
 

1 

 

1.8.2021 
 

 חוץ משפטיים ו קורסי בחירה משפטיים 
 

 22חייב ללמוד במהלך התואר קורסי בחירה בהיקף של שהתחיל את לימודיו בשנה"ל תשע"ט  סטודנט
  נ"ז.

 26סטודנט שהתחיל את לימודיו בשנה"ל תש"פ חייב ללמוד במהלך התואר קורסי בחירה בהיקף של 
 .נ"ז קורסי בחירה כללים חוץ משפטיים 6מתוכם  נ"ז

 30סטודנט שהתחיל את לימודיו בשנה"ל תשפ"א חייב ללמוד במהלך התואר קורסי בחירה בהיקף של 
 פטיים.נ"ז קורסי בחירה כללים חוץ מש  6נ"ז מתוכם 

 30סטודנט שהתחיל את לימודיו בשנה"ל תשפ"ב חייב ללמוד במהלך התואר קורסי בחירה בהיקף של 
 נ"ז קורסי בחירה כללים חוץ משפטיים. 6נ"ז מתוכם 

 
 ראו הערה בסוף טבלאות קורסי הבחירה.

 
 לגוון את תוכנית לימודיו וללמוד נושאים המעניינים      לסטודנטלימודי הבחירה נועדו לאפשר  .א

 וסמינריונים( מוגדרים כקורסים "מוגבלי משתתפים".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     – הבחירההיקף לימודי  . ו
 לימודיו ללמוד קורסי בחירה משפטיים כפי שיפורסם מידי שנה.      

 

שישלחו ועפ"י הוראות  מנהל הסטודנטיםעורי בחירה תיערך במועד שיקבע על ידי יההרשמה לש .ז
 במכתב מקדים לתקופת ההרשמה.  לסטודנטים

 

שירשמו בפועל לקורסי   סטודנטיםלמען הסר ספק, פתיחת הקורס/הסמינר מותנית במינימום  .ח
הבחירה ו/או לסמינרים האמורים. בהעדר הרשמה מספקת שומר המרכז האקדמי את הזכות לבטל  

קרה כזה, יאלצו  את הקורסים ו/או הסמינרים, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. במ
 הסטודנטים לבחור בקורסים חלופיים. 

 
לקורסים באתר האינטרנט בהתאם    רישוםאופן החלוקה לקורסי הבחירה יהיה מבוסס על  .ט

                 .הסטודנטים  להעדפות
            

 אותו קורס בחירה יותר מפעם אחת.  סטודנטלא ילמד  י. 
 
 עורי הבחירה,    יהיא לגוון את ש האקדמי רכזמופנית לכך שמדיניות המ הסטודנטיםתשומת ליבם של  .אי

 עורי הבחירה הניתנים השנה לא יינתנו בשנה הבאה.יומשום כך חלק מש
 
   מקום פנוי י הבחירה על בסיס לימודניתן יהיה לשנות את  עד סוף השבוע השני של כל סמסטר .בי

  .האינטרנט בלבדרישום לקורסים באתר באמצעות 
 
 בשיעורים המתקיימים בשעות חופפות. סטודנטלא ילמד  . גי

 
ולא יותר מקורס מעשי אחד בשנת   נקודות בקורסים מעשיים 12 -יותר מיוכל ללמוד לא  סטודנט.       יד

 עדיפות ברישום לסטודנטים שטרם למדו קורס מעשי.  לימוד מסויימת. תנתן
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נ"ז קורסים מעשיים     12 -הקורסים המסומנים בכוכבית הינם קורסים מעשיים, לא ניתן ללמוד יותר מ *

ולא יותר מקורס מעשי אחד בשנת לימוד מסויימת. תנתן עדיפות ברישום לסטודנטים שטרם   במהלך התואר 

 למדו קורס מעשי. 

