
שם הקורס באנגליתתנאים מקביליםתנאי קדםהערות

איןאיןשעותיוםשעותיוםז"נשנהקורס' מסשם קורסשם מרצה

16:00-19:00ב3א701200-1ל"משפט בינלאומי פומבי ומוסדות בינאיריס קנאור
איןאין

Public International Law and International 
Organizations

Private International Lawאיןאין10:00-12:00ב2ג702240-1משפט בינלאומי פרטיאיריס קנאור

International Criminal Lawאין.דיני עונשין8:00-10:00ב2בחירה701320-1משפט פלילי בינלאומיאיריס קנאור

 European Union Lawאיןאין16:00-19:00ה3בחירה701420-1משפט האיחוד האירופיאיריס קנאור
 Seminar on International Lawאיןמשפט בינלאומי פומבי; מחקר משפטי מתקדם19:00-21:00ה2סמינריון703350-1סמינריון במשפט בינלאומי: חדשאיריס קנאור

Civil Law Litigation Workshopאיןסדר דין אזרחי14:00-16:00ג2בחירה703340-1סדנת ליטיגציה אזרחית: חדשאיתן לדרר
Administrative Law Litigation Workshopאיןמשפט מנהלי10:00-12:00ב2בחירה703360-1סדנת ליטיגציה מנהלית: חדשאיתן לדרר
Legal Researchאיןאין19:00-21:00בא701500-2מחקר משפטיאלעד שילד
Economic Analysis of Lawאיןדיני חוזים15:00-17:00ב2ב703240-1ניתוח כלכלי של המשפטאלעד שילד
Consumer Protection Clinicאיןדיני חוזים12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה703370-1קליניקה להגנת הצרכן: חדשאלעד שילד
Consumer Protection Lawאיןדיני חוזים8:00-10:00ג2בחירה702520-1דיני צרכנותאלעד שילד
Advanced Legal Researchאיןמחקר משפטי8:00-10:00ב2ב701450-1(1' קב)מחקר משפטי מתקדם אלעד שילד
Advanced Legal Researchאיןמחקר משפטי10:00-12:00בב701450-2(2' קב)מחקר משפטי מתקדם אלעד שילד
Workshop – From Theory to Practiceאין.'ב- ו' כל קורסי החובה בשנים אללא שיבוץללא שיבוץ4בחירה702140-1סדנת הלכה למעשהאלעד שילד

 ומעלה במבחן הפסיכומטרי או סיום רמת 134או )פטור מאנגלית 8:00-10:00ב2ב701130-1(1' קב)אנגלית למשפטנים אמיר כבישי
אין(מתקדמים בציון עובר

English for Jurists

Enforcing Obligation and Inslovency Clinicאיןדיני תאגידיםליווי מחוץ למכללה12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה703380-1קליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעון: חדשאמיר כבישי
Consumer Protection Clinicאיןדיני חוזיםליווי מחוץ למכללה12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה703370-1קליניקה להגנת הצרכן: חדשאמיר כבישי

 ומעלה במבחן הפסיכומטרי או סיום רמת 134או )פטור מאנגלית 8:00-10:00בב701130-2(2' קב)אנגלית למשפטנים אמיר כבישי
English for Juristsאין(מתקדמים בציון עובר

Cyber Crimeאיןדיני עונשין12:00-15:00ו3בחירה704490-1הפשע המקווןאסף הרדוף

The Law of Evidenceאיןאין!א' רק סמס* 8:00-11:00ו*10:00-13:00ג6ד701300-1דיני ראיותאסף הרדוף
 Penal Lawאיןאין15:00-18:00ד8:00-10:00ד5א701700-1דיני עונשיןאסף הרדוף

 The Question of Criminalization - Criminalization v. Legalizationאיןאיןפעם בשבועיים11:00-15:00ו2בחירה704280-1קרימינליזציה מול לגליזציה– שאלת ההפללה אסף הרדוף
Animal Lawאיןאין16:00-19:00ה3בחירה703450-1דיני בעלי חייםאסף הרדוף

