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 א "פסמסטר קיץ תשידיעון 

 

 . שיעורים( 12) שבועות 6במשך   25/07/21-3/09/21 סמסטר קיץ מתקיים בין התאריכים

 13-16/06/21 בין התאריכים: יתקייםהרישום לקורסי הקיץ 

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

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

 באתר המרכז הבינתחומי.  ממוחשבבמערכת ידיעון 

 

 למשפטים  בית ספר 
 

קורס  ורסי בחירה משפטיים,  ק  10אנו מציעים במסגרת ביה"ס למשפטים:    א"פבקיץ הנוכחי תש

 יונים. סמינר  8 -בחירה משפטי אחד באנגלית ו

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

 שבועות לימוד בכל קורס/סמינר(.   3 ים" של לימודים מרוכזים )מקסימום"בלוק

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

 בסיס מקום פנוי. 

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

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

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

 

 ( 1)בלוק  13/08-25/07בין התאריכים  – קורסי בחירה משפטיים

מטלה סופית  
 ס בקור

דרישות  
 קדם

סה"כ  
 נ"ז

 שעות  מועד לימוד 
 שיעור 

 מספר  מקצוע הלימוד 
 קורס

       
 2  עבודה 

 
 ימים ב'+ד' 

 9:45-13:00בין השעות 

 כתיבה משפטית  4
 לידרור  זיו  עו"ד

3630 

       
   ם ב'+ד' ימי 2  עבודה 

 13:45-17:15בין השעות 

 כתיבה משפטית  4
 לידרור  זיו  עו"ד

3630 

       
 ימים ב'+ד'  2  דה עבו

 17:30-20:45בין השעות 

היועץ המשפטי של המשרד   4
 הממשלתי הלכה למעשה 

 ברנע פרגו  שלומית  עו"ד

4823 

       
הסדנה תתקיים במשך   4  עבודה 

  6כל סמסטר קיץ )

   – שבועות(

 ביום ג'  

 09:45-13:00בין השעות 

  וחברתיות  זכויות כלכליות  4
  לאסירים משותפת סדנה  –

   –ודנטים ולסט
 עו"ד זיו לידרור 

10485 

       
   ם א'+ג' ימי 2  עבודה 

 17:30-20:45בין השעות 

 משפט ורגשות  4
שקדי   -לייטרסדורף ד"ר

 שירה

10569 

       
 2  עבודה 

 
   ם א'+ג'+ו'ימי

 09:45-13:00בין השעות 

 ( 25/7-6/8)תאריכים 

 ליטיגציה מסחרית  4
 בולמש  חגית  שופט

10570 



 
 

       
 ימים א'+ג'  2  בודה ע

 13:45-17:15בין השעות 

סוגיות מתקדמות במשפט   4
 האזרחי 

 אלון  גיא  עו"ד

10571 

       
 

 ( 2)בלוק  03/09-15/08בין התאריכים  – קורסי בחירה משפטיים

מטלה סופית  
 בקורס 

דרישות  
 קדם

סה"כ  
 נ"ז

 שעות  מועד לימוד 
 שיעור 

 מספר  מקצוע הלימוד 
 קורס

       

 ם ב' + ד' ימי 2  עבודה 

 17:30-20:45בין השעות 

 דיני מידע במרחב המקוון  4
 נחמיאס  יפעת  ד"ר

10573 

       

 2  בחינה 
 

 ם ב' + ד' ימי

 13:45-17:15בין השעות 

הוכחת אירועי השואה   4
 עם( ואירועי ג'נוסייד )רצח 

 לויתן  רחל  עו"ד

10430 

       

 ימים א'+ג'   2  עבודה 

 9:45-13:00בין השעות 

תקשורת ופוליטיקה בעידן   4
 של פייק ניוז 

 אטד  ערגה ד"ר

3631 

 

 

 ( 2)בלוק   03/09-15/08בין התאריכים   -  בחירה משפטי באנגלית )מרוכז( קורס

 

מטלה סופית  

 בקורס 

דרישות  
 קדם

סה"כ  
 נ"ז

 שעות  מועד לימוד 

 שיעור 

 מספר  מקצוע הלימוד 

 קורס

       

   ם א'+ג' ימי 2  עבודה 

 13:45-17:15 בין השעות

4 

 

Criminal Law and 

Genomics 

 פרופ' דב גרינבאום

10069 

       



 
 

 סמינריונים משפטיים 

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

 (.4קורס 

 בסמסטר קיץ ניתן להירשם לסמינריון אחד בלבד. 

