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 ח סמסטר קיץ תשע"ידיעון 

 

 שבועות.  6 -, במשך כ7.9.2018 - 29.7.2018  סמסטר קיץ מתקיים בין התאריכים

 . 20.6.2018 – 17.6.2018 :בין התאריכים יתקייםהרישום לקורסי הקיץ 

 להלן פירוט כלל הקורסים המתקיימים בחלוקה לבתי הספר ותוכניות הלימוד השונות. 

. בטרם הרישום לקורסים יש להתעדכן המשובצות מועדי ההוראה והכיתותיתכנו שינויים ב

 .באתר המרכז הבינתחומי ממוחשבבמערכת ידיעון 

 

  

 למשפטים בית ספר 
 

 משפטיים מינריונים וס קורסי בחירה

קורסי  5קורסי בחירה משפטיים,  8אנו מציעים במסגרת ביה"ס למשפטים:  חבקיץ הנוכחי תשע"

                               סמינריונים.  7-בחירה משפטיים באנגלית ו

"בלוקים" של לימודים  2-קורסים אלה יילמדו במתכונת של קורסים מרוכזים בחלוקה ל

 שבועות לימוד בכל קורס/סמינר(. 3סימום מרוכזים )מק

לתשומת לבכם, מספר המקומות בקורסים מוגבל. ניתן להירשם כפוף לעמידה בתנאי הקדם ועל 

 .בסיס מקום פנוי

סטודנטים מצטיינים, יוכלו להיכלל ברשימות מצטייני דיקן, גם אם לא התקבל ציון עבור 

 נ"ז( שלמדו בסמסטר קיץ.  4סמינריונים )של עד 

מכלל קורסי הבחירה, לרבות הקורסים באנגלית, ניתן לרדת לאחר השיעור הראשון ולהרשם, על 

 בסיס מקום פנוי, לקורסים אחרים.

 

  יםקורסי בחירה משפטי

מטלה סופית 

 בקורס

סה"כ  דרישות קדם

 "זנ

 שעות מועד לימוד

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד

 קורס

       

 2  בחינה
 

 29/07-17/08תאריכים 

 ימים ב'+ד' 

 15:45-19:00בין השעות 

מבוא למשפט  4

 חוקתי אמריקאי 

 פרופ' עופר רבן

10477 

       

 2  בחינה
 

 29/07-10/08תאריכים 

 ימים ב'+ד' 

 08:00-11:15בין השעות 

  15/08ו 13/08בתאריכים 

 11:30-15:15בין השעות 

 שומרי הסף 4

 עו"ד מתן גוטמן
10260 

       

 29/07-17/08יכים תאר 2  עבודה

 ימים א'+ג'

 15:45-19:00בין השעות 

ליטיגציה בדיני  4

 משפחה

 אבנר זינגרעו"ד 

10478 



 
 

       

, 03/08, 29/07תאריכים:  2  עבודה

 בין השעות: 07/08-ו 05/08

 08:00-11:15 

  14/08-ו 12/08תאריכים: 

 11:30-15:15בין השעות 

דיני אכיפת  4

חיובים וחדלות 

 פרעון

 נטע נדיב ד"ר

10486 

       

 19/08-07/09תאריכים  2  בחינה
 ימים א'+ג' 

 09:45-13:00בין השעות 

 משפט ושואה 4

 עו"ד רחל לויתן

 

10430 

       

 19/08-07/09תאריכים  2  בחינה
  ימים א'+ג'

 17:30-20:45בין השעות 

חופש הביטוי:  4

 מבט השוואתי

 עו"ד יצחק פשה

10476 

       

 19/08-07/09תאריכים  2  העבוד
 ימים ב'+ד' 

 17:30-20:45בין השעות 

 הגנת הפרטיות 4

 בעידן המידע

עו"ד לימור 

שמרלינג מגנזיק 

 ועו"ד אלון בכר

10403 

       

הסדנה תתקיים במשך כל  4  עבודה

  – שבועות( 6סמסטר קיץ )

