
סמסטר בסמסטר א

יוםשעותיוםז"נשנהקורס' מסשם קורסשם מרצה

ד3א7012001ל"משפט בינלאומי פומבי ומוסדות בינאיריס קנאור

12:00-14:00ג2א7015002מחקר משפטיאלעד שילד

ד18:00-20:00ב5א7017001דיני עונשיןאסף הרדוף

12:00-14:00ג2א7015002מחקר משפטידניאלה אסרף

16:00-18:00ג2א7010002מבוא למשפט ליאת פרנקו

12:00-14:00ג2א7015003מחקר משפטיליאת פרנקו

ב9:00-12:00ג6א7011001משפט חוקתימוחמד ותד

ג8:00-11:00ד6א7011601דיני חוזיםנלי מונין

ב2א7010801הבעה עברית מתקדמתנמרוד שתיל

ג12:00-14:00ד4א7010101מבוא לתורת המשפטעופר סיטבון

ד16:00-18:00ב4א7010201שיטות משפטפבלו לרנר

14:00-16:00ג2א7011101'אתיקה מקצועית אאבירם-פנינה ליפשיץ

12:00-14:00ג2א7015003מחקר משפטיטיב-קרנית מלכא

ג2(.ב.ח)א 7015101מבוא למשפט עבריגדעון ליבזון

ג2(.ב.ח)א 7020301משפט מוסלמיגדעון ליבזון

ג2(.ב.ח)א 7020401(קאנוני)משפט נוצרי פבלו לרנר

ב2ב7014501(1' קב)מחקר משפטי מתקדם אלעד שילד

גב7014502(2' קב)מחקר משפטי מתקדם אלעד שילד

11:00-13:00ב2ב7032401ניתוח כלכלי של המשפטאלעד שילד

דב7011302(2' קב)אנגלית למשפטנים אמיר כבישי



8:00-10:00ג2ב7011301(1' קב)אנגלית למשפטנים אמיר כבישי

ב18:00-21:00ב5ב7012201משפט מינהלי בעז סגל

ג16:00-18:00ג4ב7013601דיני תאגידים עופר סיטבון

ד*8:00-12:00ד4ב7012401דיני עבודהעופר סיטבון

ג18:00-21:00ג6ב7013800דיני קנייןאבירם-פנינה ליפשיץ

ג10:00-12:00ג4ב7011901סדר דין פלילירו'סנג-רינת קיטאי

ב8:00-11:00ב6ב7010601דיני נזיקין תמר גדרון

ג12:00-14:00ג4(.ב.ח)ב 7014801(מוסלמי)דיני משפחה גדעון ליבזון

ג12:00-14:00ג4(.ב.ח)ב 7015201(עברי)דיני משפחה יעל עפרון

ב14:00-16:00ב4בחירה7026001סדנת התביעה הפלילית: חדשאילנה ירושלמי

18:00-21:00ב3בחירה7033601סדנת ליטיגציה מנהליתאיריס קנאור

8:00-11:00ב3בחירה7014201משפט האיחוד האירופיאיריס קנאור

ד3בחירה7033601סדנת ליטיגציה מנהליתאיתן לדרר

14:00-16:00ב2בחירה7033401סדנת ליטיגציה אזרחיתאיתן לדרר

ב16:00-18:00ב4בחירה7033701קליניקה להגנת הצרכןאלעד שילד

8:00-11:00ב3בחירה7025201דיני צרכנותאלעד שילד

ללא שיבוץ4בחירה7021401סדנת שופטים ושפיטהאלעד שילד

ב16:00-18:00ב4בחירה7033801קליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעוןאמיר כבישי

ב16:00-18:00ב4בחירה7033701קליניקה להגנת הצרכןאמיר כבישי

ב14:00-16:00ב4בחירה7026001סדנת התביעה הפלילית: חדשאסף הרדוף

ד3בחירה7034501דיני בעלי חייםאסף הרדוף

ב16:00-18:00ב4בחירה7035101קליניקת נציבות תלונות הציבור: חדשבעז סגל

10:00-14:00*ו2בחירה7034601רגולציה מנהליתבעז סגל

ב16:00-18:00ב4בחירה7033801קליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעוןדניאלה אסרף

ד3בחירה7034801אמצעי תשלום ומסמכים סחיריםדניאלה אסרף 

3בחירה7034901חברות ויחידים בקשייםדניאלה אסרף 
ד

8:00-11:00ב3בחירה7025501דיני בנקאותדניאלה אסרף 

ד18:00-20:00ב4בחירה7034001סדנת ליטיגציה פליליתזאיד פלאח

ב16:00-18:00ב4בחירה7035301קליניקת משפט טיפולי: חדשזוהר אקרמן



ב16:00-18:00ב4בחירה7023801קליניקה לסיוע משפטי לנזקקיםיעל עפרון

ג14:00-16:00ג4בחירה7035201קליניקת חינוך ומשפט:  חדשליאת פרנקו

ד2בחירה7013901משפט ברשתליאת פרנקו

ב16:00-18:00ב4בחירה7035101קליניקת נציבות תלונות הציבור: חדשדי עטילה'מג

ב16:00-18:00ב4בחירה7023701קליניקה לזכויות נאשמים וחשודיםמוחמד ותד

ללא שיבוץ4בחירה7035001משפט מבוייםמוחמד ותד

4בחירה7040901סדנה בדיני הסחר הבינלאומינלי מונין
ב14:00-16:00ב

18:00-20:00ה2בחירה7044601דיני ביטחון סוציאליעלא חיידר

20:00-22:00ה2בחירה7043001דיני איכות סביבהעלא חיידר

10:00-14:00*ו2בחירה7034701הוצאה לפועלפבלו לרנר

ד2בחירה7010501מבוא לדיני בריאותאבירם-פנינה ליפשיץ

ד2בחירה7032201סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים אבירם-פנינה ליפשיץ