 

  

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

 שנתי
 Law and Ethics ofכתב העת  . 1

Human Rights   
 )חטיבת ז"א( 

גילה  פרופ'
 שטופלר 

 מותנה    ש 4 5356
 בראיון קבלה 

 * קליניקה של פרויקט חפות . 2
 (תפלילי ה)חטיב

   -ו  18:30- 17:00 'ד ש 6 5612 ד"ר סיגל שהב 
20:15-18:45   

מותנה    לסירוגין
 בראיון קבלה  

 קליניקה לעריכת דין קהילתית* . 3
 )חטיבת ז"א( 

מירי  עו"ד 
 ברנשטיין

 ליאת לייזר ועו"ד 
 

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

 קבלה  

 *  מדיניותקליניקה לשינוי  . 4
 )חטיבת ז"א( 

עו"ד קרן שמש 
 פרלמוטר

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

 קבלה  

 קליניקה לתאגידים וחברה*ה . 5
 ( ת+ מסחרי)חטיבת ז"א 

 18:30-17:00 'ד ש 6 5641 ד"ר עופר סיטבון 
מותנה בראיון  

 קבלה  

לזכויות חשודים, נאשמים,  קליניקה . 6
 * עצורים ואסירים 

 (תפלילי ה)חטיב

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

 קבלה  

בהגירה, גלובליזציה  קליניקה . 7
 וטכנולוגיה* 

 )חטיבת ז"א( 

 ד"ר תמר מגידו 
 

 18:30-17:00 'ד ש 6 5667
מותנה בראיון  

קבלה ובהשתתפות  
 בקורס "דיני הגירה"   

  -תכנית "הלכה למעשה"  . 8
Externship   *בבית משפט שלום 

 )כללי( 

עו"ד קרן שמש 
 פרלמוטר

שעה תפורסם    ש 6 5629
 בהמשך 

מפגשים    12-כ
עיוניים במהלך  

 השנה 
מותנה בראיון  

 קבלה 

תכנית שכר מצווה בשיתוף לשכת   .  9
 * עורכי הדין

 )חטיבת ז"א( 

עו"ד קרן שמש 
 פרלמוטר

 א' 2 5676
 ב'

 קיץ

הקורס יוצע   
 בסמסטר א' 

ב' וקיץ. ניתן לקחת   
אותו פעם אחת.  

מדובר בקורס  
שעות   4מעשי של  

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

 סמסטר א'
 

 קורסים משפטיים 

 דיני ירושה 10
 )חטיבת ז"א+ מסחרי( 

- פרופ' שלי קרייצר
 לוי

 18:00-19:30 א' א' 2 5677

 עשיית עושר ולא במשפט 11
 )חטיבה מסחרית( 

ד"ר רונית דוניץ  
 קידר 

 18:00-19:30 א' א' 2 5398

פרטיות,  -משפט האינטרנט 12
אבטחת סייבר ועבירות  

 (Cyber Lawמחשב )
+  ת)חטיבה פלילי

 ( תמסחרי

 20:00-21:30 א' א' 2 5616 ד"ר אבישי קליין 

 דיני הגירה  13
 )חטיבת ז"א( 

 18:45-20:15 ד' א' 2 5520 ד"ר תמר מגידו 

טכנולוגיה, דמוקרטיה   14
   ושלטון החוק

הייטק + ז"א+ )חטיבת 
 מסחרי(

 20:30-22:00 ד' א' 2 5671 ד"ר תמר מגידו 

 וטכנולוגיה משפט  15
 )חטיבת מסחרי(

ד"ר דניאל 
 גולדשטיין 

 20:30-22:00 ה' א' 2 5619

 משפט בינלאומי פלילי  16
סטודנטים  )מיועד רק ל

חטיבה בשנים מתקדמות ב
 הפלילית(

 20:30-22:00 'ה א' 2 5114 ד"ר תמר מגידו 

 דיני ניירות ערך  17
 + הייטק( תמסחרי ה)חטיב

ד"ר דב סולומון  
ועו"ד ליאב 

 וינבאום

 08:30-11:45 ו' א' 4 5096

עסקאות מסחריות  18
 בינלאומיות

 + הייטק( תמסחרי ה)חטיב

אורי בן   פרופ' 
 אוליאל 

 12:00-13:30 ו' א' 2 5426

 מקוון -רפואה ומשפט  19
 )חטיבת ז"א( 

 קורס מקוון.   א' 3 40017 ד"ר אייל כהן
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