 29/07-07/09תאריכים 

 יום ג' 

 09:45-13:00בין השעות 

כליות זכויות כל 4

 –וחברתיות 

סדנה משותפת 

לאסירים 

 ולסטודנטים 

 עו"ד זיו לידרור

10485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 קורסי בחירה משפטיים באנגלית )מרוכזים(

 

מטלה סופית 

 בקורס

דרישות 
 קדם

סה"כ 
 נ"ז

 שעות מועד לימוד

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד

 קורס

       

 29/07-10/08תאריכים  2  עבודה

 ים ב'+ד' ימ

 08:00-11:15בין השעות 

  15/08ו 13/08בתאריכים 

 11:30-15:15בין השעות 

4 Child Abuse, 

Domestic Violence, 

and the Criminal 

Justice System 

 פרופ' רוברט הטלמן

10480 

       

הקורס ייערך במתכונת  1  עבודה

מפגשים,  3של 

בתאריכים: 

בין השעות  03/09+05/09

ובתאריך  13:45-17:15

 בין השעות 07/09

 08:00-11:15 

4 

 

Law and Economics 

of Property Rights 

 פרופ' גווריירו קרמין

10489 

       

 29/07-17/08תאריכים  2  בחינה
 ימים ב'+ד' 

 15:45-19:00בין השעות 

 

4 Criminal Law and 

Genomics 

 פרופ' דב גרינבאום

10069 

       

 19/08-07/09יכים תאר 2  עבודה
 ימים ב'+ד'

 13:45-17:15בין השעות 

4 Copyright in the 

Digital Age 

 עם-בר-ד"ר קים טרייגר

10491 

       

 19/08-07/09תאריכים  2  עבודה

 ימים א'+ג'

 13:45-17:15בין השעות 

 

4 The Clash of 

Architects: 

Transformative 

Developments in the 

Global Order 

 ו"ד ג'ואי סלוואצקיע

10479 

 

 

 סמינריונים משפטיים

תנאי רישום לסמינריון ולקורס בחירה באנגלית הינו מעבר הקורס אנגלית למשפטנים מתקדמים ב' )קוד 

 (.4קורס 

 בסמסטר קיץ ניתן להירשם לסמינריון אחד בלבד.

. ש לאשר מול מרצה הסמינריוןהעדרויות בגין בחינות או מועדי ב' הם בהתאם לתקנון. העדרויות צפויות י

סמינרים בסמסטר הקיץ נלמדים במתכונת מרוכזת. מתכונת זו מחייבת נוכחות בכל שיעורי הסמינריון 

 ב לתקנון הלימודים. 12כאמור בסעיף 

 היעדרות בגין בחינות של מועד ב' לא תאושר כהיעדרות מוצדקת מסמינריונים.

 ל השיעורים, להירשם לסמינריונים אחרים.על סטודנט שיודע שלא יוכל להיות נוכח בכ

לתשומת ליבכם, מועד הגשת העבודה הסמינריונית הנו גמיש, וניתן להגישה עד ליום הראשון של תחילת 

 .2019אוקטובר -שנת הלימודים העוקבת, דהיינו ספטמבר

 

 



 
 

מטלה סופית 

 בקורס

סה"כ  דרישות קדם
 נקודות

 זכות

 שעות

 שיעור

 מועד

 לימוד

 מספר ודמקצוע הלימ

 קורס

       

הסמינר ייערך במתכונת  4-6 2  עבודה

מפגשים בתאריכים  3של 

 שלהלן: 

בין  השעות  31/07

08:00-11:15 

בין   02/08+09/08

  09:45-15:15השעות  

 03/10תאריך רפרטים: 

סוגיות בקניין רוחני 

 בינלאומי

 ליאור זמרפרופ' 

10270 

       

 – 1קבוצה  4 2  עבודה

נר ייערך במתכונת הסמי

מפגשים  4שלהלן: 

שיתקיימו בימים ב'+ד' 