14:00-16:00ב2בחירה7033401סדנת ליטיגציה אזרחיתאבירם-פנינה ליפשיץ

11:00-13:00ב2בחירה7044801דיני תכנון ובניהאבירם-פנינה ליפשיץ

18:00-20:00ב2בחירה7032001סוגיות במקרקעיןאבירם-פנינה ליפשיץ

20:00-22:00ה2בחירה7024901מ"דיני מעטיב-קרנית מלכא

18:00-20:00ה2בחירה7032901מיסוי מקרקעיןטיב-קרנית מלכא

10:00-14:00*ו2בחירה7020701עבירות צווארון לבןטיב-קרנית מלכא

ב16:00-18:00ב4בחירה7023701קליניקה לזכויות נאשמים וחשודיםרימונה שלג

ג14:00-16:00ג4בחירה7035201קליניקת חינוך ומשפט:  חדשרימונה שלג

ב16:00-18:00ב4בחירה7035301קליניקת משפט טיפולי: חדשרו'סנג-רינת קיטאי

ב16:00-18:00ב4בחירה7023801קליניקה לסיוע משפטי לנזקקיםרנא מטאנס

ב14:00-16:00ב4בחירה7041802סדנה לזכויות החולהתמר גדרון

20:00-22:00ה2בחירה7016001עוולות מסחריותתמר גדרון

18:00-20:00ה2בחירה7021101לשון הרע והגנת הפרטיותתמר גדרון

16:00-18:00ה2ג7022401משפט בינלאומי פרטיאיריס קנאור



ב2ג701460(1' קב)ניסוח מסמכים משפטיים דניאלה אסרף 

ב2ג701460(2' קב)ניסוח מסמכים משפטיים דניאלה אסרף 

ג18:00-21:00ג6ג7012801סדר דין אזרחי יעל עפרון

ד2ג7012501קניין רוחניליאת פרנקו

ג16:00-18:00ג4ג7012601דיני מיסיםנלי מונין

ב2ג7012901'אתיקה מקצועית באבירם-פנינה ליפשיץ

ה16:00-18:00ב6ד7013001('הכל בסמסטר א)דיני ראיות אסף הרדוף

10:00-14:00*וללאדפרקטיקה משפטיתסדנת המתמחה

ד2סמינריון7044101סוגיות נבחרות במשפט פליליאסף הרדוף

2סמינריון7025301מפגש ההלכות: איסלאם ויהדותגדעון ליבזון
ב

14:00:16:00

סמינריון יישוב סכסוכים בדרכים חלופיותיעל עפרון
7034101

2סמינריון
18:00-20:00ב

2סמינריון7015908חוקתיות ללא חוקהמוחמד ותד
9:00-11:00ב

 הפוליטיקה הכלכלית של החקיקהנלי מונין
7034401

2סמינריון
18:00-20:00ב

ד2סמינריון7044701סמינריון משפט פרטי השוואתיפבלו לרנר

ג2סמינריון7044401סמינריון חיסיון מפני הפללה עצמיתרו'סנג-רינת קיטאי

11:00-13:00ב2סמינריון7015301אחריות המדינה בנזיקיןתמר גדרון



   