Issues in Substative Criminal Law, Procedural Law and Evidence Lawאיןמחקר משפטי מתקדם19:00-21:00ה2סמינריון704410-1דיוני וראייתי, סוגיות במשפט פלילי מהותיאסף הרדוף
Administrative Lawאיןאין14:00-16:00ב10:00-13:00ב5ב701220-1משפט מינהלי בעז סגל
Public Tender Lawאיןמשפט מנהלי19:00-21:00ב2בחירה702480-1דיני מכרזיםבעז סגל
איןמשפט מנהלי10:00-12:00ב2בחירה703360-1סדנת ליטיגציה מנהלית: חדשבעז סגל
Administrative Regulationאיןמשפט מנהלי19:00-22:00ה3בחירה703460-1רגולציה מנהליתבעז סגל

Islam and Judaism: The Overlapping Lawsאיןמשפט עברי או משפט מוסלמי; מחקר משפטי מתקדם19:00-21:00ב2סמינריון702530-1מפגש ההלכות: איסלאם ויהדותגדעון ליבזון

16:00-18:00ג16:00-18:00ג4(.ב.ח)ב 701480-1(מוסלמי)דיני משפחה גדעון ליבזון
איןאין

Family Law in IslaFamily Law in Islamic Lawmic 
Law

Introduction to Jewish Lawאיןאין10:00-12:00ד2(.ב.ח)א 701510-1מבוא למשפט עבריגדעון ליבזון
Islamic Lawאיןאין8:00-10:00ד2(.ב.ח)א 702030-1משפט מוסלמיגדעון ליבזון

8:00-10:00ו2בחירה702460-4טכנולוגיה בשירות האדם: היבטים משפטיים ואתייםדרור פלדמן-דלית קן
איןאין

Legal and Ethical Aspects of Advanced 
Technology in the Service of Humanity

Intellectual Propertyאיןאין10:00-12:00ו2ג701250-1קניין רוחנידרור פלדמן-דלית קן
Enforcing Obligation and Inslovency Clinicאיןדיני תאגידים12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה703380-1קליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעון: חדשכהן-דניאלה אסרף
Banking Lawאיןדיני חוזים19:00-22:00ב3בחירה702570-1דיני בנקאותכהן-דניאלה אסרף
Writ of Executionאיןאין16:00-19:00ה3בחירה703470-1הוצאה לפועלכהן-דניאלה אסרף

3בחירה703480-1אמצעי תשלום ומסמכים סחיריםכהן-דניאלה אסרף
איןאין16:00-19:00ה

Means of Payment and and the Law of Negotiable 
Instruments

Companies and Individuals in Difficultiesאיןדיני תאגידים19:00-22:00ה3בחירה703490-1חברות ויחידים בקשייםכהן-דניאלה אסרף
Drafting Legal Documentsסדר דין אזרחיהבעת עברית מתקדמת למשפטנים8:00-10:00ב2ג701460-1(1' קב)ניסוח מסמכים משפטיים כהן-דניאלה אסרף
Drafting Legal Documentsסדר דין אזרחיהבעת עברית מתקדמת למשפטנים10:00-12:00ב2ג701460-2(2' קב)ניסוח מסמכים משפטיים כהן-דניאלה אסרף

The Law of Criminal Complicity and Criminal Attemptאיןדיני עונשין17:00-19:00ה2בחירה703390-1דיני השותפות והניסיון במשפט הפלילי: חדשזאיד פלאח
Criminal Law Litigation Workshopאיןסדר דין פלילי+ דיני עונשין 17:00-19:00ה2בחירה703400-1סדנת ליטיגציה פלילית: חדשזאיד פלאח

12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה702380-1קליניקה לסיוע משפטי לנזקקיםיעל עפרון

'אתיקה מקצועית א

סדר דין אזרחי 
ואתיקה מקצועית 

'ב

Legal Aid Clinic

Civil Procedureאיןדיני נזיקין, דיני קניין14:00-17:00ב16:00-19:00ב6ג701280-1סדר דין אזרחי יעל עפרון

Family Lawמשפט מנהלי, דיני קנייןדיני חוזים16:00-18:00ג16:00-18:00ג4(.ב.ח)ב 701520-1(עברי)דיני משפחה יעל עפרון

Alternative Dispute Resolutionאיןסדר דין אזרחי; מחקר משפטי מתקדם8:00-10:00ג2סמינריון703410-1סמינריון יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות: חדשיעל עפרון
Childern and Juvenile in Lawאיןאין16:00-19:00ג3בחירה703420-1ילדים ונוער במשפט:  חדשליאת פרנקו
Introduction to Lawאיןאין17:00-19:00ד2א701000-2מבוא למשפט ליאת פרנקו