 (29/07-10/08)תאריכים 

 15:45-19:00בין השעות 

 12/09תאריך רפרטים: 

 – 2קבוצה 

הסמינר ייערך במתכונת 

מפגשים  4שלהלן: 

שיתקיימו בימים ב'+ד' 

 (29/07-10/08)תאריכים 

 11:30-15:15בין השעות 

 13/09תאריך רפרטים: 

 יוצרים זכויות

 ליאור זמר פרופ'

 

1576 

       

הסמינר ייערך במתכונת  4 2  עבודה

מפגשים  4שלהלן: 

שיתקיימו בימים א'+ג' 

 (29/07-10/08)תאריכים 

 11:30-15:15בין השעות 

תאריכי רפרטים: 

13/09+04/10 

 קניין, פוליטיקה וחברה

 שנור-ד"ר רונית לוין
10432 

       

ערך במתכונת הסמינר יי 4 2  עבודה

מפגשים  4שלהלן: 

שיתקיימו בימים ב'+ד' 

 (29/07-10/08)תאריכים 

 11:30-15:15בין השעות 

תאריכי רפרטים: 

03/10+04/10 

סוגיות במשפט 

 *אמריקאי

 ד"ר דב גרינבאום

 

10447 

       



 
 

הסמינר ייערך במתכונת  4 2  עבודה

מפגשים  4שלהלן: 

שיתקיימו בימים ב'+ד' 

 (19/08-31/08)תאריכים 

 09:45-13:00בין השעות 

תאריכי רפרטים: 

04/10+13/09  

 הגבלים עסקיים

 פרופ' משה בר ניב
1020 

       

הסמינר ייערך במתכונת  4 2  עבודה

מפגשים  4שלהלן: 

שיתקיימו בימים א'+ג' 

 (19/08-31/08)תאריכים 

 13:45-17:15בין השעות 

תאריכי רפרטים: 

13/09+04/10 

פגיעה  זכות הקניין:

 והגנה

 שנור-ד"ר רונית לוין

 

10475 

 

 הסמינר ייערך בשפה האנגלית, אך העבודות תוגשנה בעברית. *

 



 
 

 בכלכלה פיננסית M.A.במשפטים ותואר  LL.B.תואר  - 3מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 

 בממשל M.A.במשפטים ותואר  LL.B.תואר  - 2מסלול  -שנה ב'  -משפט וממשל 

 בכלכלה פיננסית  M.A.במשפטים ותואר  LL.B.תואר  - 3ול מסל -שנה ב' 

 במנהל עסקים M.B.Aבמשפטים ותואר  LL.B.תואר  - 3מסלול  -שנה ב' 

 

קורסי חובה )דיני ראיות, סדר דין  3סטודנטים שנים ב'+ג' מהמסלולים הישירים לתואר שני, ילמדו 

בין התאריכים  שבועות 9ר שאורכו אזרחי ועסקאות מסחריות בינלאומיות( בקיץ תשע"ח, בסמסט

25/07/18-21/09/18 . 

שבמקומו ייערך יום לימודים ביום א'  06/09/18קורסי החובה יילמדו פעם בשבוע בימי ה' )פרט לתאריך 

  .21/09-ו 14/09, 07/09, 03/08, 27/07( ובחמישה ימי ו' בתאריכים: 16/09/18-ה

 

 משפטיים  חובהקורסי 

ת דרישו מועדי בחינות
 קדם

סה"כ 
 נ"ז

 שעות מועד לימוד
 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד
 קורס

       
 מועד א':

 09:00בשעה  12/10
 מועד ב':

 09:00בשעה  16/11

 4 
 

 יום ה'
 11:30-15:15בין השעות: 

 יום ו'
 08:00-11:15בין השעות 

 דיני ראיות 4
כב' השופט 

)בדימוס( שלי 
 טימן

73 

       
 מועד א': 

 09:45ה בשע 04/10
 מועד ב':

