
 פודקאסטים וקבצי אודיו משפטיים בעברית
 מרץ 2020

 
  להסבר בן פחות מ-3 דקות על דרכי שימוש בפודקאסטים משפטיים להוראת משפטים, האזינו כאן.

 
 חפשו בטבלה תחום משפטי המעניין אתכןם, לפי מילות חיפוש - למשל, חוקתי, תאגידים, או פלילי. האזנה נעימה ומלמדת!

 

 תחום משפטי (למשל - שם הפודקאסט והמרצה 
 מסחרי, אזרחי, ציבורי,

 פלילי)

 תחום ספציפי (למשל - דיני
 תאגידים, משפט חוקתי,

 עסקאות מורכבות במקרקעין)

 האם התוכן מתאים להחליף שיעורים מספר פרקים ואורך כל פרק
 בקורס מבוא בתחום?

 הערות נוספות

  אחריות תאגידית, 1
 כאן, המעבדה, ד״ר עופר סיטבון, 2019

 דיני תאגידים, אחריות חברתית מסחרי וציבורי
 של תאגידים, דיני רווחה

 פורמט ידידותי של כן 6 פרקים בני כ-50 דק' כל פרק
 שיחה עם מראיינת

 על אקטיביזם שיפוטי - ד״ר אדם שנער 2
 הפודקאסט המשפטי עם עו״ד ליעד ורצהייזר 2019

 חזרה מעולה על חומר של כחצי סמסטר פרק אחד בן כשעה וחצי משפט חוקתי ציבורי
 במשפט חוקתי - ביקורת שיפוטית על

  חוקים, חוקי היסוד החדשים ועוד.

 פורמט ידידותי של
 שיחה עם מראיינת

  לא פרק אחד - 24 דק' החצנות ומס פיגוביאני. ניתוח כלכלי "כשל השוק הגדול בהיסטוריה", מתוך "חיות כיס" 3

 מעבר לצדק (צדק מעברי), כאן, המעבדה 4
 ד״ר רות אמיר וג׳סיקה נבו, 2019

 בינלאומי, פילוסופיה של
 המשפט, ציבורי

 משפט בינלאומי פומבי, צדק
 מעברי, זכויות אדם, תורת

 המשפט

 הרבה מקרי בוחן - לא - העשרה 8 פרקים בני כ-50 דק' כ"א
 מארגנטינה, ארה״ב,

 וקנדה

  משפט בינלאומי ודיני מלחמה, 5
  האוניברסיטה המשודרת, פרופ' יובל שני, 2019.

   פרק אחד בן 30 דק' דיני מלחמה בינלאומי

https://soundcloud.com/yofitirosh/legalpodacsts
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=256
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=256
https://podcasts.apple.com/il/podcast/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-01-%D7%93-%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99/id1487479986?i=1000456473846
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=11742
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=247
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=247
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=247
https://bit.ly/38RlsyH
https://bit.ly/38RlsyH


  דיני הגירה, 6
 האוניברסיטה המשודרת,

  ד"ר טלי קריצמן-אמיר, 2017.

  כן. פרק אחד בן 30 דק' דיני הגירה, דיני מלחמה בינלאומי

 זכויות אדם, דיני עבודה, דיני בינלאומי, ציבורי  סחר בבני אדם, אונ' ת"א, פרופ' הילה שמיר, 2019. 7
 רווחה

  כן פרק אחד בן 24 דק'

 תחום משפטי (למשל שם הפודקאסט והמרצה 
 מסחרי, אזרחי, ציבורי,

 פלילי)

 תחום ספציפי (למשל - דיני
 תאגידים, משפט חוקתי,

 עסקאות מורכבות במקרקעין)

 האם התוכן מתאים להחליף שיעורים מספר פרקים ואורך כל פרק
 בקורס מבוא בתחום?

