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משפטים על קצה המזלג 
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 10:00 – 11:30

עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר,  )בכל סמסטר 12 מפגשים(. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה 
של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

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

ועוד...

שם המרצה הנושא  תאריך
פרופ' יפה זילברשץ הדין הבינלאומי 23.10.22

פרופ' מרים ביטון קנין רוחני, זכויות יוצרים ופסיקת בית בית המשפט העליון 30.10.22

השופט ציון קאפח על וועדות שחרורים ועוד 6.11.22

ד"ר עומר פלד תובנות יצוגיות 13.11.22

ד"ר מיטל גלבוע בירור מושג העוולה - בין קונבנציה חברתית, מוסר ודיני נזיקין 20.11.22

עו"ד אל"מ דוד יהב פרשת צאלים ב' 27.11.22

פרופ' עמיחי רדזינר
מימי הביניים למשפט הישראלי – על הכלים העומדים לרשות בית 

הדין להתמודדות עם סרבנות גט 4.12.22

השופטת אביגיל כהן סוגיות משפטיות בעידן הרשתות החברתיות 11.12.22

עו"ד עידן אבוהב מי אוהב את השבת? 18.12.22

ד"ר שי שטרן קהילות ומשפט: על הדרה, הכלה וצדק 1.1.23

ד"ר אביעד בקשי אקטיביזם שיפוטי – מבט ביקורתי  8.1.23

איתמר לוין משפטי הקפאוס בישראל 15.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

משפטים על קצה המזלג 
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 10:00 – 11:30

עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(

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
פרופ' איתי בר סימן טוב פרלמנטים בתקופת הקורונה 19.3.23

השופטת מירית פולוס משולחנה של שופטת בית דין למשפחה  26.3.23

עו"ד מורן קבלו שמעוני  אלימות נגד נשים ובמשפחה  16.4.23

ד"ר מיכאל בריס הדומה שבין משפט ומוסר במסורת היהודית  23.4.23

עו"ד עידן אבוהב
משחקי הכס בישראל – על מאבקי הכח בין המערכת 

הפוליטית למערכת המשפט מאז הזקן ועד היום. 30.4.23

השופט מנחם פינקלשטיין תאונות אימונים ותאונות מבצעיות בצה"ל 7.5.23

איתמר לוין משפט דמניוק  - למה הורשע ומדוע זוכה? 14.5.23

השופטת אפרת לקסר חופש הביטוי של העובד )לזכרה של פרופ' פנינה קליין( 21.5.23

ד"ר יעקב חבה משפט עברי דילמות מוסריות 28.5.23

השופט אלון אופיר דילמות משפטיות בתאונות קטלניות 4.6.23

ט.נ. 11.6.23

השופט חנן מלצר מורכבות בית המשפט העליון  18.6.23

 <<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

סמסטר ב׳   מספר הקורס: 25-201-01   
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