 09:00בשעה  09/11 

 5 
 

 יום ה'
 15:45-18:15בין השעות: 

 
 תרגולים 3יתקיימו בקורס 

 16/09-ו 23/08, 09/08בתאריכים 
 . 15:45-17:15בין השעות 

במועדים אלה השיעור בקורס 
 .17:30-19:00יתקיים בין השעות 

 סדר דין אזרחי 3
 ד"ר אסף פורת

 
 

34 

       
 :מועד א'

 17:30בשעה  08/10 
 מועד ב': 

 09:00בשעה  23/11
 

 יום ה' 2 
 08:45-11:15בין השעות 

 

עסקאות  3
מסחריות 
 בינלאומיות

ד"ר אורי בן 
 אוליאל

 

1529 

 

 כפי שמפורט לעיל תרגולים 3-בנוסף יתקיימו הרצאות פרונטליות במהלך הסמסטר ו – קורס מקוון. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 במשפטים LL.M.תואר שני 

 

 שום לכל הקורסים המוצעים בקיץ הינו על בסיס מקום פנוי.הרי

 לידיעתכם מספר המקומות בקורסים מוגבל. 

 לתשומת ליבכם, פתיחה וקיום של קורסי הבחירה מותנית בסף מינימום נרשמים.

 מועדי ההוראה של הקורסים מופיעים בידיעון הממוחשב באתר המרכז הבינתחומי.

 

 להלן פרטי הקורסים הכלליים:

 

 שם המרצה מס' שעות/נ"ז מועד לימוד שם הקורס קוד קורס

תכנון ובנייה ופגיעות  20067

קנייניות: סוגיות 

 מתקדמות

יום ג' בין השעות 

17:30-20:45 

נ"ז( 2שעות שבועיות ) 4 שנור-ד"ר רונית לוין   

 

 שנור -ר רונית לויןד" –תכנון ובנייה ופגיעות קנייניות: סוגיות מתקדמות 

קצב השינויים בדיני התכנון והבניה מפגר אך במעט אחר קצב עליית מחירי הנדל"ן. הדינמיות השוקית 

באה לידי ביטוי גם במאמצים מתמשכים מצד הממשלה להתאים את דיני התכנון והבניה לצרכים 

 יזון מורכב בין צרכי הפיתוחהמשתנים, תוך ביטול ודילוג על נורמות תכנוניות מקובלות אשר היה בהם א

לשיקולים סביבתיים וחברתיים. לצד מגמה זו, ניתן לזהות גם התפתחויות משמעותיות בשנים האחרונות 

בתחום דיני ההפקעות והפגיעות התכנוניות, כאשר התחזקותה החוקתית של זכות הקניין אינה מתיישבת 

הבינוי. מטרת קורס מתקדם זה היא  עם הצורך בהמעטת היקפה על מנת לאפשר מענה מעשי לצרכי

לחשוף, לאפיין ולהעריך מגמות אלה, וכן להצביע על התחומים הרגישים במיוחד בהן צפויות התפתחויות 

 משמעותיות בעתיד הקרוב. 

 09:00 בשעה 26/10מועד ב':   09:00בשעה  14/09 :: מועד א'מועדי בחינה



 
 

 קורסי היחידה ללימודים כלליים
 

קורסים המוצעים בקיץ לרבות קורסי בחירה כלליים, קורסים בחירה בינתחומיים, יהיה על הרישום לכל ה

 בסיס מקום פנוי. לידיעתכם מספר המקומות בקורסים מוגבל. 

 לתשומת ליבכם, פתיחה וקיום של קורסי הבחירה מותנית בסף מינימום נרשמים.

שום לקורסים יש להתעדכן במערכת יתכנו שינויים במועדי ההוראה והכיתות המשובצות. בטרם הרי

 באתר המרכז הבינתחומי. ממוחשבידיעון 

 

 

 סה"כ נקודות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר            שם הקורס

 קורס

       

הסגנון הקלאסי )היידן,  4  2  בחינה

 מוצארט, בטהובן(

 ד"ר אורי לשמן

6106 

       

 –אדריכלות וציונות  4  2  הבחינ

סיפורה של האדריכלות 

 הישראלית

 מר צפריר פיינהולץ

6203 

       

המוסיקה  של יוהן  4  2  בחינה

 סבסטיאן באך.