20 Patent Law in Europe  - 
 קורס מרוכז

 +הייטק(ת מסחרי ה)חטיב

גלילי  "ד ליאתעו
 פרל

מועדי קורס מרוכז יקבעו    א' 2 5650
בין השעות   בהמשך

20:15-16:30 

21 ADR-  קורס באנגלית 
 ( ת)חטיבת ז"א + מסחרי

מועדי קורס מרוכז יקבעו    א' 2 5669 דניאל ויינר עו"ד 
בין השעות   בהמשך

20:15-16:30 

בוררות מסחרית  תחרות  22
 בינלאומית בוינה

 ( תמסחרי ה)חטיב
 

מועדי הקורס יפורסמו    א' 6 5537 עו"ד נונה לרנר
בהמשך. יתקיימו גם  

מפגשים פרטניים  
בתיאום עם הסטודנטים  

 .  שיבחרו
 . מותנה בראיון קבלה

פרופ' אבישלום   כתב העת עלי משפט 23
 וסטרייך 

 בראיון קבלהמותנה   א' 2 5151
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 משפטיים חוץ  קורסים  

 מבוא לשיווק  24
)מהפקולטה למנהל  

 עסקים( 

 9:00-11:30 א' א' 3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם 

 פסיכולוגיה חברתית  25
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 חטיבת ז"א( מוכר ל+ )
 

 ד"ר צברלינג ארז 

 ש"ס 3שיעור 

 16:20-18:40 א' א' 3 20001

 לבריאות הציבורמבוא  26
 ( לבריאות)מהפקולטה 

פרופ' חודיק  

 גבריאל

 19:40-22:00 א' א' 3 40006

 מבוא לבריאות הציבור 27
 ( לבריאות)מהפקולטה 

פרופ' חודיק  

 גבריאל

 9:00-11:20 ב' א' 3 40006

התנהגות ארגונית  28
)מהפקולטה למנהל  

 מקוון   – עסקים(

 10:00-12:30 ב' א' 3 8013 ד"ר יפית רפאל 

 קבלת החלטות בארגונים 29
)מהפקולטה למנהל  

 עסקים( 

 13:00-15:30 ב' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל 

 קבלת החלטות בארגונים 30
)מהפקולטה למנהל  

 עסקים( 

 16:00-18:30 ב' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל 

 מבוא לשיווק  31
)מהפקולטה למנהל  

 עסקים( 

 19:00-21:30 ב' א' 3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם 

 תקשורת ובריאות 32
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 

מר דורון  

 קופרשטיין 

 11:30-13:50 ה' א' 3 40013

 מבוא לפסיכולוגיה 33
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי  

 ש"ס 3שיעור 

 08:30-11:00 ו' א' 3 20006

  פיתוח מוצרים ושירותים 34
   ופיתוח תכניות עסקיות
)מהפקולטה למנהל  

  עסקים(
 הייטק( להתמחותמוכר )