שם הקורס באנגליתתנאים מקביליםתנאי קדםהערותשעות

13:00-16:00
אין

Public International Law and 

International Organizations

Legal Researchאין

 Penal Lawאין8:00-11:00

Legal Researchאין

Introduction to Lawאין

Legal Researchאין

Constitutional Lawאין18:00-21:00

The Law of Contractsאין10:00-13:00

16:00-18:00
יש להצטייד במחשב עם מצלמה וחיבור 

 Advenced Hebrew Expressionלאינטרנט

Jurisprudenceאין13:00-15:00

Legal Systemsאין11:00-13:00

Professional Ethics Aאין

Legal Researchאין

Introduction to Jewish Lawאין8:00-10:00

Islamic Lawאין15:00-17:00

Christian Law (Canonical)אין15:00-17:00

18:00-20:00

Advanced Legal Researchמחקר משפטי

8:00-10:00

Advanced Legal Researchמחקר משפטי

Economic Analysis of Lawדיני חוזים

16:0018:00

 ומעלה במבחן134או )פטור מאנגלית 

הפסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים בציון

English for Jurists(עובר



 ומעלה במבחן134או )פטור מאנגלית 

הפסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים בציון

English for Jurists(עובר

Administrative Lawאין11:00-13:00

Corporate Lawאין16:00-18:00

Labor Lawדיני חוזיםפעם בשבועיים*9:00-11:00

The Law of Propertyדיני חוזים18:00-21:00

The Law of Criminal Proceduresדיני עונשין10:00-12:00

The Law of Tortsדיני חוזים8:00-11:00

Family Law in Islamic Lawmic Lawאין12:00-14:00

Family Lawמשפט מנהלי,  דיני קנייןדיני חוזים12:00-14:00

Criminal Prosecution Workshopסדר דין פלילי; דיני עונשין14:00-16:00

משפט מנהלי

Administrative Law Litigation 

Workshop

 European Union Lawאין

10:00-13:00
משפט מנהלי

Administrative Law Litigation 

Workshop

Civil Law Litigation Workshopסדר דין אזרחי

Consumer Protection Clinicדיני נזיקין; דיני חוזים16:00-18:00

Consumer Protection Lawדיני חוזים

Judges and Judgment Workshop.ב-כל קורסי החובה בשנים א וללא שיבוץ

דיני תאגידים16:00-18:00

Enforcing Obligation and 

Inslovency Clinic

Consumer Protection Clinicדיני נזיקין; דיני חוזים16:00-18:00

Criminal Prosecution Workshopסדר דין פלילי; דיני עונשין14:00-16:00

Animal Lawאין13:00-16:00

Public Ombudsman Clinicמשפט מנהלימשפט מנהלי16:00-18:00

Administrative Regulationמשפט מנהליפעם בשבועיים*

16:00-18:00
דיני תאגידים

Enforcing Obligation and 

Inslovency Clinic

אין13:00-16:00
Means of Payment and and the 

Law of Negotiable Instruments

דיני תאגידים10:00-13:00

Companies and Individuals in 

Difficulties

Banking Lawדיני חוזים

Criminal Law Litigation Workshopסדר דין פלילי+ דיני עונשין 18:00-20:00

Therapeutic Jurisprudence Clinicאין16:00-18:00



'אתיקה מקצועית א16:00-18:00
 סדר דין אזרחי ואתיקה 

Legal Aid Clinic'מקצועית ב

Education and Law Clinicדיני עונשין14:00-16:00

Internet Lawאין18:00-20:00

Public Ombudsman Clinicמשפט מנהלימשפט מנהלי16:00-18:00

16:00-18:00

איסור השתתפות 

מקבילה בקליניקה 

'אתיקה מקצועית ב.וסדר דין פלילי, דיני עונשין, משפט חוקתיאו בסדנא אחרת/ו

The Clinic on the Rights of 

Defendants and Suspects

ללא שיבוץ

 תלמידים 6עד 

ידי -אשר ייבחרו על

Moot Courtמרצה הקורס

14:00-16:00
משפט בינלאומי פומבי

Workshop on International Trade 

Law

Social Security Lawsאין

Environmental Lawאין

Writ of Executionאיןפעם בשבועיים*

Introduction to Health Law.דיני נזיקין, דיני חוזים11:00-13:00

Legal Issues of Minors' Treatmentאין13:00-15:00

Civil Law Litigation Workshopסדר דין אזרחי

Planning and Construction Laws.דיני קנין, דיני חוזים

Real Estate Issuesדיני קנין, דיני חוזים

VAT Lawsאין

 דיני קניין

דיני : תנאי קדם או מקביל

מיסים

Advanced Issues in Real Estate 

Taxation

White Collar Crimesדיני עונשיןפעם בשבועיים*

16:00-18:00

איסור השתתפות 

מקבילה בקליניקה 

'אתיקה מקצועית ב.וסדר דין פלילי, דיני עונשין, משפט חוקתיאו בסדנא אחרת/ו

The Clinic on the Rights of 

Defendants and Suspects

Education and Law Clinicדיני עונשין14:00-16:00

Therapeutic Jurisprudence Clinicאין16:00-18:00

'אתיקה מקצועית א16:00-18:00
 סדר דין אזרחי ואתיקה 

Legal Aid Clinic'מקצועית ב

Workshop- Patient's  Rights.חוקתי, נזיקין, חוזים14:00-16:00

דיני ', דיני נזיקין שנה ב', דיני חוזים שנה א

Economic Torts'קניין שנה ב

Defamation and Privacy Law.משפט חוקתי, דיני חוזים, דיני נזיקין

Private International Lawאין



Drafting Legal Documentsסדר הדין האזרחיהבעה עברית מתקדמת למשפטנים9:00-11:00

Drafting Legal Documentsסדר הדין האזרחיהבעה עברית מתקדמת למשפטנים18:00-20:00

Civil Procedureדיני נזיקין, דיני קניין18:00-21:00

Intellectual Propertyאין16:00-18:00

Tax lawאין16:00-18:00

11:00-13:00

Professional Ethics B.אתיקה מקצועית א

The Law of Evidenceאין8:00-10:00ו 16:00-18:00

Legal practiceפעם בשבועיים*

Selected Issues in Criminal Law.מחקר משפטי מתקדם11:00-13:00

משפט עברי או משפט מוסלמי

Islam and Judaism: The 

Overlapping Laws

סדר דין אזרחי; מחקר משפטי מתקדם
Alternative Dispute Resolution

משפט חוקתי; מחקר משפטי מתקדם
Constitutionalism without a 

Constitution

The Economic Politics of Ligislationמחקר משפטי מתקדם

18:00-20:00

מחקר משפטי מתקדם

Seminar on Comparative Private 

Law

14:00-16:00
.סדר דין פלילי; מחקר משפטי מתקדם

Seminar on the Right against Self-

Incrimination 

State Liability in Tort.משפט חוקתי, דיני נזיקין, דיני חוזים