 מר מיכאל שני

6163 

       

בין ג'יוטו למיכלאנג'לו:  4  2  בחינה

מבוא לאמנות הרנסאנס 

 באיטליה

 גב' לבוב פלביה

6105 

       

 יהדות אתיופיה 4  2  בחינה

 שלום שרוןד"ר 

6745 

       

מבוא לפילוסופיה של  4  2  בחינה

 החינוך.

 ד"ר איתי שניר

 

6205 

 

Exam 

 2  4 Theories of Religion 
Prof. Van Der 

Haven Alexnder 

6686 

       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 קורסי בחירה בינתחומיים
 

 (, הנלמד באולפן הרדיו בביה"ס לתקשורת.7185 –ד קורס )קו לקראת שידור"קבוצות בקורס " 2ייפתחו 

 

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ נקודות דרישות קדם

 זכות

 שעות

 שיעור

 מספר            שם הקורס

 קורס

      

 1קבוצה  –לקראת שידור  4 2  מטלת סיום

 מר פרישמן תומר

7185 

      

 2קבוצה  –לקראת שידור  4 2  מטלת סיום 

 נבלום שרייבר ענת גב' גרי

7185 

 
 
 

 מגבלות ברישום:

 

 סטודנטים מביה"ס לתקשורת אינם יכולים להירשם לקורס "לקראת שידור". -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה 
 

 . ממשלייםקורסי בחירה  2במסגרת ביה"ס לאודר לממשל, מוצעים בקיץ הנוכחי תשע"ח, 

 ש"ס סמסטריאלי.  4קורסים אלה יילמדו במתכונת של קורסים מרוכזים, 

 נעשית על בסיס מקום פנוי. הקבלהלתשומת לבכם, מספר המקומות בקורסים מוגבל, 

יתכנו שינויים במועדי ההוראה והכיתות המשובצות. בטרם הרישום לקורסים יש להתעדכן במערכת 

 .באתר המרכז הבינתחומי ממוחשבידיעון 

 

 
 

 ת בקורסלה סופימספר      מקצוע לימוד          שעות שיעור       שעות תרגול        סה"כ נקודות       דרישות קדם        מט
  זכות               קורס

 
 

 חינה ב                                                  2                                                        4טכנולוגיה, אזרחות                 4382
 וממשל דיגיטלי              

 פרופ' ליאב אורגד                  
 
 
 
 

 חינה ב                                                  2                                                         4הביטחון הלאומי של               4360
  ישראל                 
                                                 יוסף   -פרופ' אורי בר               

  
    

 
 
 

 להלן מועדי הקורסים: 

ן "טכנולוגיה, אזרחות וממשל דיגיטלי" עם פרופ' אורגד ליאב מתקיים בימי ראשון וחמישי, בי 4382קורס 

 .  08:00-09:30השעות: 

 . 3/10, מועד ב:  13/9מועדי הבחינות של הקורס הם: מועד א: 

 

 יוסף, מתקיים בימי : ראשון וחמישי, -" הביטחון הלאומי של ישראל" עם פרופ' אורי בר 4360קורס 

 . 09:45-11:15בין השעות: 

 . 18/10, מועד ב:  16/9מועדי הבחינות של הקורס הם: מועד א: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 בחינות  מועדי
 מועדי הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של המרכז הבינתחומי הרצליה 

 "חיפוש בחינות לפי מסלול"  "ידיעון ותקנונים"  תחת לשונית "שירות לסטודנט" 

 או "חיפוש בחינות לפי קורסים כליים ובתי ספר". 

 לוח בחינות אישי מפורסם בתחנת המידע לסטודנט.