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

 ב לתקנון הלימודים. 12כאמור בסעיף 

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

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

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

 .2022 אוקטובר-שנת הלימודים העוקבת, דהיינו ספטמבר

 

 ( 1)בלוק  13/08-25/07בין התאריכים  – משפטיים סמינריונים

מטלה  

סופית  

 בקורס 

דרישות 
 קדם

סה"כ  
 נקודות 

 זכות

 שעות 

 שיעור 

 מועד 

 לימוד

 מספר  ע הלימוד מקצו

 קורס

       

 הסמינר ייערך במתכונת שלהלן:  4 2  עבודה 

מפגשים שיתקיימו בימים א'+ג'   4

  (25/7-6/8)תאריכים 

 13:45-17:15בין השעות 

 תאריכי רפרטים: 

 09:45-13:00בין השעות  05/09יום א' 

 09:45-13:00בין השעות  09/09יום ה' 

דיני אכיפת חיובים  

 וחדלות פירעון 

 ד"ר נטע נדיב 

10568 

       

 הסמינר ייערך במתכונת שלהלן:   4 2  עבודה 

מפגשים שיתקיימו בימים ב'+ד'   4

 ( 25/7-6/8)תאריכים 

 09:45-13:00בין השעות 

 תאריכי רפרטים: 

 11:30-15:15בין השעות  30/09יום ה' 

 12:15-09:00בין השעות  01/10יום ו' 

 שומרי הסף 

 ד"ר מתן גוטמן 
10567 

       
 4הסמינר ייערך במתכונת שלהלן:  4 2  עבודה 

)תאריכים  מפגשים שיתקיימו בימים ב'+ד' 

25/7-6/8 ) 

 13:45-17:15בין השעות 

 תאריכי רפרטים: 

 15:45-19:00בין השעות  13/09יום ב' 

 09:45-13:00בין השעות  14/09יום ג' 

 משפט וקולנוע 

 אסף פורת ד"ר 

10574 

       

 

 ( 2)בלוק  27/08-15/08בין התאריכים  – שפטייםמ סמינריונים

מטלה  

סופית  

 בקורס 

דרישות 
 קדם

סה"כ  
 נקודות 

 זכות

 שעות 

 שיעור 

 מספר  מקצוע הלימוד  לימוד  מועד

 קורס

       



 
 

 – 1קבוצה  4 2  עבודה 

מפגשים   4הסמינר ייערך במתכונת שלהלן: 

-03/09 שיתקיימו בימים ב'+ד' )תאריכים

 .09:45-13:00בין השעות  (22/08

 תאריכי רפרטים: 

 08:30-12:15בין השעות  10/09יום ו' 

 08:30-12:15בין השעות  14/09יום ג' 

 – 2קבוצה 

מפגשים   4הסמינר ייערך במתכונת שלהלן: 

 – 03/09-)תאריכיםשיתקיימו בימים ב'+ד' 

22/08 ) 

 13:45-17:15בין השעות 

 תאריך רפרטים: 

 016:0-08:30בין השעות  06/10יום ד' 

 זכויות יוצרים 

 ליאור זמר  פרופ'

 

1576 

       
דיני   עבודה 

 תאגידים 

מפגשים   4הסמינר ייערך במתכונת שלהלן:  4 2

-15/08)תאריכים ' ד '+בשיתקיימו בימים  

27/08 ) 

 תאריכי רפרטים: 

 14:00-17:15בין השעות  13/09יום ב' 

