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מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 10:00 – 11:30. עלות הקורס: 700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(.

תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים מראש לשני הסמסטרים עד התאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(

במה יעסוק הקורס: 
מפגשים מרתקים עם טובי המשפטנים בהם נכיר לעומק סוגיות בדיני נזיקין, משפחה, ביטוח, פלילים ועוד

סמסטר א'   מספר הקורס: 25-101-01    

שם המרצה הנושא  תאריך
המשנה בדימוס, אליקים רובינשטיין 18.10.20 בית המשפט העליון במרקם הישראלי

השופט מנחם פינקלשטיין 100 תיקי רצח – תוצאות ותובנות  25.10.20
השופט נועם סולברג חופש הביטוי והגנת הפרטיות – ספר שנדון לגניזה 01.11.20

השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט עקרון הזהירות המונעת 08.11.20

השופטת אביגיל כהן תביעות לשון הרע 15.11.20
השופט ציון קאפח סוגיות מעולם המשפט 22.11.20

השופט אהרון משניות,
בתוקף תפקידו כאב"ד צבאי  בין טיפוח לסיפוח 29.11.20

השופט מנחם כהן דיני המשפחה בישראל 06.12.20
השופט אלון אופיר תאונות קטלניות בראי בית המשפט השלום לתעבורה 20.12.20

השופט צבי ויצמן השפעות של המשפט העברי על פסיקת בית המשפט בישראל 27.12.20
השופט ד"ר מריו קליין ההליכים הפליליים וההליכים האזרחים בבית המשפט 03.01.21

השופט אבשלום מאושר משמעות הגנת הכורח  10.01.21
<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

שם המרצה הנושא  תאריך
עו"ד דודו יהב סכנת העמדה לדין למנהיגים וקציני צה"ל בבית הדין בהאג 07.03.21

גב' גלית אבישי ניהול משברים צרכניים  14.03.21

פרופ' מרים ביטון המציאות המשפטית בבית המשותף 21.03.21

עו"ד עידן אבוהב סוגיות פליליות מרתקות 11.04.21

עו"ד אלעד קפלן מיהו יהודי? מאבני דת ומדינה 18.04.21

פרופ' ניר קידר סודות מהקמת מערכת המשפט 25.04.21

פרופ' אריה רייך גלובליזיציה ומשפט 02.05.21

עו"ד קרן צפריר זקנים נפגעי עבירה בהליך הפלילי 09.05.21

ד״ר דורית דויטש בת אצל אמה? - קשרי אבות ובנות בספרות חז״ל 23.05.21

השופטת אפרת לקסר פרטיות העובד 
לזכרה של פרופ' פנינה קליין ז"ל כלת פרס ישראל לחינוך 30.05.21

עו"ד צוריאל בובליל התרת עגונות וממזרים – מקצה העולם ועד אין סוף 06.06.21

עו"ד דודו יהב משפט פלילי, כשפשע ומשפט נפגשים 
כללים מול מציאות  13.06.21 

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

משפטים על קצה המזלג 
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל

סמסטר ב'  מספר הקורס: 25-201-01

קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳


