
29.09.2022 

 ג"פתש  רשימת סמינריונים
 

 קוד מרצה  שם הסמינריון  מס'
 נושא 

 שעה  יום  ס' נ"ז

עבירות צווארון לבן )חטיבת  . 1
 מסחרי וז"א( 

ד"ר מאור 
 חן -אבן

 18:30-22:00 ב' 'א 6 7359
מיועד לשנה ד' 
בלבד ובאישור  

 מיוחד

2 . 
 

 מוסר ועסקים 
 )חטיבת מסחרי וז"א( 

 

ד"ר רונית 
 קידר דוניץ 

 

 סמסטר א'  א' ש 6 7350
16:00-17:30 

 סמסטר ב'  'ד
20:30-22:00 

היבטים משפטיים של   . 3
 טכנולוגיות חדשות 

 )מסחרי+ הייטק(

ד"ר קרני 
 פפרקורן  -שגל

 ה' ש 6 7360
 

 סמסטר א' 
16:30-18:00 

 סמסטר ב'  א'
20:00-21:30 

משפטים חוזרים והרשעות   . 4
  שווא

 פלילי()חטיבת 

ד"ר רתם 
רוזנברג 

 רובינס

 סמסטר א'+ ב  א' ש 6 7352
18:00-19:30 

אידיאל ההגנה על חפים   . 5
 במשפט הפלילי
 )חטיבת פלילי(

ד"ר נחשון 
 שוחט

 סמסטר א'+ ב  א' ש 6 7353
18:00-19:30 

הזכות לפרטיות בעידן   . 6
 )חטיבת ז"א ומסחרי( הדיגיטלי

 א'+ב' סמסטר  א' ש 6 7361 ד"ר סאני כלב 
18:00-19:30 

משפט וספרות  )חטיבה   . 7
 פלילית וז"א( 

 

ד"ר שגיא 
 אשכנזי 

 סמסטר א'+ב'  'א ש  7362
18:00-19:30 

 עיקול נכסים וכינוס נכסים  . 8
 )חטיבת מסחרי(

פרופ' פבלו  
 לרנר

 

 + ב' סמסטר א' א' ש 6 7305
18:00-19:30 

 משפט עסקי בעולם גלובלי . 9
 (+ הייטק)חטיבת מסחרי

 

פרופ' יעד  
 רותם

 סמסטר א'  ה' ש 6 7351
18:30-20:00 

 סמסטר ב' 
16:30-18:00 

מפשעי מלחמה ועד סייבר   . 10
התקפי: סוגיות מתקדמות  

 במשפט בינלאומי
 )חטיבת ז"א, מסחרי ופלילי(

ד"ר תמר 
 מגידו 

 סמסטר א'  ה' ש 6 7357
18:30-20:00 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 

דיני ירושה )חטיבת ז"א+   . 11
 מסחרי(

  -פרופ' שלי לוי
 קרייצר 

 סמסטר א'  ה' ש 6 7244
20:30-22:00 

 סמסטר ב'  ב'
20:00-21:30 

)חטיבת  זכויות אדם בישראל . 12
 זכויות אדם(

 
 
 

 ד"ר יוסף 
 ג'ברין 

 

 סמסטר א'  א' ש 6 7363
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 



 

 הערה: 

 

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

 המערכת הממוחשבת גוברת.

 

 

ד"ר ליאור  קניין רוחני )חטיבה מסחרית(  . 13
 ברוך

 סמסטר א'  א' ש 6 7364
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 

)חטיבה  דיני חוזים מיוחדים . 14
 מסחרית( 

ד"ר חגי  
 ויניצקי 

 סמסטר א'  א' ש 6 7365
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 

דיני יחסי הורים וילדים בראי  . 15
 )חטיבת זכויות אדם( חוזים

פרופ' יחזקאל 
 מרגלית

 סמסטר א'  א' ש 6 7366
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ב'
20:00-21:30 