 09:00-12:15בין השעות  14/09יום ג' 

המהפכה  

החברתית  

 העסקי במשפט 

פרופ' עלי  

 בוקשפן 

3633 

       

מפגשים   4הסמינר ייערך במתכונת שלהלן:  4 2  עבודה 

-15/08)תאריכים   ג' '+אשיתקיימו בימים  

27/08 ) 

 17:30-20:45בין השעות 

 רפרטים:    כיתארי 

 17:30-20:45בין השעות  5/9 א'יום 

 17:30-20:45בין השעות  13/9ב' יום 

קביעת עובדות  

  במשפט בראי 

 הביקורת 

פרופ' דורון  

 מנשה 

3638 

       

מפגשים   4הסמינר ייערך במתכונת שלהלן:  4 2  עבודה 

-15/08שיתקיימו בימים א'+ג' )תאריכים  

27/08 ) 

 13:45-17:15בין השעות 

 תאריכי רפרטים: 

 11:30-15:15בין השעות  05/09יום א' 

 17:15-14:00בין השעות  13/09יום ב' 

דיני מתנות  

 וירושות 

ד"ר רונן  

 קריטנשטיין 

1296 

 

 בממשל  .M.Aבמשפטים ותואר  .LL.Bתואר  - 2מסלול   -' גשנה 

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

  משפט וטכנולוגיהב .M.Aבמשפטים ותואר  .LL.Bתואר  - 3מסלול   -' גשנה 

 

קורסי חובה )דיני ראיות, סדר דין אזרחי   3, ילמדו ' מהמסלולים הישירים לתואר שניג הסטודנטים שנ

-04/07/21  בין התאריכים שבועות 9, בסמסטר שאורכו פ"אועסקאות מסחריות בינלאומיות( בקיץ תש

03/09/21.  

,  06/08, 30/07, 23/07, 16/07, 09/07 ימי ו' בתאריכים: 7-קורסי החובה יילמדו פעם בשבוע בימי ה' וב

 . 20/08-ו  13/08

 



 
 

 רסי חובה משפטיים  קו

דרישות   מועדי בחינות 

 קדם

סה"כ  

 נ"ז

 שעות  מועד לימוד 

 שיעור 

 מספר  מקצוע הלימוד 

 קורס

       

  19/09/21מועד א':

 , 09:45בשעה 

 22/10/21מועד ב' : 

 .09:00בשעה 

 4 

 

-11:30יום חמישי בין השעות 

ילמד   16/7ו' ביום  וכן  , 16:00

השיעור באופן חד פעמי בין השעות 

09:45-12:15 

 דיני ראיות  4

 ד"ר ענת רוזנברג 

73 

       

 12/09/21מועד א': 

 , 09:45בשעה 

 

 17/10/21מועד ב':

 17:30בשעה 

 

 

 5 

 

-08:00יום חמישי בין השעות 

. בנוסף בימי ו' בתאריכים  11:15

 13/08, 30/07, 09/07בתאריכים 

יתקיימו שיעורים בין השעות  

08:00-11:15 . 

ם עו"ד שחר פרידמן שעות תרגול ע

יתקיימו בימי ו' בתאריכים:  

  בין השעות 20/08, 06/08, 23/07

09:45-13:00 . 

 סדר דין אזרחי  4+1

 ד"ר אסף פורת 

 

 

34 

       

 05/09/21מועד א' 

  ,09:45בשעה 

 08/10/21מועד ב': 

 09:00 בשעה

-16:30יום חמישי בין השעות  2 

לא יתקיים   08/07)בתאריך  19:00

 שיעור(

 

עסקאות   3

מסחריות  

 בינלאומיות 

ד"ר אורי בן  

 אוליאל 

1529 

 



 
 

 במשפטים .LL.Mתואר שני 

 

 הרישום לכל הקורסים המוצעים בקיץ הינו על בסיס מקום פנוי.

 לידיעתכם מספר המקומות בקורסים מוגבל. 