 הערות נוספות

 תובענות ייצוגיות 8
 הפודקאסט המשפטי עם עו״ד ליעד ורצהייזר

 עו״ד אוהד רוזן, 2019

 כן - שיעור מבוא מעולה על תובענות פרק אחד בן 72 דק' תובענות ייצוגיות, דיני נזיקין אזרחי ומסחרי
 ייצוגיות, היבטים עקרוניים ופרקטיים

 

 חוק ההסדרים - לא מה שחשבתם 9
 ״עוברים על החוק״ מכללת ספיר

 תלמידים ומרואיינים שונים, בהם ד״ר שירלי נוה, 2019

 לא - העשרה בדיון על חוק ההסדרים ועל פרק אחד בן 29 דק' משפט חוקתי ציבורי
 ביקורת שיפוטית על הליכי חקיקה

 

 77 פרקים (וממשיכים רגולציה ציבורי מדיניות רגולציה, הרגולטור - עו"ד גיא מור, 2019 10
 להתפרסם), כל אחד עוסק

 בנושא אחר.
 10-15 דק' לפרק בממוצע

 פורמט של הרצאות קצרות
 כל הפרקים רלוונטיים לקורסים על חקיקה ורגולציה. פרק 19 יכול לשמש מבוא
 לקורס על שלטון מקומי. פרקים 15 ו-21 יכולים לשמש מבוא ל-RIA ורגולציה

 חכמה.
 פרק 25 מסביר על ההבדל בין רגולציה לבירוקרטיה.

 פרקים 29-30 מסבירים על מערך התמריצים של רגולטורים.
 פרק 35 עוסק בהשפעה של קבוצות אינטרס על החלטות מנהליות.

 פרק 36 יכול לשמש כמבוא לדיון על מידתיות (עוסק בניתוח עלות תועלת).
 פרק 45 עוסק בהשפעה של רגולציה על המרחב העירוני, כולל השפעות

 חלוקתיות.
 פרק 69 יכול לשמש כמבוא לדיון על הממשק בין משפט מנהלי לדיני תחרות.

 על גביית מחיר מופרז ע"י מונופול, מדברים משפטים: אונ' ת"א, 11
 פרופ' דיוויד גילה, 2020

 היכולת להגיש תביעה מכוח סעיף 29א(ב)(1) לחוק התחרות פרק אחד בן 23 דק'  דיני תחרות מסחרי
 כנגד מונופולים הגובים מחירים גבוהים מדי עבור מוצריהם מן

 הצרכנים

https://bit.ly/2QkhQim
https://bit.ly/2QkhQim
https://bit.ly/2QkhQim
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-human-trafficking/
https://apple.co/2IN7Z08
https://apple.co/2IN7Z08
https://apple.co/2IN7Z08
https://www.buzzsprout.com/527167/1553656-
https://www.buzzsprout.com/527167/1553656-
https://www.buzzsprout.com/527167/1553656-
https://regulator.online/podcast
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-antitrust-prohibition-of-excessive-pricing/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-antitrust-prohibition-of-excessive-pricing/


  "תחרות היא דבר אכזרי, "חיות כיס". 12
 ראיון עם הממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין, 2019

  מתאים כשיעור מבוא לדיני תחרות. פרק אחד בן 36 דק' דיני תחרות מסחרי

 אחריות היצרן המורחבת 13
 כאן, המעבדה, ד״ר גלעד אוסטרובסקי, 2019

 דיני איכות סביבה ודיני נזיקין - אזרחי וציבורי
 לא משפטי מובהק, יותר העשרה

  לא - העשרה 4 פרקים בני כ-50 דק' כ"א

 תחום משפטי (למשל שם הפודקאסט והמרצה 
 מסחרי, אזרחי, ציבורי,

 פלילי)

 תחום ספציפי (למשל - דיני
 תאגידים, משפט חוקתי,

 עסקאות מורכבות במקרקעין)

 האם התוכן מתאים להחליף שיעורים מספר פרקים ואורך כל פרק
 בקורס מבוא בתחום?

 הערות נוספות

 חוזים אחידים  - תאיר מויאל ואסף הדר ״עוברים על החוק״ מכללת 14
 ספיר, 2019

 

 הפודקאסט נותן רקע כללי על חוזים פרק אחד בן 30 דק' דיני חוזים אחידים פרטי - חוזים
 אחידים וההשפעה של עידן המידע על

 חוזים אחידים

 

 הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי 15
 מדברים משפטים - הפקולטה למשפטים בתל אביב

 השופטת בדימ׳ ד״ר דפנה אבניאלי, 2019

 פורמט של שיחה מבוא טוב לעיקרי הרפורמה בסד״א פרק אחד בן 24 דק' סדר דין אזרחי פרוצדורלי
 נעימה

 משמעות הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי, מדברים משפטים: אונ' 16
 ת"א, השופטת (בדימוס) ד"ר דפנה אבניאלי, 2019

 כן - עוסק באופן בו התקנות החדשות פרק אחד בן 24 דק' סדר דין אזרחי פרוצדורלי
  מעודדות פנייה להליכים אלטרנטיביים.