 



 
 

 

The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy 
 

The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy is offering Government 

elective courses in English which will take place during the summer semester.  

Summer semester will take place between the dates: 29/7/2018-7/9/2018 

The Registration will take place between the dates:  17/6/2018- 20/6/2018   

The schadual's can ben changed. For the most updated information please check the 

"Handbook" before registration. 

 
Course 

Code 

Course Name No. of Hours / 

Credit Points 

Lecturer Day and Time of 

the Lectures 

4728 EU Foreign Policy 

(Final Paper) 

4 weekly hours  

(2 C. P.) 

Dr. Lopatin 
Esther 

 

Monday  

09:45-11:15 

11:30-13:00 

4731 Public Diplomacy 

(Exam) 

First exam) 17/9 – 

09:45 

Second exam ) 22/10- 

17:30 

4 weekly hours  

(2 C. P.) 

Dr. Resnick Uri Wednesday 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

 
 

General and Elective Courses- Summer Semester  
 
Summer semester will take place between the dates: 29/7/2018-7/9/2018 

The Registration will take place between the dates:  17/6/2018- 20/6/2018   

The number of seats available in the course is limited.  

Registration to courses is on a “first come first served” basis. 

Courses will be open depending on a minimum enrollment of students. 

 

Following is the details of the Course:  

 
Course Code Course Name No. of Hours No. of Credit 

Points 

Course 

Assignment 

6686 Theories of Religion 
Prof. Van Der 
Haven Alexnder 

4 2  

Exam 

 

 

 

https://www.idc.ac.il/en/students/Documents/2018/general-en-2018.pdf


 
 

 קורסי יחידה להוראת אנגלית 
 

 היחידה להוראת אנגלית קורסים ברמות השונות. במסגרת מוצעים תשע"ח,  בקיץ הנוכחי

 לתשומת לבכם, מספר המקומות בקורסים מוגבל, הקבלה נעשית על בסיס מקום פנוי.

 .כל הקורסים בתשלום נוסף

יתכנו שינויים במועדי ההוראה והכיתות המשובצות. בטרם הרישום לקורסים יש להתעדכן במערכת 

 באתר המרכז הבינתחומי. שבממוחידיעון 

 

קוד 

 קורס

 ותבחינ ימועד מועדי הוראה שם המרצה מס' שעות שם הקורס

2196   

 אנגלית מתקדמים א' 

1קבוצה   

 ₪ 1300גובה שכ"ל 

ש"ס,  4  

 פעמיים בשבוע

  15:45-19:00יום ב'  גב' נימה דן

 15:45-19:00יום ה' 

 103SLכיתה 

 09:45שעה  13.09.2017מועד א' 

 17:30שעה  14.10.2017ב' מועד 

 אנגלית מתקדמים א'  2196

2קבוצה   

₪  1300גובה שכ"ל   

 

ש"ס,  4  

 פעמיים בשבוע

 09:45-13:00יום ב'  גב' אורית סימון

 09:45-13:00יום ה' 

 103SL  כיתה

 09:45שעה  13.09.2017מועד א' 

 17:30שעה  14.10.2017מועד ב' 

 אנגלית בסיסית  2135

 '(רמה ג)

 ₪ 1300שכ"ל גובה 

 

ש"ס,  4  

 פעמיים בשבוע

 09:45-13:00יום ב'  אן מרקסגב' 

 09:45-13:00יום ה' 

 07CBכיתה 

 09:45עה ש 13.09.2017מועד א' 

 17:30עה ש 14.10.2017מועד ב' 

בסיסית -אנגלית טרום 2288

 ה'(-רמה ד')

 ₪ 1300גובה שכ"ל 

 

 ש"ס,  4

 פעמיים בשבוע

 15:45-19:00יום ב'  גב' תמי ניניו

 15:45-19:00יום ה' 

 104PEכיתה 

 09:45עה ש 13.09.2017מועד א' 

 17:30עה ש 14.10.2017מועד ב' 

 

 

 

 