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

 של הקורסים מופיעים בידיעון הממוחשב באתר המרכז הבינתחומי. מועדי ההוראה

 

י הליבה  ביקורס  בין  למד  קיץ  סמסטר  כל  התאריכים  מהלך    שבועות   6במשך    25/07/21-3/09/21  בין 

 במועדים שלהלן:  

 

 ד״ר דב גרינבאום -(  20066קניין רוחני, חדשנות ויזמות )קוד 

 19:15-22:30ג' בין השעות ימי הקורס יילמד ב

 

The course will employ popular culture in presenting many of the typical intellectual 

property issues associated with the innovation and entrepreneurship, especially for 

startups in Israel and the United States. 

 

 :0009שעה  21/008/1מועד ב':  00:09בשעה  10//2109 : מועד א':מועדי בחינה

 

 * לתשומת ליבכם, הקורס יילמד בשפה האנגלית אך הבחינה תערך בעברית 

 

 

 פרופ' גיא זיידמן –( 54200)קוד  סדנה לכתיבת תזה

 08:00-09:30ו' בין השעות ובימי  17:30-19:00ג' בין השעות ימי הסדנה תלמד ב

 

 הליך כתיבת התזה.מיועדת לסייע לתלמידי תואר שני בת ההסדנ

 

 עבודה מסכמת: מטלת סיום

 

 פרופ' גיא זיידמן –( 00722)קוד  משבר הקורונה

 09:45-13:00ו' בין השעות ימי בהקורס יילמד 

 

 מיועדת לסייע לתלמידי תואר שני בתהליך כתיבת התזה. ההסדנ

 

עבודה מסכמת : מטלת סיום



 
 

 קורסי היחידה ללימודים כלליים 

 

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

 בסיס מקום פנוי. לידיעתכם מספר המקומות בקורסים מוגבל. 

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

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

 באתר המרכז הבינתחומי.  ממוחשבידיעון 

 

 

 מטלה סופית  מועדי הוראה  שם המרצה  מס' שעות/נ"ז  שם הקורס  קוד קורס 

המוסיקה  של יוהן   6163

 סבסטיאן באך 

  2שעות שבועיות ) 4

 נ"ז(

 ' יום ד  שני מיכאל מר 

9:45-11:15 

11:30-13:00 

 בחינה 

אהבה, בגידה, קנאה   6247

מאופרה    -ונקמה 

ה לטלנובל  

  2שעות שבועיות ) 4

(נ"ז  

שני מיכאל מר  ' יום ה   

15:15-13:45  

17:15-15:45  

 בחינה 

כללי הצבעה, שיטות   3641

-בחירה ודירוג

   יישומים ופרדוקסים

 

  2שעות שבועיות ) 4

(נ"ז  

 יום ד'  פרופ' סולגניק אייל 

9:45-11:15 

13:00-11:30  

 עבודה מסכמת 

 

 קורסי בחירה בינתחומיים
 

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

 לתקשורת.

 

מטלה סופית 

 בקורס 

 סה"כ נקודות  דרישות קדם 

 זכות

 שעות

 שיעור

 מספר              שם הקורס

 קורס

       

 רדיו בעידן דיגיטלי  4 2  מטלת סיום

 

 6781 

       

 מגבלות ברישום:

 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה 
 

 . ממשלייםי בחירה קורס 3במסגרת ביה"ס לאודר לממשל, מוצעים   תשפ"א  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  

 המרכז הבינתחומי. באתר  ממוחשבידיעון 

 
 

מספר      מקצוע לימוד          שעות שיעור       שעות תרגול        סה"כ נקודות       דרישות קדם        מטלה סופית  
 בקורס 

   זכות                           קורס
 
 

4614     The Media in 
 Confilct Zones                            4                                                      2                                                          בחינה 

 מר יוסף צימרמן                
                               

      
 
 

 בחינה                                                           2                                                     4קונפליקטים אתניים               2462
                                                     ד"ר בועז שפירא             

 
 