ד"ר ענבל  

 שטוקהיים 

 8:30-11:00 ו' א' 3 8260

חקר שווקים ושיתופי   35
פעולה לחברות סטארט אפ 

מיועד רק לסטודנטים של  )
 חטיבת הייטק(

ד"ר ענבל  

 שטוקהיים 

 11:30-14:00 ו' 'א 3 8332

טעויות בעדות ראיה   36
 )מקוון(  וזכרונות מוטעים

 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 
 )מוכר לחטיבה הפלילית(

ד"ר אלישבע בן 
 ארצי

 ש"ס 3שיעור 

 קורס מקוון.   א' 3 20028
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

 יישומי מחשב   37
)מהפקולטה למנהל  

 מקוון -עסקים(

Elearning 
 

8102 

 א' 3

 מקוון. קורס  
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

התנהגות ארגונית  38
)מהפקולטה למנהל  

 מקוון   – עסקים(

 קורס מקוון.   א' 3 8013 תמר שלוםד"ר 
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 
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 'בסמסטר 

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

 קורסים משפטיים 

 בקרימינולוגיה  סוגיות יסוד 39
 (ת)חטיבה פלילי

 

 16:00-17:30 א' ב' 2 9159 ד"ר תמר ברנבלום 

 הזכות לחינוך 40
 )חטיבת ז"א( 

 20:00-21:30 א' ב' 2 5290 ד"ר סאני כלב 

  משפט פלילי בטחוני 41
 (ה פלילית)חטיב

 

 18:00-19:30 'ב ב' 2 5670 ד"ר סיגל שהב 

 פרטיסדנה במשפט  42
 ( תמסחרי ה)חטיב

פרופ' אבישלום  

 וסטרייך 

 18:00-19:30 'ב ב' 2 5596

תובענות יצוגיות ותביעות   43
 נגזרות
 ( תמסחרי ה)חטיב

 20:00-21:30 'ב ב' 2 5611 פרופ' יעד רותם 

 הגנת הצרכן 44
 ( ת+ ז"אמסחרי ה)חטיב

פרופ' אורי בן  

 אוליאל 

 18:45-20:15 ד' ב' 2 5422

 זקנה ומשפט 45
 )חטיבת ז"א( 

 19:00-21:30 ד' ב' 3 40061 אייל כהןד"ר 

 דת משפט ומדינה 46
 )חטיבת ז"א( 

פרופ' גילה 

 שטופלר

 16:30-18:00 ה' ב' 2 5573

 בית המשפט בראי החברה 47
 )חטיבת ז"א( 

 18:30-20:00 ה' ב' 2 9212 פרופ' עידו פורת 

 מבוא לקניין רוחני   48
 מקוון -)לאקדמאים(

 והייטק( תמסחריחטיבה )

 קורס מקוון.   ב' 2 5375 עו"ד עמיר פרידמן 
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

49 Contemporary issues 
in American Public 

Law חטיבה )חטיבת ז"א +
 (פלילית

 קורס מרוכז, סמסטר ב'   ב'  5678 פרופ' הרולד קרנט
מועדי קורס מרוכז יקבעו  

בין השעות    בהמשך
16:30-20:15 

50 Comparative Human 
Rights Law 
 )חטיבת ז"א( 

 פרופ' עידו פורת 
פרופ' אנדראה  

   פין

 קורס מרוכז, סמסטר ב'   ב' 2 5679
מועדי קורס מרוכז יקבעו  

בין השעות    בהמשך
16:30-20:15 

51 Contract Governance: 
Theory and Practice 

 )חטיבה מסחרית( 

ליסה  פרופ' 
 ברנשטיין

 בתאריכים: יתקיים   'ב 2 5674
 . 1.3 - ו 27-28.2

-16:30בין השעות 
20:15 

תחרות בנושא משפט  52
 וטכנולוגיה 

 (+ הייטקתמסחרי ה)חטיב

התחרות תחל בסמסטר    ב' 2 5680 ד"ר תמר מגידו 
ב' בשנה"ל תשפ"ב  

ותסתיים בסמסטר א'   
 בשנה"ל תשפ"ג. 

מיועד לסטודנטים בשנה  
 ב' ובשנה ג'. 

