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 ב"פסמסטר קיץ תשידיעון 

 

 . שיעורים( 13) שבועות 7 במשך 17/07/22-02/09/22 סמסטר קיץ מתקיים בין התאריכים

 .26-28/06/22 בין התאריכים: יתקייםהרישום לקורסי הקיץ 

 

 נות. להלן פירוט כלל הקורסים המתקיימים בחלוקה לבתי הספר ותוכניות הלימוד השו

 

בידיעון מפורסמים  ,ומועדי הבחינותמועדי ההוראה המדויקים  ,תיאורי הקורסיםלתשומת ליבכם, 

"ידיעון  באתר האינטרנט של אוניברסיטת רייכמן תחת לשונית "שירות לסטודנט"  הממוחשב

ישום בטרם הר , על כן,והכיתות המשובצות , מטלות הסיוםיתכנו שינויים במועדי ההוראה. ותקנונים"

  לקורסים יש להתעדכן במערכת ידיעון ממוחשב.

 

 למשפטים בית ספר 
 

בחירה  יקורס 2 ורסי בחירה משפטיים,ק 10אנו מציעים במסגרת ביה"ס למשפטים:  ב"פבקיץ הנוכחי תש

 סמינריונים. 8 -באנגלית ו יםמשפטי

ים" של "בלוק 2-ל יילמדו במתכונת של קורסים מרוכזים בחלוקה( 10485)פרט לקורס קורסים אלה 

 .שבועות לימוד בכל קורס/סמינר( 3 לימודים מרוכזים )מקסימום

 17/07/22-05/08/22 בין התאריכים: 1בלוק 

 07/08/22-26/08/22 בין התאריכים: 2בלוק 

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

 מקום פנוי.

ב בתקנון הלימודים(. כמו כן,  12בסמינריונים, הינה חובה בכל השיעורים )בהתאם לסעיף הנוכחות 

 הנוכחות בקורסי בחירה משפטיים באנגלית הינה חובה בכל השיעורים.

 היעדרות מסימנריונים בגין בחינות מועד ב' לא תאושר כהיעדרות מוצדקת. 

 , להירשם לקורסים אחרים.על סטודנט שיודע שלא יוכל להיות נוכח בכל השיעורים

 הרישום לסמסטר קיץ יעשה באתר האינטרנט דרך תחנת המידע באמצעות כפתור "רישום לקורסים".

כמדי שנה, קורסי הקיץ מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי שנה ד', תלמידי שנה ג' מהמסלולים הישירים 

ם. עם זאת, ועל בסיס מקום פנוי, לתואר שני + המסלול המיוחד לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהי

 תתאפשר הרשמה גם לתלמידים נוספים.

, סטודנט אשר ירשם לסמינריון נוסף נאלץ למחוק אותו בסמסטר קיץ ניתן להירשם לסמינריון אחד בלבד

 בדיעבד מאחד הסמינריונים בצורה אקראית!!

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

 (.4קורס 

מכלל קורסי הבחירה, לרבות הקורס באנגלית, ניתן לרדת לאחר השיעור הראשון ולפני השיעור השני, 

 בהודעה כתובה למנהל הסטודנטים.

 היעדרות מותרת משיעור אחד בלבד, למעט מקורס מרוכז באנגלית. 

 ירשם לקורס לאחר שהחל.לתשומת לבכם, בתקופת השינויים לא ניתן יהיה לה

 סמינריונים לא ניתן לבטל לאחר תחילת הסמסטר.

 סטודנט אשר יהיה מעוניין לבטל רישום בבלוק השני יצטרך לפנות לרכזת המסלול טרם תחילת הקורסים.

 מהקורס ולא יותר. 50%סטודנט במילואים במהלך סמסטר קיץ רשאי להחסיר עד 



 
 

י דיקן, גם אם לא התקבל ציון עבור סמינריונים שלמד בסמסטר סטודנט יוכל להיכלל ברשימות מצטיינ

 קיץ. 