 
 

     
 עבודה                                                         2                                                   4ניהול ידע וניהול חדשנות           4826

 בממשל             
 עד אריאלי  -ד"ר גיל         

 
 
 
 
 

 להלן מועדי הקורסים:  

נלמד  בימי שני בין  מר צימרמן יוסף ) הנריקה (  עם "   The Media in Conflict Zones " 4614קורס 

 .  15:45-17:15השעות: ומיד לאחריו שיעור נוסף בין  13:45-15:15השעות:  

 בחינה .    מטלת סיום : 

 

 עד אריאלי, נלמד בימי רביעי, בין השעות:  -" ניהול ידע וניהול חדשנות בממשל " עם ד"ר גיל  4826קורס 

 .   13:45-15:15ועוד שיעור בין השעות  11:30-13:00

   עבודה. מטלת סיום: 

 

   09:45-11:15עז , נלמד בימי שני , בין השעות: " קונפליקטים אתניים " עם ד"ר שפירא בו 2462קורס 

   11:30-13:00ועוד שיעור בין השעות: 

  בחינה. מטלת סיום: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 קורסי יחידה להוראת אנגלית  
 

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

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

 

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

 
 כל הקורסים ניתנים ללא תשלום נוסף. האנגלית הינה חובה.  הנוכחות בכל קורסי

 
 

 מס' שעות  שם הקורס  קוד קורס

 הוראה 

 מועדי הוראה  שם המרצה 

 פרונטלית 

 אנגלית מתקדמים א'   2196

1#קבוצה    

 

פרונטלי ש"ס  3  

 ש"ס מקוון 1
 ימי א', ג', ה'   גב' נורמה לבקוביץ' 

 8:00-10:30שעות 

 A 208כיתה 

תקדמים א'  אנגלית מ 2196  

2#קבוצה    

 

פרונטלי ש"ס  3  

 ש"ס מקוון 1
 ימי א', ג', ה'   גב' נורמה לבקוביץ' 

 11:30-14:00שעות 

 208Aכיתה 

 אנגלית מתקדמים א'   2196

 3קבוצה 
פרונטלי ש"ס  3  

ש"ס מקוון 1  

 

 13:45-16:15יום ב'   גב' אורית סימון

 13:45-16:15יום ה'  

 A 111כיתה 

א'    אנגלית מתקדמים 2196  

 4קבוצה 
פרונטלי ש"ס  3  

ש"ס מקוון 1  

 

 10:30-13:00יום ב'   גב' אורית סימון

 10:30-13:00יום ה'  

 A 111כיתה 

 אנגלית בסיסית   2135

 1'( קבוצה רמה ג)

 

פרונטלי ש"ס  4  

ש"ס מקוון 2  

 

 11:30-15:15יום א'  אליסון פינק גב' 

 11:30-15:15יום ה'  

 A 110כיתה 

 ית  אנגלית בסיס  2135

 2'( קבוצה רמה ג)

 

פרונטלי ש"ס  4  

ש"ס מקוון 2  

 

 09:45-13:00יום ב'   אליסון פינק גב' 

 09:45-13:00יום ד'  

 A 110כיתה 

בסיסית  -טרום אנגלית  2288

 1ה'( קבוצה -רמה ד')

פרונטלי ש"ס  4  

ש"ס מקוון 2  

 

 13:45-17:00יום ב'  גב' תמי ניניו

 13:45-17:00יום ה' 

 A 207כיתה 

 . 8/8-3/9(, בין התאריכים 6שבועות בלבד )ולא  4הקורס יתקיים במשך  #

 
 מועדי הבחינות בכל הרמות: 

 9:45שעה       5/9מועד א'  
 9:45שעה   30/09מועד ב'  

 
 
 

 

 

 

 

  בית ספר אדלסון ליזמות



 
 

 

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

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

 

 

מטלה סופית 

 בקורס 

 סה"כ נקודות  דרישות קדם 

 זכות

 שעות

 שיעור

 מספר  שם הקורס           

 קורס

 