 

 עושים פוליטיקה עם רו לוי, איך נולד חוק עם דפנה ליאל ודב חנין, 17
2019 

  העשרה פרק אחד בן 53 דק' מבוא למשפטים, משפט חוקתי ציבורי

 "הדמוקרטים"- הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 18
2017-2019 

 ציבורי, מנהלי, חוקתי, ציבורי
 פרלמנטרי

 30 פרקים של 10-20 דקות
 כ"א

  

 זכות לבחור ולהיבחר והפרדת הרשויות, האוניברסיטה המשודרת: 19
 שופטים ומשפטים, השופטת (בדימוס) אילה פרוקצ'יה, 2017

  כן פרק אחד  בן 27 דק' חוקתי ציבורי

 זכויות חוקתיות במשפט האזרחי, האוניברסיטה המשודרת: שופטים 20
  ומשפטים, השופט (בדימוס), אליעזר ריבלין, 2017

    פרק אחד בן 24 דק' חוקתי ציבורי

https://omny.fm/shows/hayot-kiss/114
https://omny.fm/shows/hayot-kiss/114
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=260
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=260
https://www.buzzsprout.com/527167/1557424-
https://www.buzzsprout.com/527167/1557424-
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-the-civil-procedure-regulation-reform/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-the-civil-procedure-regulation-reform/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-the-civil-procedure-regulation-reform/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-the-civil-procedure-regulation-reform/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-the-civil-procedure-regulation-reform/
https://www.ranlevi.com/2019/06/30/osim_politica_law_new/
https://www.idi.org.il/podcasts/
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F


 ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת, האוניברסיטה המשודרת: 21
 שופטים ומשפטים, השופט (בדימוס) אליעזר ריבלין, 2017

   פרק אחד בן 23 דק' חוקתי ציבורי

 על הפרדה מגדרית - ד״ר יופי תירוש 22
 הפודקאסט המשפטי עם עו״ד ליעד ורצהייזר 2019

 חוקתי, מנהלי, תורת המשפט, ציבורי ופרטי
 דיני איסור אפליה, משפט ומגדר

 העשרה - סקירה רוחבית של סוגיות פרק אחד בן כשעה ורבע
  קונקרטיות ושאלות עקרוניות

 פורמט ידידותי של
 שיחה עם מראיינת

 תחום משפטי (למשל שם הפודקאסט והמרצה 
 מסחרי, אזרחי, ציבורי,

 פלילי)

 תחום ספציפי (למשל - דיני
 תאגידים, משפט חוקתי,

 עסקאות מורכבות במקרקעין)

 האם התוכן מתאים להחליף שיעורים מספר פרקים ואורך כל פרק
 בקורס מבוא בתחום?

 הערות נוספות

 חופש הביטוי של עיריות מקומיות, מדברים משפטים: אונ' ת"א, 23
 פרופ' ישי בלנק, 2019

  כן פרק אחד בן 30 דק' שלטון מקומי, חופש הביטוי ציבורי

 תכנון ערים ומשפט, האוניברסיטה המשודרת: מסע סביב רעיון, פרופ' 24
 רחל אלתרמן, 2017

   לא - העשרה. פרק אחד בן 30 דק' שלטון מקומי ציבורי

 נשים בשלטון המקומי - תאיר מויאל ואסף הדר ״עוברים על החוק״, 25
 מכללת ספיר, 2019

  לא פרק אחד בן 30 דק' שלטון מקומי ציבורי

 פמיניזם ומשפט, האוניברסיטה המשודרת: מבוא לפמיניזם, ד"ר 26
 אורית קמיר, 2015

   מבוא לפמיניזם. פרק אחד בן 29 דק'  פרטי, ציבורי, תיאוריה

 פמיניזם ויהדות, האוניברסיטה המשודרת, פרק על דיני אישות,  ד״ר 27
 חנה קהת, 2017

 דיני משפחה, משפט
 ומגדר

  לא -מבוא העשרתי פרק אחד בן 30 דק' דיני משפחה, משפט ומגדר

 נישואין, דת ומדינה, האוניברסיטה המשודרת, פרופ' שחר ליפשיץ, 28
2016 

   פרק אחד בן 30 דק' דיני משפחה, משפט חוקתי ציבורי, פרטי, תיאוריה

 הלכת השיתוף הספציפי בין בני זוג והלכת פלוני, מדברים משפטים: 29
 אונ' ת"א פרופ' דפנה הקר, 2019.

  כן פרק אחד בן 24 דק' דיני משפחה, משפט ומגדר ציבורי, פרטי

 מערכות המשפט בלשון המאזניים של דת ומדינה, האוניברסיטה 30
 המשודרת, פרופ' ניר קידר, 2016.

     דיני משפחה, משפט חוקתי. ציבורי ופרטי

 ההתפתחות ההיסטורית  פרק אחד בן 30 דק'  דיני משפחה. פלילי, ציבורי ילדים ומשפט, האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות, ד"ר טלי גל, 31

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://podcasts.apple.com/il/podcast/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-03-%D7%93-%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA/id1487479986?i=1000458340197
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-local-government/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-local-government/
https://bit.ly/38SU0AH
https://bit.ly/38SU0AH
https://www.buzzsprout.com/527167/1552948-
https://www.buzzsprout.com/527167/1552948-
https://bit.ly/2IQar6i
https://bit.ly/2IQar6i
https://tinyurl.com/uyy8jnc
https://tinyurl.com/uyy8jnc
https://tinyurl.com/uyy8jnc
https://bit.ly/39NXeXk
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-family-law/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-family-law/
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%9B%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%A8
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%9B%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%A8
https://bit.ly/2UaPKan


 של מעמד הילדים 2018.
 בחקיקה.

 פמיניזם ומשפט, האוניברסיטה המשודרת: מבוא לפמיניזם, ד"ר 32
  אורית קמיר, 2015

  כן פרק אחד בן 29 דק'  פרטי, ציבורי, תיאוריה

 תחום משפטי (למשל שם הפודקאסט והמרצה 
 מסחרי, אזרחי, ציבורי,

 פלילי)

 תחום ספציפי (למשל - דיני
 תאגידים, משפט חוקתי,

 עסקאות מורכבות במקרקעין)

 האם התוכן מתאים להחליף שיעורים מספר פרקים ואורך כל פרק
 בקורס מבוא בתחום?

 הערות נוספות

 אפליה וגבולות השיח המשפטי 33
 המדען העירום, האוניברסיטה המשודרת,  חלק ב, 2017

 העשרה - סקירה רוחבית של עקרונות שני פרקים של כחצי שעה כ"א דיני איסור אפליה, דיני עבודה ציבורי ופרטי
 התחום ושל סוגיות ספציפיות

 פורמט ראיון מול
 קהל

 שוויון מיעוטים ומגדר, האוניברסיטה המשודרת: שופטים ומשפטים, 34
 השופט (בדימוס) אליעזר ריבלין, 2017

  כן פרק אחד בן 25 דק' דיני איסור אפליה ציבורי ופרטי

 אי שוויון ואפליה, מדברים משפטים: אונ' ת"א, ד"ר תמר קריכלי-כץ- 35
 מומחית למחקר אמפירי של המשפט, 2019.

  כן פרק אחד בן 25 דק' דיני איסור אפליה, דיני עבודה ציבורי ופרטי

 המאבק הלהטב"י, האוניברסיטה המשודרת: מהים התיכון למזרח 36
  התיכון - מאבקים חברתיים, פרופ' אייל גרוס, 2015.

   פרק אחד בן 30 דק'  משפט ומגדר, דיני איסור אפליה. ציבורי, תיאוריה

 ביטוח ואפליה, מדברים משפטים: אונ' ת"א, פרופ' רונן אברהם, 37
.2019 

  כן - מבוא לאפליה במשפט הפרטי  פרק אחד בן 18 דק דיני נזיקין, דיני איסור אפליה  פרטי

 אקטיביזם של בעלי מניות וגיוון בזכויות הצבעה, מדברים משפטים: 38
  אונ' ת"א, ד"ר יעקב קסטיאל - מומחה לדיני חברות  2019.