Legal Researchאיןאין19:00-21:00ד2א701500-3מחקר משפטיליאת פרנקו
The Laws of Educationאיןאין16:00-19:00ה3בחירה702580-1דיני חינוךליאת פרנקו
Internet Lawאיןאין19:00-21:00ה2בחירה701390-1משפט ברשתליאת פרנקו

12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה702370-1קליניקה לזכויות נאשמים וחשודיםמוחמד ותד
אתיקה , סדר   דין פלילי ,דיני עונשין, משפט חוקתי1 

-מוגבל ל. 3.                       ריאיון קבלה2.      'מקצועית א
. תלמידים10

אין
The Clinic on the Rights of Defendants and 

Suspects

Constitutionalism without a Constitutionאיןמשפט חוקתי; מחקר משפטי מתקדם8:00-10:00ב2סמינריון701590-8חוקתיות ללא חוקהמוחמד ותד

Constitutional Lawאיןאין12:00-15:00ד10:00-13:00ד6א701100-1משפט חוקתימוחמד ותד

ללא שיבוץללא שיבוץ4בחירה703500-1משפט מבויםמוחמד ותד
 תלמידים אשר 6עד 

ידי מרצה -ייבחרו על
הקורס

אין
Moot Court

Jurisprudenceאיןאין16:00-18:00ב16:00-18:00ג4א701010-1מבוא לתורת המשפטמיטל פינטו
Law and Genderאיןאין18:00-20:00ג2בחירה702470-1משפט ומגדרמיטל פינטו
 Philosophical and Legal Views on Multiculturalismאיןאין17:00-19:00ה2בחירה703430-1תרבותיות-משפטיים של רב-היבטים פילוסופים: חדשמיטל פינטו
Seminar on Democracy, Tolerance and Human Rightsאיןמחקר משפטי מתקדם19:00-21:00ה2סמינריון704430-1סובלנות וזכויות אדם, דמוקרטיה: סמינריוןמיטל פינטו

 Philosophical and Comperative Views on Freedom of Expressionאיןמשפט חוקתי8:00-10:00ב2בחירה702330-1היבטים פילוסופיים והשוואתיים של חופש הביטוימיטל פינטו

Workshop on International Trade Lawאיןמשפט בינלאומי פומביימים מרוכזים' ב' סמסב12:00-14:00ב4בחירה704090-1סדנה בדיני הסחר הבינלאומינלי מונין
Tax lawאיןאין17:00-19:00ב14:00-16:00ב4ג701490-1דיני מיסיםנלי מונין

The Law of Contractsאיןאין18:00-21:00ג18:00-21:00ג6א701160-1דיני חוזיםנלי מונין
The Economic Politics of Ligislationאיןמחקר משפטי מתקדם8:00-10:00ג2סמינריון703440-1סמינריון הפוליטיקה הכלכלית של החקיקה: חדשנלי מונין

Advenced Hebrew Expression for lawyersאיןאין18:00-20:00ב2א701080-1הבעה עברית מתקדמת למשפטניםנמרוד שתיל
Legal Practiceאיןאיןפעם בשבועיים11:00-15:00ו700080-1פרקטיקה משפטיתסדנת המתמחה

Corporate Lawאיןאין11:00-13:00ג11:00-13:00ג4ב701360-1דיני תאגידים עופר סיטבון

Labor Lawאיןדיני חוזים14:00-16:00ג14:00-16:00ג4ב701240-1דיני עבודהעופר סיטבון
Seminar on Corporates and Communitiesאיןדיני תאגידים; מחקר משפטי מתקדם16:00-18:00ג2סמינריון704450-1סמינריון תאגידים וקהילות: חדשעופר סיטבון

Environmental Lawאיןאין8:00-10:00ו2בחירה704300-1דיני איכות סביבהעלא חיידר
Social Security Lawsאיןאין12:00-14:00ו2בחירה704460-1דיני ביטחון סוציאלי: חדשעלא חיידר
Seminar on Comparative Private Lawאיןמחקר משפטי מתקדם18:00-20:00ג2סמינריון704470-1סמינריון משפט פרטי השוואתי: חדשפבלו לרנר
Introduction to Legal Systemsאיןאין16:00-18:00ג15:00-17:00ד4א701020-1מבוא לשיטות משפטפבלו לרנר