       

 CO-OP Startup 3 3 ראיון קבלה עבודה 

Experience course    

 ד"ר יוסף מערבי 

5345  

 

 
 בית הספר אריסון למנהל עסקים 

 
קורסי בחירה מתוך קטגוריית קורסי הבחירה של מנע"ס עבור  2במסגרת בית הספר מוצעים תשפ"א בקיץ 

 ב' וג'.ים הסטודנטים העולים לשנ
 
 
 

 מס' שעות  שם הקורס  קוד קורס

 

 מועדי הוראה  שם המרצה 

 פרונטלית 

מטלת  
 סיום

 11:30-13:00 –יום ב  ד"ר ברגר רון ש"ס 2 שיווק במזרח התיכון 2021
 11:30-13:00 –יום ד 

 בחינה 

 09:45-11:15 –יום ב  ד"ר וולף אורית ש"ס 2 החותם שלך בעסקים  3637
 09:45-11:15 –יום ד 

עבודה 
 מסכמת 

 

   40-מוגבל ל 3637מספר המקומות בקורס  •
 80 -מוגבל ל  2021מספר המקומות בקורס  •

 
 
 
 

 
 
 

Summer Semester 2021 – Government Elective Courses 
 

The summer semester 2021 will take place between 25/7/21 until  3/9/21.  
 
Enrollment for Courses   -  
 
The registration period is between 13.6.21 -16.6.21. 
Specific time slots will be sent later. 
 
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. 
 
 
 
 
 



 
 

Following are the details of the Courses-  
 

 
Course Name & 
Code Number  

Lecturer No of Hours / 
Credit Points 

Day and 
Time of 
Lectures 

Final Assignment 

EU Foreign Policy- 
4815 

Dr. Lopatin 
Esther 
 

4 weekly hours 
(2 C. P.) 

Wednesday 
9:45-13:00 

Final paper 

Public Diplomacy- 
4816 

Dr. Resnick 
Uri 
 

4 weekly hours 
(2 C. P.) 

Monday 
08:00-11:15 

Final paper 

 
 

Courses Description:  
 
EU Foreign Policy 

 
The course aims at deepening students' understanding about the European 
Union’s role in world politics. We will begin with the main motivations behind 
EU Foreign and Security Policy and explore the specific mechanisms for 
dealing with international and regional conflicts. We will then discuss EU 
relations with various countries such as the United States, Russia, Ukraine, the 
Balkans, and Turkey. Special attention will be devoted to the relations of the 
EU with the Middle East, and in particular, with Israel. We will explore the 
ongoing relations between Israel and EU Member States and possible 

trajectories for the future. 

 

 
Public Diplomacy 

 
The course introduces public diplomacy as it has emerged in the 21st Century, 
with a special focus on the unique challenges faced by the State of Israel in 
this field. We will look at both theoretical and empirical aspects of public 
diplomacy.  
We will overview the development of public diplomacy and examine it in 
terms of how it relates to related fields, including marketing, public relations, 
‘propaganda’ and branding. We will expand on the importance of ‘storified’ 
communication and creativity-promotion techniques. We will focus on the 
rapid development of the modern global arena, emphasizing the rise in 
importance of multi-lateral fora, NGOs and other non-governmental entities 
along with the information revolution. We will analyze Israel’s unique 
challenges as it strives to formulate and implement effective public diplomacy 
policies.  
As part of the requirements for the course, students will work in groups to 
formulate a public diplomacy strategy and to present it to the class. Based on 
this strategy, they will draft a public diplomacy brief. 20% of the course grade 



 
 

will be based on the presentation and brief. 80% will be based on the final 
exam.  
The course incorporates the scholarly literature on public diplomacy with 
practical insights drawn from the lecturer’s experience since 2002 in Israel’s 
Foreign Service. The lecturer currently serves as Head of the International 
Security Affairs Division in Israel’s Ministry of Defence and as foreign policy 
advisor to Israel’s Minister of Defence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