   פרק אחד בן 26 דק  דיני תחרות, דיני איסור אפליה ציבורי, מסחרי

 "הופעה חיצונית במקום העבודה"- "עוברים על החוק"- הפודקאסט 39
 המשפטי של מכללת ספיר, 2019

   פרק אחד בן 22 דק' דיני עבודה, הפליה אזרחי

https://bit.ly/2IQar6i
https://bit.ly/2IQar6i
https://podcast.app/57-plyh-vgbvlvt-hshykh-hmshpty-m-dr-yvpy-tyrvsh--e33243080/
https://podcast.app/57-plyh-vgbvlvt-hshykh-hmshpty-m-dr-yvpy-tyrvsh--e33243080/
https://podcast.app/58-plyh-vgbvlvt-hshykh-hmshpty-m-dr-yvpy-tyrvsh-b-e33243079/
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-empirical-law-research/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-empirical-law-research/
https://bit.ly/39QlPuA
https://bit.ly/39QlPuA
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-insurance-and-discrimination/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-corporate-law/
https://telavivuni.podbean.com/e/tau-law-podcast-%e2%80%93-corporate-law/
https://podcastim.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7/
https://podcastim.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7/


 הקלטות מעסיקים במקום העבודה: הקליניקה לזכויות עובדים באונ' 40
  ת"א, עו"ד עידית צימרמן, 2019.

 כן - עוסק בשאלת חוקיות הקלטת פרק אחד בן 20 דק'  דיני עבודה, דיני פרטיות. אזרחי
  מעסיקים ללא ידיעתם.

 

 זכויות חברתיות ומשפט העבודה, האוניברסיטה המשודרת: שופטים 41
 ומשפטים, השופטת (בדימוס) אליה פרוקצ'יה, 2017

   כן פרק אחד בן 28 דק' דיני עבודה, משפט חוקתי אזרחי

 תחום משפטי (למשל שם הפודקאסט והמרצה 
 מסחרי, אזרחי, ציבורי,

 פלילי)

 תחום ספציפי (למשל - דיני
 תאגידים, משפט חוקתי,

 עסקאות מורכבות במקרקעין)

 האם התוכן מתאים להחליף שיעורים מספר פרקים ואורך כל פרק
 בקורס מבוא בתחום?

 הערות נוספות

 דיני חברות, דיני קניין, גם וגם מדברים משפטים - בית הספר למשפטים באונ' תל אביב, 2019 42
 היסטוריה של המשפט, הגבלים

 עסקיים

 12 פרקים, חצי שעה לערך
 לפרק.

 לא, זה בעיקר עוסק בנושאי המחקר של
 המרצים ולא עוסק בנושאים מבואיים

 אבל עדיין שווה.

 

 23 פרקים - בין חצי שעה - הרבה תחומים, ציבורי, חוקתי גם וגם צריך עיון - בוגרי ביה"ס למשפטים האונ' העברית, 2019 43
 לשעה

 סדרת הרצאות של שופטי בית המשפט
 העליון בדימוס

 

 האוניברסיטה המשודרת: שופטים ומשפטים, 2017 44
 

 הרבה תחומים, ציבורי, חוקתי,  גם וגם
 מינוי שופטים

 16 פרקים - 25 דק' לפרק
 בממוצע

  

 מסע סביב רעיון - בחירה, האוניברסיטה המשודרת, מרצים שונים 45
 מתחומים שונים, 2015

 12 פרקים ובהם על סוציולוגיה רלוונטי לכל קורס משפטי כמעט תיאוריה
 ובחירה עם אווה אילוז, על

 דטרמיניזם וחופש הבחירה עם
 שאול סמילנסקי ועוד

 מושג הבחירה הוא לא - העשרה
 מושג יסוד בעיצוב

 כללים משפטיים
 בכל התחומים -

 חוזים, נזיקין,
  עונשין, חוקתי וכו׳.