Introduction to Christian Law (Canonical) איןאין10:00-12:00ד2(.ב.ח)א 702040-1(קאנוני)מבוא למשפט נוצרי פבלו לרנר

Introduction to Health Lawאיןדיני נזיקין, דיני חוזים19:00-21:00ב2בחירה701050-1מבוא לדיני בריאותאבירם-פנינה ליפשיץ

The Law of Propertyאיןדיני חוזים18:00-21:00ג18:00-21:00ג6ב701380-0דיני קנייןאבירם-פנינה ליפשיץ
Civil Law Litigation Workshopאיןסדר דין אזרחי14:00-16:00ג2בחירה703340-1סדנת ליטיגציה אזרחית: חדשאבירם-פנינה ליפשיץ
Planning and Construction Lawsאיןדיני קנין, דיני חוזים16:00-18:00ג2בחירה704480-1דיני תכנון ובניה: חדשאבירם-פנינה ליפשיץ
Professional Ethics Aאיןאין8:00-10:00ד2א701110-1'אתיקה מקצועית אאבירם-פנינה ליפשיץ

Real Estate Issuesאיןדיני קנין, דיני חוזים13:00-15:00ב2בחירה703200-1סוגיות במקרקעיןאבירם-פנינה ליפשיץ

Legal Issues of Minors' Treatmentאיןאין10:00-12:00ב2בחירה703220-1סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים אבירם-פנינה ליפשיץ
Professional Ethics Bאין'אתיקה מקצועית א19:00-21:00ב2ג701290-1'אתיקה מקצועית באבירם-פנינה ליפשיץ
VAT Lawsאיןאין14:00-16:00ג2בחירה702490-1מ"דיני מעטיב-קרנית מלכא
Advanced Issues in Real Estate Taxationאיןאין18:00-20:00ג2בחירה703290-1מיסוי מקרקעיןטיב-קרנית מלכא
White Collar Crimesדיני מיסיםאין16:00-18:00ג2בחירה702070-1עבירות צווארון לבןטיב-קרנית מלכא

12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה702370-1קליניקה לזכויות נאשמים וחשודיםרימונה שלג

אתיקה , סדר   דין פלילי ,דיני עונשין, משפט חוקתי1 
איסור . 3.                          ריאיון קבלה2.      'מקצועית א

. 4.       או בסדנא אחרת/השתתפות מקבילה  בקליניקה ו
. תלמידים10-מוגבל ל

אין

The Clinic on the Rights of Defendants and 
Suspects

The Law of Criminal Proceduresאיןדיני עונשין12:00-14:00ב13:00-15:00ב4ב701190-1סדר דין פלילירו'סנג-רינת קיטאי

 Seminar on the Right against Self-Incriminationאיןסדר דין פלילי; מחקר משפטי מתקדם14:00-16:00ג2סמינריון704440-1סמינריון חיסיון מפני הפללה עצמית: חדשרו'סנג-רינת קיטאי
Pre-Trial Custodyאיןאין10:00-12:00ב2בחירה702590דיני מעצריםרו'סנג-רינת קיטאי

12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה702380-1קליניקה לסיוע משפטי לנזקקיםרנא מטאנס

'אתיקה מקצועית א

סדר דין אזרחי 
ואתיקה מקצועית 

'ב
The Law of Tortsאיןדיני חוזים16:00-19:00ב17:00-20:00ב6ב701060-1דיני נזיקין תמר גדרון

Workshop- Patient's  Rightsאיןחוקתי, נזיקין, דיני חוזים12:00-14:00ב12:00-14:00ב4בחירה704180-2סדנה לזכויות החולהתמר גדרון

14:00-16:00ג2בחירה701600-1עוולות מסחריותתמר גדרון

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

אין

Economic Torts

Defamation and Privacy Lawאיןמשפט חוקתי, דיני חוזים, דיני נזיקין17:00-19:00ה2בחירה702110-1לשון הרע והגנת הפרטיותתמר גדרון

דיני , דיני קניין, דיני נזיקין; מחקר משפטי מתקדם19:00-21:00ה2סמינריון702150-1הגנה על אינטרסים מיוחדים בנזיקיןתמר גדרון
Protecting Special Interests in Tort Lawאיןחוזים

סמסטר בסמסטר א


