
שם הקורססימול קורס
מקומות 

פנויים

אופן 

הוראה
מרצהמשקל

1411739340American Federalism and Its Counterparts39סטון סוזן' פרופ2.00שיעור

1493102001Business Law: Transnational Perspectives10מר באום עידו3.00פרוסמינר

1411752850Comparative Constitutional Law48סקו'י פרנצ'ביאג' פרופ2.00שיעור

1411695250Corporate Innovation and Legal Policy38ליבל אורלי' פרופ2.00שיעור

1411753450Development, Inequality and Human Rights52וויט לוסי' פרופ2.00שיעור

1411744401Health and Human Rights88ר לוי מלאני אלכסנדרה"ד2.00שיעור

1411670001History of English Law85ר שור דוד"ד2.00שיעור

1411752950Human Rights and Their Critics41מקלם פטריק' פרופ2.00שיעור

1411753050
Intellectual Property As a Toolkit for 

Technology Transfer
מאנדריו לורנט' פרופ2.00שיעור34

1411753250Intellectual Property in a Digital Age14סאן יאנג' פרופ2.00שיעור

1411739601International Law Workshop8ר ליבליך אליאב"ד3.00סדנה

1411753550Introduction to Empirical Legal Studies52הלנד אריק' פרופ2.00שיעור

1411750501Private Law Theory - Workshop10דורפמן אביחי' פרופ3.00סדנה

1411752750Property Theory40אלכסנדר גרגורי' פרופ2.00שיעור

1411750850
Punishment and Modern Society: an 

Introduction
ונתן'סימון ג' פרופ2.00שיעור32

1411753950
Reading Corporate Law Cases: Delaware and 

Israel
רוק אדוארד' פרופ2.00שיעור10

1411751101Role of Religion in War and Peacebuilding56סטון סוזן' פרופ2.00שיעור

1411753650The Mind and the Law29בלוך גרג' פרופ2.00שיעור

1411744501
The Welfare State: Philosophy, Politics and 

Law
ר פרידמן רחל"ד2.00שיעור72

1411558850Visual Arts and the Law39זיהר קורט' פרופ2.00שיעור

וסטרייך מלך' פרופ4.00שיעור96אמצעי תשלום ומסמכים סחירים1411930201

1411749501
אתגרים משפטיים בחברה : בתוככי הקופסה השחורה

החרדית בישראל
גבעולי גליה' גב2.00שיעור36

קלמנט אלון' פרופ4.00שיעור19דיון אזרחי1411933010

ר רוזנברג אהרון מתתיהו"ד2.00שיעור69דיון פלילי1411934101

טריגר צבי' פרופ4.00שיעור64דיני משפחות1411922010

קמר אהוד' פרופ4.00שיעור27דיני ניירות ערך1411931001

מונדלק גיא' פרופ4.00שיעור57דיני עבודה1411922510

פישר טליה' פרופ2.00שיעור67דיני ראיות1411934601

גילה דיויד' פרופ2.00שיעור84'הגבלים עסקיים ב1411931501

  15.3.209תאריך - הדרכה בספרייה ובמאגרי מידע1411777712

  9.3.2018תאריך - הדרכה בספרייה ובמאגרי מידע1411777713

ד הראל אסף"עו2.00שיעור57הון סיכון ומימון חברות הזנק1411749601

חריס רון' פרופ3.00פרוסמינר10היסטוריה של התאגידים העסקיים1411749801

ר קופר לוי יצחק"ד2.00שיעור60הלכה והיסטוריה בעת החדשה1411741901

ר גלברד מנחם"ד2.00שיעור46הפסיכולוגיה של קבלת החלטות1411705101

אלכסנדר דנה' גב2.00שיעור61זכויות אדם במבחן המציאות1411749101

ר צור מיכל"ד2.00שיעור74יזמות ורגולציה1411746801

אעלימי קבהה נסרין' גב2.00שיעור75מבוא לענייני מעמד אישי1411749301

י עופר יצחק`בנבג' פרופ2.00שיעור33מוסר וחוק במלחמה1411608840

מר רוה יהודה2.00שיעור72היבטים- מימון פרוייקטים 1411673501

ר ליבליך אליאב"ד4.00שיעור35משפט בינלאומי פומבי1411922310

בלנק ישי' פרופ4.00שיעור20משפט השלטון המקומי1411931201

בירנהק מיכאל' פרופ3.00שיעור63משפט וטכנולוגית מידע1411749401

מר שמיר רון2.00שיעור67משפט וסייבר1411745701

בלנק ישי' פרופ4.00שיעור12משפט מנהלי1411922401

ד לויתן רחל"עו2.00שיעור34בין הוכחה להכחשה- משפטי שואה 1411741801

ר שור דוד"ד2.00שיעור26גישות ושיטות- משפטים ורוח 1411746701

דורפמן אביחי' פרופ4.00שיעור19סוגיות מתקדמות- נזיקין 1411920310

שופט פליטמן יגאל2.00שיעור96סוגיות במשפט העבודה הקיבוצי1411934801

דויטש מיגל' פרופ3.00פרוסמינר9סוגיות מתקדמות בדיני קניין1411709201

ר וינר אסף"ד2.00שיעור96סוגיות מתקדמות במשפט מנהלי1411934701

רובי אלדר-מר בן2.00שיעור82קרנות: טק בישראל-עולם ההי1411721201

בילסקי ידידה ליאורה' פרופ2.00שיעור35פמיניזם ומשפט1411924401

חורי אמיר' פרופ4.00שיעור17קניין רוחני1411930810



ר מארק מאיה"ד2.00שיעור58ציות לחוק-שלטון החוק ואי1411750401

רימון דניאל' גב2.00שיעור69תגליות גז ונפט בישראל1411727301

דורפמן אביחי' פרופ2.00שיעור29תיאוריות של משפט פרטי1411605240