 תיאוריות של צדק חברתי, האוניברסיטה המשודרת פרופ׳ יוסי דהאן 46
  (קישור לאחד הפרקים. כולם באתר גל״צ או באפליקציה),

2006 

 תורת המשפט, משפט ושינוי תיאוריות של משפט
 חברתי, פרק מצויין רלוונטי

 למשפט ומגדר, דיני עבודה, דיני
 איסור אפליה

 כן - כל הקורס, וכן פרקים ספציפיים, 12 פרקים בני כחצי שעה
 ברמה של הרצאות בתואר במשפטים

 ספר עם ההרצאות
 יצא בסדרת

 האוניברסיטה
 המשודרת,

 למעדיפים טקסט על
 אודיו

https://www.podbean.com/media/share/pb-g8tju-be4a90
https://www.podbean.com/media/share/pb-g8tju-be4a90
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
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https://law.tau.ac.il/law-HP/Podcasts-Medabrim-Mishpatim
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https://tinyurl.com/rjao2sg
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 על הקשר בין פוליטיקה, מסורת ותורת המשפט, מדברים משפטים: 47
 אונ' ת"א, פרופ אסף לחובסקי, 2020

 כן -  דן בקשר בין לאום, היסטוריה פרק אחד - 30 דק' היסטוריה של המשפט תיאוריה
  ומשפט.

 

 מעמדו המשפטי של הזיכרון, האוניברסיטה המשודרת: מסע סביב 48
 רעיון - זיכרון, פרופ' אורן אייל-גזל 2019

  לא - העשרה פרק אחד 26 דק'   תיאוריה

 זיכרון דיגיטלי והזכות, להישכח, מדברים משפטים: אונ' ת"א, פרופ' 49
 מיכאל בירהנק,  2019

   פרק אחד - 27 דק' דיני הגנת הפרטיות תיאוריה

 ביהמ"ש: משקף או מתווה מציאות, האוניברסיטה המשודרת: מסע 50
 סביב רעיון - מציאות, פרופ' יונתן יובל, 2017

    פרק אחד - 30 דק'  תיאוריה

 תחום משפטי (למשל שם הפודקאסט והמרצה 
 מסחרי, אזרחי, ציבורי,

 פלילי)

 תחום ספציפי (למשל - דיני
 תאגידים, משפט חוקתי,

 עסקאות מורכבות במקרקעין)

 האם התוכן מתאים להחליף שיעורים מספר פרקים ואורך כל פרק
 בקורס מבוא בתחום?

 הערות נוספות

  האתוס הליברלי בחברה האמריקנית, האוניברסיטה המשודרת, 51
 פרופ׳ אייל נווה, 1996

 מבוא למשפטים, משפט חוקתי, תיאוריה
 תורת המשפט, שיטות משפט,

 משפט אמריקני

 12 פרקים, ובהם כמה ממש
 מומלצים למשפטנים - כמו על

 דמוקרטיה ליברלית, מגילת
 הזכויות, חוקת ארה״ב

  למשפטנים - העשרה

 דיון בספרו של מאוטנר "הליברליזם בישראל: תולדותיו, בעיותיו, 52
 עתידותיו", מדברים משפטים: אונ' ת"א, פרופ' מנחם מאוטנר, 2019

 מבוא למשפטים, משפט חוקתי, תיאוריה
 אקטיביזם משפטי

  העשרה פרק אחד - 32 דק'

 בין רומן זדורוב לאלישע חייביטוב 53
 גלי גינת וארי פינס 2019

 הפודקאסט המשפטי עם עו״ד ליעד ורצהייזר

 פורמט ידידותי של העשרה על הרשעות שווא פרק אחד בן כשעה ועשרים דיני עונשין משפט פלילי
 שיחה עם מראיינת

 "הזכות לבחור שלא לחיות"- "עוברים על החוק" הפודקאסט המשפטי 54
 של מכללת ספיר, 2019

 משפט ואתיקה רפואית, אזרחי, ציבורי
 ביואתיקה

  העשרה פרק אחד - 25 דק

  העשרה פרק אחד - 29 דק' מדיניות ענישה פלילי "נכנסתי לכלא כי אין לי כסף"- פרק מתוך "חיות כיס". 55
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https://tinyurl.com/svx3mph
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https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=11818

