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 קורסי בחירה משפטיים
 

  נ"ז. 20תלמיד לתואר "בוגר" חייב ללמוד  במהלך התואר, קורסי בחירה בהיקף של 
 
 לימודי הבחירה נועדו לאפשר לתלמיד לגוון את תוכנית לימודיו וללמוד נושאים המעניינים     .א

 מוגדרים כקורסים "מוגבלי משתתפים".וסמינריונים( קורסים אותו במיוחד. לימודי הבחירה )                   
 

 כדין    דין קורסי הבחירה לעניין חובת הנוכחות, ההשתתפות, ההכנה, ההישגים, ולכל עניין אחר .ב
 .רכז האקדמישאר הקורסים הנלמדים במ                   

 
 לימודי הבחירה נלמדים החל משנת הלימודים השניה.  .ג

 
 השלמת תנאי הקדם. –תנאי קדם: תנאי מוקדם להשתתפות בלימודי הבחירה  .ד

 
 לימוד קורס ועמידה בבחינה בו מזכים את התלמיד במספר נקודות הזכות המצוין לידו. .ה

 
 כתנאי  לקבלת התואר "בוגר במשפטים", חייב התלמיד במשך שנות     – היקף לימודי הבחירה .ו

 בחירה משפטיים וקורסים כלליים כפי שיפורסם מידי שנה.לימודיו ללמוד קורסי      
 
שישלחו ועפ"י הוראות  מנהל הסטודנטיםההרשמה לשעורי בחירה תיערך במועד שיקבע על ידי  .ז

 ים במכתב מקדים לתקופת ההרשמה.תלמידל
 
למען הסר ספק, פתיחת הקורס/הסמינר מותנית במינימום תלמידים שירשמו בפועל לקורסי  .ח

רה ו/או לסמינרים האמורים. בהעדר הרשמה מספקת שומר המרכז האקדמי את הזכות לבטל הבחי
את הקורסים ו/או הסמינרים, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה, יאלצו 

 הסטודנטים לבחור בקורסים חלופיים.
 
 האינטרנט בהתאם להעדפותלקורסים באתר  רישוםאופן החלוקה לקורסי הבחירה יהיה מבוסס על  .ט

                התלמידים. 
           

 לא ילמד תלמיד אותו קורס בחירה יותר מפעם אחת. י.
 
 היא לגוון את שעורי הבחירה,    האקדמי רכזתשומת ליבם של התלמידים מופנית לכך שמדיניות המ .אי

 הבאה.ומשום כך חלק משעורי הבחירה הניתנים השנה לא יינתנו בשנה 
 
  מקום פנויי הבחירה על בסיס לימודניתן יהיה לשנות את  עד סוף השבוע השני של כל סמסטר .בי

  .רישום לקורסים באתר האינטרנט בלבדבאמצעות 
 
 בשיעורים המתקיימים בשעות חופפות. לא ילמד תלמיד .גי

 
  .נקודות בקורסים מעשיים 10 -יותר מיוכל ללמוד לא  תלמיד.         יד
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נ"ז קורסים מעשיים    10 -הקורסים המסומנים בכוכבית הינם קורסים מעשיים, לא ניתן ללמוד יותר מ
 במהלך התואר.

 
 
 
 
 
 
 

 שעה יום סמ' נ"ז קוד מרצה שם הקורס מס'

 שנתי
 Law and Ethics ofכתב העת  .1

Human Rights * 

גילה  פרופ'
 שטופלר 

 מותנה   ש 4 5356
 בראיון קבלה

בוררות מסחרית בינלאומית  .2
 מבויימת

שנתי, )מאוגוסט  א' ש 6 5537 טרם נקבע
ועד אפריל  2018
2019 ) 

 יום א' בין השעות 
18:00-21:30 

מפגשים פרטניים 
בתיאום עם 

  הסטודנטים שיבחרו
מותנה בראיון 

 קבלה

 18:30- 17:00 'ד ש 6 5612 ד"ר סיגל שהב *קליניקה של פרויקט חפות .3
  -ו

20:15-18:45  
מותנה  רוגיןילס

 בראיון קבלה 

 עו"ד ליאת לייזר קליניקה לעריכת דין קהילתית* .4
 

 18:30-17:00 'ד ש 6 5196
מותנה בראיון 

קבלה ובהשתתפות 
זכויות אדם בקורס "