 לא השלים, כלומר אפס בממוצע. –סטודנט שיפסיק את השתתפותו בסמינריון  ציונו יהיה 

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

 .2024 אוקטובר-ו ספטמברשנת הלימודים העוקבת, דהיינ

 

 :(1)בלוק  05/08-17/07שיילמדו בין התאריכים  להלן פרטי הקורסים המשפטיים והסמינריונים

 

קוד  קורס שם

 נושא

 קטגוריה מרצה נ"ז

 סמינריון קריטנשטין  רונןפרופ'  2 1296 דיני מתנות וירושות

הוכחת אירועי השואה 

 עם( ג'נוסייד )רצחואירועי 

 בחירה משפטי לויתן  רחל"ד עו 2 10430

 –זכויות חברתיות וכלכליות 

סירים ת לאסדנה משותפ

 ולסטודנטים

 לידרור  זיועו"ד  4 10485

 עו"ד שירן חסון

מותנה  – בחירה משפטי

 בהגשת קו"ח וראיון אישי

הקורס יילמד במהלך כל 

 17/07-02/09סמסטר קיץ 

 סמינריון גוטמן  מתןד"ר  2 10567 שומרי הסף

 בחירה משפטי נחמיאס  יפעתד"ר  2 10573 ני מידע במרחב המקווןדי

 סמינריון פורת  אסףד"ר  2 10574 משפט וקולנוע

 בחירה משפטי חי  דןעו"ד  2 10595 הפרטיות בעידן הדיגיטל

 בחירה משפטי דשא  ורדעו"ד  2 10598 משפט ספורט בינלאומי

 סמינריון ורי אוריתאפ-פרופ' פישמן 2 10599 משפט, מידע ואינטרנט

 בחירה משפטי בולמש  חגיתכב' השופטת  2 10570 ליטיגציה מסחרית

Contemporary Issues in 

American Law 

 בחירה משפטי באנגלית ווכט  דיוידפרופ'  1 10596

 



 
 

 :(2)בלוק  26/08-07/08שיילמדו בין התאריכים  להלן פרטי הקורסים המשפטיים והסמינריונים

 

קוד  קורס שם

 נושא

 קטגוריה מרצה נ"ז

 בחירה משפטי חימי  אבי עו"ד 2 5 סדר דין פלילי

 סמינריון זמר  ליאור פרופ' 2 1576 זכויות יוצרים

 סמינריון זמר  ליאור פרופ' 2 1576 זכויות יוצרים

 בחירה משפטי אר  דנהפ עו"ד 2 3630 כתיבה משפטית

המהפכה החברתית במשפט 

 העסקי

 סמינריון בוקשפן  עלי פרופ' 2 3633

היועץ המשפטי של המשרד 

 הממשלתי הלכה למעשה

 בחירה משפטי ברנע פרגו  שלומית עו"ד 2 4823

שיקולים ודילמות בצמתים 

 פליליההליך ההשונים של 

 בחירה משפטי שיטרית  רותי עו"ד 2 10594

The global financial 10597 2 ליתבחירה משפטי באנג וולף  אוליבייה ד"ר 

 סמינריון קריטנשטין  רונן פרופ' 2 1296 דיני מתנות וירושות

 



 
 

 בממשל M.A.במשפטים ותואר  LL.B.תואר  - 2מסלול  -' גשנה 

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

  משפט וטכנולוגיהב M.A.במשפטים ותואר  LL.B.תואר  - 3מסלול  -' גשנה 

 

קורסי חובה )דיני ראיות, סדר דין אזרחי  3' מהמסלולים הישירים לתואר שני, ילמדו ג הים שנסטודנט

-17/07/22 בין התאריכים שבועות 9, בסמסטר שאורכו בפ"ועסקאות מסחריות בינלאומיות( בקיץ תש

16/09/22.  

 .12/08/22-16/09/22ין התאריכים ימי ו' ב 6-קורסי החובה יילמדו פעם בשבוע בימי ה' וב

 

 קורסי חובה משפטיים 

 מרצה נ"ז קוד נושא קורס שם

 כב' השופט )בדימוס( שלי טימן 4 73 דיני ראיות

 סגל-כב' השופטת איריס אילוטוביץ 5 34 סדר דין אזרחי

 עסקאות מסחריות בינלאומיות

 

 ד"ר עמיחי וסרטיל/ד"ר אורי בן אוליאל 2 1529

 



 
 

 במשפטים LL.M.תואר שני 

 הקורסים המוצעים בקיץ הינו על בסיס מקום פנוי. הרישום לכל

 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.

