין
אין
Penal Law
אין
אין
אין The Question of Criminalization - Criminalization v. Legalization
אין
Animal Law
אין
אין
Issues in Substative Criminal Law, Procedural Law and Evidence Law
אין
מחקר משפטי מתקדם
Administrative Law
אין
אין
Public Tender Law
אין
משפט מנהלי
אין
משפט מנהלי
Administrative Regulation
אין
משפט מנהלי
Islam and Judaism: The Overlapping Laws
אין
מחקר משפטי מתקדם; משפט עברי או משפט מוסלמי
Family Law in IslaFamily Law in Islamic Lawmic
Law
אין
אין
Introduction to Jewish Law
אין
אין
Islamic Law
אין
אין
Legal and Ethical Aspects of Advanced
Technology in the Service of Humanity
אין
אין
Intellectual Property
אין
אין
Enforcing Obligation and Inslovency Clinic
אין
דיני תאגידים
Banking Law
אין
דיני חוזים
Writ of Execution
אין
אין
Means of Payment and and the Law of Negotiable
Instruments
אין
אין
Companies and Individuals in Difficulties
אין
דיני תאגידים
Drafting Legal Documents
הבעת עברית מתקדמת למשפטנים
סדר דין אזרחי
Drafting Legal Documents
הבעת עברית מתקדמת למשפטנים
סדר דין אזרחי
The Law of Criminal Complicity and Criminal Attempt
אין
דיני עונשין
Criminal Law Litigation Workshop
אין
דיני עונשין  +סדר דין פלילי
Legal Aid Clinic
סדר דין אזרחי

דיני קניין ,דיני נזיקין

12:00-14:00

אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין
אין

פטור מאנגלית (או  134ומעלה במבחן הפסיכומטרי או סיום רמת

פעם בשבועיים

ב

12:00-14:00

תנאי קדם
אין

תנאים מקבילים
אין

שם הקורס באנגלית
Public International Law and International
Organizations

אין
אין

דיני נזיקין ,דיני חוזים ,משפט חוקתי
מחקר משפטי מתקדם; דיני נזיקין ,דיני קניין ,דיני
חוזים
אין

The Law of Torts
Workshop- Patient's Rights
Economic Torts

Defamation and Privacy Law
Protecting Special Interests in Tort Law