 ושינוי חברתי"

עו"ד קרן שמש  * מדיניותקליניקה לשינוי  .5
 פרלמוטר

 18:30-17:00 'ד ש 6 5628
מותנה בראיון 

 קבלה 

ד"ר עופר  *קליניקה לתאגידים וחברהה .6
 סיטבון

 18:30-17:00 'ד ש 6 5641
מותנה בראיון 

 קבלה 

לזכויות חשודים, נאשמים,  קליניקה .7
 *עצורים ואסירים 

 18:30-17:00 'ד ש 6 5548 סיגל שהב ד"ר
מותנה בראיון 

 קבלה 

 שרה לואיס עו"ד  *קליניקה לזכויות מהגרים .8
 

 18:30-17:00 'ד ש 6 5519
מותנה בראיון 

קבלה ובהשתתפות 
 בקורס "דיני הגירה"  

 -כנית "הלכה למעשה"ת .9
Externship   *בבית משפט שלום 

עו"ד קרן שמש 
 פרלמוטר

שעה תפורסם   ש 6 5629
 בהמשך

מפגשים   12-כ
עיוניים במהלך 

 השנה
מותנה בראיון 

 קבלה
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 שעה יום מס נ"ז קוד מרצה שם הקורס מס'
 

 סמסטר א'
 מבוא לשיווק  .10

 )הפקולטה למנהל עסקים(
רבעון  -א' 3 8009 טרם נקבע

2 
 14:30- 12:00 א'

 11:30- 9:00 ב'

 18:30-17:00 א' א' 4 5596 ד"ר שלי קרייצר סדנה במשפט פרטי .11
 

היבטים משפטיים של  .12
 טק-חברות היי

 ד"ר אייל שנהב
 ועו"ד גל הופמן

 21:30 -20:00 א' א' 2 5539

הליכים חלופיים במשפט  .13
 הפלילי

 19:15-17:45 א' א' 2 5643 ד"ר דניאלה בינייש
 

פרוצדורה פלילית ודיני  .14
 ראיות

 20:00-21:30 ב' א' 2 5644 פרופ' דורון מנשה

 קבלת החלטות בארגונים .15
 )הפקולטה למנהל עסקים(

רבעון  -א' 3 8316 יפית רפאלד"ר 
1 

 14:30- 12:00 א'

 11:30- 9:00 ב'

 קבלת החלטות בארגונים .16
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 19:00-16:30 ב' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל

 קבלת החלטות בארגונים .17
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 22:00 -20:00 ב' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל

 יישומי מחשב  .18
 )הפקולטה למנהל עסקים(

רבעון  -א' 3 8102 ד"ר אבי יוסיפוף
1 

 14:30- 12:00 ב'

 14:30- 12:00 ד'

 18:30- 17:00 ג' א' 2 5375 עו"ד עמיר פרידמן מבוא לקניין רוחני .19

ד"ר דניאל  משפט וטכנולוגיה .20
 גולדשטיין

 20:30- 19:00 ד' א' 2 5619

פרטיות,  -האינטרנטמשפט  .21
אבטחת סייבר ועבירות 

 (Cyber Lawמחשב )

 18:30 -17:00 ד' א' 2 5616 ד"ר אבישי קליין

 11:00- 08:30 ו' א' 4 5600 עו"ד ליאב וינבאום דיני ניירות ערך .22

עסקאות מסחריות  .23
 בינלאומיות

ד"ר אורי בן 
 אוליאל

 13:00- 11:30 ו' א' 2 5426

 מבוא לשיווק  .24
 הפקולטה למנהל עסקים()

 11:00 -8:30 ו' א' 3 8009 ד"ר רון ברגר

 יישומי מחשב  .25
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 14:00 -11:30 ו' א' 3 8102 טרם נקבע

26. U.S. remedies law  פרופ' אביחי
 דורפמן

יתקיים בין התאריכים   א' 4 7327
6/1/19-10/1/19 

-16:30בין השעות 
21:00 

מנהל הרשמה דרך 
 הסטודנטים

27. Law and Economics טרם נקבע  א' 4  פרופ' שחר דילברי 

28. Chinese Commercial Law Prof. Zhang 
Xianchu 

יתקיים בין התאריכים   א' 4 5632
2/12/18-6/12/18 

-16:30בין השעות 
21:00 

מנהל הרשמה דרך 
 הסטודנטים
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 שעה יום מס נ"ז קוד מרצה שם הקורס מס'
 