יתקיימו מפגשים  
בתיאום עם  פרטניים  

 .  הסטודנטים שיבחרו 
 . מותנה בראיון קבלה
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 משפטיים חוץ  קורסים  

 קוגניציה חברתית  53
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 ד"ר צברלינג ארז

 ש"ס 3שיעור 

 16:20-18:40 א' ב' 3 20018

 מבוא לפסיכולוגיה 54
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי  

 ש"ס 3שיעור 

 16:30-19:00 א' ב' 3 20006

 קבלת החלטות בארגונים 55
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 19:00-21:30 א' ב' 3 8316 ד"ר יפית רפאל 

 פסיכולוגיה חברתית  56
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 חטיבת ז"א( מוכר ל+ )

 ד"ר צברלינג ארז 

 ש"ס 3שיעור 

 16:30-18:50 א' ב' 3 20001

 מבוא לשיווק  57
)מהפקולטה למנהל  

 עסקים( 

 16:00-18:30 א' ב' 3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם 

 יזמות עסקית  58
מהפקולטה למנהל  )

ה  חטיבמוכר ל( + )עסקים 
 (ת+ הייטקמסחרי

 13:00-15:30 א' ב' 3 8312 ד"ר מיכאלה אלרם 

 פסיכולוגיה חיובית  59
 לפסיכולוגיה( )מהפקולטה 

 19:30-22:00 א' ב' 3 20102 ד"ר דליה אלוני

 אתיקה בעסקים 60
מהפקולטה למנהל  )

)מוכר לחטיבה   -(עסקים 
 מסחרית( 

 13:00-15:30 ב' ב' 3 8317 ד"ר ליאור דוידאי 

פיתוח תוכניות עסקיות   61
 לחברות סטארט אפ 
)מהפקולטה למנהל  

  עסקים(
 חטיבת הייטק(מוכר ל)

ד"ר ענבל  

 שטוקהיים 

 16:30-19:00 ב' ב' 3 8228

 יזמות עסקית  62
מהפקולטה למנהל  )

  החטיבמוכר ל( + )עסקים 
 + הייטק( תמסחרי

 16:30-19:00 ב' ב' 3 8312 ד"ר מיכאלה אלרם 

 מבוא לבריאות הציבור 63
 ( לבריאות)מהפקולטה 

פרופ' חודיק  

 גבריאל

 17:00-19:20 ג' ב' 3 40006

 ובריאותתקשורת  64
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 

מר דורון  

 קופרשטיין 

 14:30-16:50 ד' ב' 3 40013

 מבוא לפסיכולוגיה 65
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי  

 ש"ס 3שיעור 

 16:20-18:40 ד' ב' 3 20006

 ממשק אדם מחשב  66
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 11:30-14:00 ו' ב' 3 20103 ד"ר יאיר צדוק 

 יישומי מחשב   67
)מהפקולטה למנהל  

 מקוון -עסקים(

Elearning 
 

 קורס מקוון.   ב' 3 8102
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

תהליכים חברתיים ביצירת   68
 רושם )מקוון( 

 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 ד"ר צברלינג ארז 

 ש"ס 3שיעור 

 קורס מקוון.   ב' 3 20060
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

 



 

7 

 

 
 סמסטר קיץ 

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

 קורסים משפטיים 

היבטים משפטיים של   69
 מערכות מידע 

 )חטיבה מסחרית+ הייטק(

ד"ר רונית דוניץ  
 קידר 

 * 17:00-20:30 ג' קיץ 3 6503
שבועות כל  9 -נלמד ב

שעות  4שבוע 
 אקדמיות

 זקנה ומשפט 70
 )חטיבת ז"א( 

 15:00-17:35 ה' קיץ 3 40061 ד"ר אייל כהן

הזכות לשוויון והאיסור על   71
 אפלייה

( נלמד בחצי סמסטר שני)
 )חטיבת ז"א( 

 15:00-18:15 ה' קיץ 2 9211 ד"ר סיגל שהב 

 פירוקים והבראות  72
 +הייטק( תמסחרי ה)חטיב

 

