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Curriculum for Bachelor's Degree in Law- 2021/2022 

 
To complete a law degree, the student must study 140 credits in all the years 
of his/her studies according to the following division: 
114 credits Required courses (including exemption from English as Foreign 
language) 
Class of 2019- 20 credits Elective courses 
Class of 2020- 22 credits Elective courses 
Class of 2021- 24 credits Elective courses (6 credits from other faculties) 
Class of 2022- 24 credits Elective courses (6 credits from other faculties) 
6 credit Seminar 
 

 First Year (Class of 2022)----שנה ראשונה מחזור 2022 
 

Cours
e 
Credit
s 
 

Language 
of the 
course 

Lecture Name Cours
e 
Code 

Course Name 

6  English Prof. Gila Stopler 
Class- 4 weekly 
hours 
 

1086 Constitutional Law 

 English Mr. Asher Rottenberg 
Tutorial- 2 weekly 
hours 

1086 Constitutional Law 

4 English Dr. Ronit Donitz-
Keidar 
Class- 4 weekly 
hours 

1085 Introduction to 
Jurisprudence 

4 English Prof. Pablo Lerner 
Class- 4 weekly 
hours 

1090 Introduction to 
Israeli & 
Comparative Law 

2 English Mrs. Dana Peer 
Class- 2 weekly 
hours 

1087 Legal Writing and 
Thinking 

 English Mrs. Dana Peer 
Annual Course 
Class- 2 weekly 
hours each semester 

46 Hebrew Course 

2  Exemption from the 
course 

 English 

 Hebrew     קורס חובה משפטי
 בעברית
(Optional not 
mandatory) 

 
Total Course Credits Points (mandatory courses): 18 

  



 Second Year (Class of 2021)---- שנה שנייה מחזור 2021 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 טרם נקבע דיון אזרחי  
 ש"ס  6עור יש

 נ"ז 6 3008

)מסלול  דיון פלילי
 ערב(

 שגיא אשכנזי ד"ר 
 נ"ז מקוון  1+ ס ש"  3עור יש

 נ"ז 4 2005

 סאני כלב  ד"ר משפט מנהלי 
 ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 4 2009

 ד"ר בעז סגל  דיני נזיקין 
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 6 2001

 פרופ' לימור עציוני  דיני עונשין 
 ש"ס 6עור יש

 נ"ז 6   1030
 

)מסלול  דיני תאגידים 
 ערב(

 פרופ' יעד רותם 
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 6 3011

Academic Writing 
Skills 

Mrs. Dana Peer 
Class- 2 weekly hours 

 נ"ז 2 2051

 לוי -פרופ' שלי קרייצר דיני קניין 
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 6 3014

קורסי בחירה  
 משפטיים  

 נ"ז 8  

 
Total Course Credits Points (mandatory courses): 40 

 
  



 Third Year (Class of 2020)---- שנה שלישית מחזור 2020  
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 ד"ר ליאור דוידאי   מבוא לדיני מיסים 
 נ"ז מקוון  1+ ש"ס  3עור יש

 נ"ז 4 3002

 פרופ' יוסי דהאן  דיני עבודה 
 נ"ז מקוון 3ש"ס+  2שיעור 

 נ"ז 5 3004

 לוי -פרופ' שלי קרייצר דיני קניין 
 נ"ז מקוון 2+ ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 6 3014

 אסף פורת ד"ר דיני ראיות 
 ש"ס  4עור יש

 נ"ז 4 3009

מבוא לקניין רוחני  
 )מקוון(

 עו"ד עמיר פרידמן 
 מקוון 

 נ"ז 2 5375

משפט בינלאומי 
 )מקוון( פרטי

 פרופ' יעד רותם 
 מקוון 

 נ"ז 2 2045

 Comparative Human Rights Law סמינריון 
 

 נ"ז 6 5679

קורסי בחירה  
 משפטיים  

 נ"ז 14  

 
Total Course Credits Points (mandatory courses):  29 

 

 

 Forth Year (Class of 2019) ---- שנה רביעית מחזור 2019
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 
 זכות 

 עו"ד רועי הררי  ניסוח כתבי טענות
 ש"ס 2עור יש

 נ"ז 2 4010

סדר דין אזרחי מהלכה  
 למעשה 

 עו"ד יעל סנאי
 ש"ס 4עור יש

 נ"ז 3 4006

ההליך הפלילי מהלכה 
 למעשה 

 יעל סנאיעו"ד 
 ש"ס 3עור יש

 נ"ז 3 4008

היבטים פרוצדורליים של 
 )מקוון(  המשפט הפרטי

 עו"ד אורטל רייסמן 
 

 נ"ז 1 4009

דין מהותי מהלכה  
 למעשה 

 נ"ז 2 4011 עו"ד אסף מנשה 

 נ"ז 4   קורסי בחירה משפטיים 

 
Total Course Credits Points (mandatory courses): 11 

 

 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר. •

בכל שנה כי  התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצויינים •
יש לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון  

 הלימודים ובנספח  תלמידים מצטיינים. 

המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.  •

 .המערכת הממוחשבת גוברת