 'בסמסטר 

 ניהול התפעול .29
 הפקולטה למנהל עסקים(

 12:00-14:30 'א ב' 3 8027 פרופ' גל רז

 12:00-14:30 'ב

 20:30- 19:00 ד' ב' 2 5520 ד"ר שרה לואיס דיני הגירה .30

פרופ' גילה  דת, מדינה ומשפט .31
 שטופלר

 16:00-17:30 ה' ב' 2 5573

 גבולות ומדינות, ריבונות, .32
 אחריות וזכויות אדם

 19:15– 17:45 ה' ב' 2  ד"ר מרים פיינברג

 21:00-19:30 ה' ב' 2 5310 ד"ר עופר סיטבון זכויות אדם ושינוי חברתי .33

 21:30-20:00 ה' ב' 2 5097 ד"ר גיא שגיא דיני הגבלים עסקיים .34

ד"ר עודדה  בקרימינולוגיה סוגיות יסוד .35
 שטיינברג

 13:45-12:15 ו' ב' 2 5270

 12:00 -10:30 ו' ב' 2 5338 ד"ר חאלד גנאים עבירות ההמתה .36

37. Legal aspects of the 
sharing economy 

יתקיים בין התאריכים   ב' 2 5620 לוי-שלי קרייצר
25/2/19-27/2/19 

-16:30בין השעות 
20:00 

מנהל הרשמה דרך 
 הסטודנטים

 30/06/19-20/09/19סמסטר קיץ 
 קורס קיץ מרוכז בפריז .38

ICC International 
Commercial Arbitration 

רכז אקדמי ד"ר 
 אורי בן אוליאל

  2019קיץ   קיץ 2 5523
על אופן הרישום תצא 

 הודעה

קניין רוחני: זכויות יוצרים  .39
 בעידן המחשב

Intellectual Property: 
Copyright in the 

Computer Age 
קורס באנגלית 
 Oxfordבאוניברסיטת 

-ד"ר קים טרייגר
 ברעם

  2019 ביולי 8-12  קיץ 4 5386
על אופן הרישום תצא 

 הודעה

 סיור לימודי בחו"ל .40
 )הפקולטה למנהל עסקים(

מועד מדוייק יפורסם   קיץ 4 6002 
 בהמשך

 ניהול התפעול .41
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 16:30- 19:00 ב' קיץ 3 8027 טרם נקבע

 18:15-15:00 ה' קיץ 2 5290 פרופ' יוסי דהאן  הזכות לחינוך .42
בין התאריכים יתקיים 

7.8.19-20.9.19 

 20:00-18:30 ה' קיץ 2 9212 פרופ' עידו פורת בית המשפט בראי החברה .43

 22:00- 18:45 ה' קיץ 4 9424 טרם נקבע פירוקים והבראות .44

שיעבודים ובטוחות לאשראי  .45
 מבט גלובלי –

 10:00-08:30 'ו קיץ 2 5512 ד"ר דוב סולומון

הזכות לשיוויון והאיסור על  .46
 אפלייה

 11:45-10:15 ו' קיץ 2 9211 ד"ר סיגל שהב

 חוק המכר האמריקאי .47
American Sales Law 

פרופ' ליסה 
 ברנשטיין

 טרם נקבע  א' 4 5531
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 הערות: 

 פורסם באתר, צפיפות מבחנים אינה מהווה עילה למועד מיוחד.י טהבחינות לשנת תשע"לוח  .1
 יתכנו שינויים במועדי הקורסים או אף ביטולם, הנכם מתבקשים לעקוב אחר העידכונים באתר.  .2
 נ"ז. 2 -סטודנטים דוברי אנגלית שילמדו קורסי בחירה באנגלית יזוכו עבורם ב .3
 .85נ"ז לסטודנטים שסיימו את הקורס בציון  4הקורס סדנה במשפט פרטי מקנה  .4
 .נ"ז מתוך הקורסים של הפקולטה למנהל עסקים 6 -לא ניתן לקחת יותר מ .5