 18:45-22:00 ה' קיץ 4 9424 פרופ' יעד רותם 

סוגיות חוקתיות ומנהליות   73
 בהליך הפלילי
 (ת)חטיבה פלילי

 18:45-22:00 ה' קיץ 4 5668 ד"ר סיגל שהב 

 שיעבודים ובטוחות לאשראי   74
נלמד בחצי סמסטר )

  תמסחריה טיבח( )השני
 +הייטק(

 08:30-11:45 ו' קיץ 2 5512 ד"ר דב סולומון 

 דיני הוצאה לפועל  75
 מסחרית+ הייטק()חטיבה 

נלמד בחצי סמסטר )
 ( הראשון

 11:45-08:30 ו' קיץ 2 5120 פרופ' פבלו לרנר

שופט  ה – הליכים חלופיים  76
בעיות   כפותרהפלילי 

  חברתיות
 (ת)חטיבה פלילי

 12:00-13:30 'ו קיץ 2 5660 ד"ר שגיא אשכנזי 

קניין רוחני: זכויות יוצרים   77
 בעידן המחשב

Intellectual Property: 
Copyright in the 

Computer Age 
קורס באנגלית 
 Oxfordבאוניברסיטת 

 )חטיבה מסחרית+ הייטק(

-ד"ר קים טרייגר
 ברעם

 2022יולי   קיץ 4 5386
על אופן הרישום תצא  

 הודעה

 תחרות משפט הומניטרי  78
 )חטיבת ז"א( 

טרם נקבע/אשר 
 רוטנברג

תתקיים בחודש  התחרות   קיץ 4 
ספטמבר/אוקטובר  

2022 . 
מועדי הקורס יפורסמו  

בהמשך. יתקיימו גם  
מפגשים פרטניים  

בתיאום עם הסטודנטים  
 .  שיבחרו

 . מותנה בראיון קבלה
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 משפטיים חוץ  קורסים  

 קוגניציה חברתית  79
 )מהפקולטה לפסיכולוגיה( 

 ד"ר צברלינג ארז

 ש"ס 3שיעור 

 11:30-14:05 א' קיץ 3 20018

 תקשורת ובריאות 80
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 
 

מר דורון  
 קופרשטיין 

 19:10-22:00 א' קיץ 3 40013

 מבוא לבריאות הציבור 81
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 

פרופ' גבריאל 
 חודיק 

 12:45-15:35 ד' קיץ 3 40006

 מבוא להתנהגות ארגונית  82
)מהפקולטה למנהל  

 עסקים( 

 11:15-14:00 ו' קיץ 3 8013 יפית רפאל ד"ר 

 יסודות הניהול 83
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 

 קורס מקוון.   קיץ 3 40001 תמר שלוםד"ר 
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

 מקוון  -אתיקה בעסקים 84
מהפקולטה למנהל  )

)מוכר לחטיבת   -(עסקים 
 המסחרית( 

 קורס מקוון.   קיץ 3 8317 ד"ר נתנאל דרורי
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

 
 הערות:  

 פורסם באתר, צפיפות מבחנים אינה מהווה עילה למועד מיוחד. י ב"פלוח הבחינות לשנת תש .1
 יתכנו שינויים במועדי הקורסים או אף ביטולם, הנכם מתבקשים לעקוב אחר העידכונים באתר.   .2
מפורסמים בתחנת  -תאריכי הקורסים שיעבודים ובטוחות לאשראי, הזכות לשיוויון ואיסור על אפלייה .3

 המידע.
 נ"ז  12יכולים ללמוד עד  , תשפ"בתשפ"א,  סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תש"פ .4

 מהקורסים של הפקולטות האחרות. 
נ"ז   6  סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט ותשע"ח יכולים ללמוד עד .5

 . ות האחרותהקורסים של הפקולטמ
 המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת.  .6

 
 

 