פעמיים  07/08-02/09בין התאריכים  מסטר קיץאחרונים של סשבועות ה 4במהלך למד יקורס הליבה י

 .11:30-14:00ובימי ו' בין השעות  17:30-20:00בימי שלישי אחה"צ בין השעות  -בשבוע 

 

 אביב גאוןד״ר  -( 92006אתגרים והזדמנויות )קוד  –דיני תחרות במציאות משתנה 

העשור החולף אופיין בהתפתחויות טכנולוגיות משמעותיות. כוח מחשוב לצד מאגרים עצומים של מידע 

סחר  –פתח בפנינו אפשרויות רבות: החל מזיהוי פנים באמצעות מערכות בינה מלאכותית, תרגום וכמובן 

ומים כמו פרטיות אלקטרוני )אמזון, איביי וכו'(. לשינויים אלו השפעה גם על המשפט. לצד, החששות בתח

וסייבר מציבה הטכנולוגיה אתגרים בתחומים נוספים כמו הגבלים עסקיים ודיני תחחרות. חברות יכולת 

באמצעות המידע שברשותן להבין מה אנחנו רוצים לפני שאנחנו מבינים זאת. אלגוריתמים חכמים יכולים 

אתגרים אלו מתחדדים בעידן  לנטר אחר מחירי מוצרים ולבצע התאמות )וכך ליצור קרטלים( ועוד.

הקורונה המציב אתגרים חדשים ישנים אל מול התפתחויות טכנולוגיות. במסגרת הקורס נבחן כיצד דיני 

התחרות מתמודדים עם האתגרים הטכנולוגיים. החלק הראשון, יעסוק בדיון בדיני תחרות והגבלים 

שבוחנות הרשויות בבואן לאשר מיזוג בין עסקיים. נבחן מהו הסדר כובל, מהם מונופולים ומה השיקולים 

חברות. בחלק השני, נעמוד על האתגרים הטכנולוגיים וננסה להבין כיצד יכולים דיני התחרות ליתן מענה 

לכשלים ולסיכונים הנובעים מהשימוש באמצעים טכנולוגיים. בתוך כך, אתייחס גם לעידן הקורנה 

  ולהשפעות של המשבר הכלכלי על התחרות במשק. 

 

 : עבודה מסכמתמטלת סיום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 קורסי היחידה ללימודים כלליים

 

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

 בסיס מקום פנוי. לידיעתכם מספר המקומות בקורסים מוגבל. 

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

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

 באתר המרכז הבינתחומי. ממוחשבידיעון 

 

 

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

נ"ז( 2שעות שבועיות ) 4 המוסיקה  של יוהן סבסטיאן באך 6163  שני מיכאלמר  

    

המאופרה לטלנובל -אהבה, בגידה, קנאה ונקמה  6247 (נ"ז 2שעות שבועיות ) 4  שני מיכאלמר    

    

  יישומים ופרדוקסים-כללי הצבעה, שיטות בחירה ודירוג 3641

 

(נ"ז 2שעות שבועיות ) 4 סולגניק אייל ד"ר    

(נ"ז 2שעות שבועיות ) 4 וירוסים בעולם משתנה 3233 "ר זומר חןד   

    

(נ"ז 2שעות שבועיות ) 4 טון ושלטון: על היחסים בין מוזיקה ופוליטיקה 6933  מר שני מיכאל 

 

 קורסי בחירה בינתחומיים
 

(, הנלמד באולפן הרדיו בביה"ס 6781 –)קוד קורס  "רדיו בעידן דיגיטליקבוצות בקורס " 2ייפתחו 

 לתקשורת.

 

 סה"כ נקודות

 זכות

 שעות

 שיעור

 מספר             הקורסשם 

 קורס

     

 רדיו בעידן דיגיטלי 4 2

 

 6781 

     

 מגבלות ברישום:

 

 ".רדיו בעידן דיגיטלייכולים להירשם לקורס "סטודנטים מביה"ס לתקשורת אינם  -

 



 
 

 בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה 
 

 . ממשלייםקורסי בחירה  3במסגרת ביה"ס לאודר לממשל, מוצעים  בתשפ"בקיץ הנוכחי 

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

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

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

 אתר המרכז הבינתחומי.ב ממוחשבידיעון 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם המרצה מס' שעות/נ"ז קורס ושם הקורסמס' 

 –תקשורת, פוליטיקה וצבא  -4395

 תחנת שידור צבאית

 שעות שבועיות 4

 נ"ז( 2)

 ד"ר יובל בנזימן

 ד"ר מיכל שביט 

 שעות שבועיות 4 קונפליקטים אתניים -2462

 נ"ז( 2)

 ד"ר בועז שפירא

 

חמה: אזורי שלום ואזורי מל -4863

 אירופה, אסיה והמזרח התיכון

 שעות שבועיות 4

 נ"ז( 2)

 ד"ר קורינה כגן



 
 

 קורסי יחידה להוראת אנגלית 
 

 היחידה להוראת אנגלית קורסים ברמות השונות. במסגרת מוצעים , ב"פבקיץ הנוכחי תש

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

 

ברישום המקוון הראשון ניתן יהיה להירשם לקורסי אנגלית רק אם יש לכם ציון חיובי בקורס המקדים. 

, לאחר סטודנט אשר לומד הסמסטר וממתין לציון, יוכל להירשם בתקופת השינויים של סמסטר קיץ

 .קבלת ציון חיובי במועד א' של הבחינה

 
 .לקורס₪  1300של  תשלום נוסףבכל הקורסים ניתנים ת בכל קורסי האנגלית הינה חובה. הנוכחו

 
 

 מס' שעות שם הקורס קוד קורס

 הוראה
 שם המרצה

 אנגלית מתקדמים א'  2196

1#קבוצה   

 

פרונטלי ש"ס 3  

 ש"ס מקוון 1
 גב' נורמה לבקוביץ'

 אנגלית מתקדמים א'  2196

2#קבוצה   

 

פרונטלי ש"ס 3  

 מקוון ש"ס 1
 גב' נורמה לבקוביץ'

 אנגלית מתקדמים א'  2196

 3קבוצה 
פרונטלי ש"ס 3  

ש"ס מקוון 1  

 

 גב' אורית סימון

 אנגלית מתקדמים א'  2196

 4קבוצה 
פרונטלי ש"ס 3  

ש"ס מקוון 1  

 

 גב' אורית סימון

 אנגלית בסיסית  2135

 1'( קבוצה רמה ג)

 

פרונטלי ש"ס 4  

ש"ס מקוון 2  

 

 ינקאליסון פגב' 

 אנגלית בסיסית  2135

 2'( קבוצה רמה ג)

 

פרונטלי ש"ס 4  

ש"ס מקוון 2  

 

 אליסון פינקגב' 

בסיסית -טרום אנגלית 2288

 1ה'( קבוצה -רמה ד')

פרונטלי ש"ס 4  

ש"ס מקוון 2  

 

 מר דניאל גרינברג

 (7שבועות בלבד )ולא  4במשך באופן מרוכז הקורס יתקיים  #

 
 : מועדי הבחינות בכל הרמות

 9:45שעה     4/9מועד א' 
 9:45שעה  2/10מועד ב' 

 
 
 
 

 באתר המרכז הבינתחומי. ממוחשבמועדי ההוראה וכיתות הלימוד מפורטים במערכת ידיעון 

 

 

 

 

 

 



 
 

  בית ספר אדלסון ליזמות

 במסגרת ביה"ס אדלסון ליזמות, קורס בחירה.  ע, מוצב"פבקיץ הנוכחי תש

 מוגבל, הקבלה נעשית לאחר ראיון בלבד. לתשומת לבכם, מספר המקומות בקורס

 
 

 סה"כ נקודות דרישות קדם

 זכות

 שעות

 שיעור

 קוד שם הקורס           

 קורס
אוטודידקטיות  3 3 

במציאות הדיגיטלית 

 21-של המאה ה

 

6801 

 CO-OP Startup 3 3 ראיון קבלה

Experience course   

 ד"ר יוסף מערבי

5345 

 

 
 



 
 

Summer Semester 2022 – Government Elective Courses 
 

The summer semester 2022 will take place between 17/7/22 until 2/9/22.  
 
Enrollment for Courses -  
 
The registration period is between 26.6.22 -28.6.22. 
 
The number of seats available in each 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. 
Courses descriptions, date and times as well as exam dates are found in the 
RU website under  

 "ידיעון ותקנונים "שירות לסטודנט" 
 
 
Following are the details of the Courses-  

 
 

Course Name & Code Number  Lecturer No of Hours / Credit Points 

Gender in the #Metoo Era (3999) Dr. Galit Deshe 
 

4 weekly hours 
(2 C. P.) 


