
 2 סמסטר א' -וח בחינות ל

 לוח בחינות
 סמסטר א' - שנה א'

 התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 1מסלול  -שנה א'

מועד א'שם הקורס
שעת 

מועד ב' הבחינה
שעת 

הבחינה

 פוליטיקה, כלכלה, חברה
09:00 7.2.16א'  09:00 18.1.16ב'  פרופ' יצחק בנבג'י

 דיני חוזים
09:00 10.2.16ד'  09:00 21.1.16' ה אל פורתפרופ' ארי

 דיני חוזים
09:00 10.2.16ד'  09:00 21.1.16ה'  פרופ' מנחם מאוטנר

 דיני חוזים
 09:00 10.2.16ד'  09:00 21.1.16ה'  פרופ' רועי קרייטנר

 משפט ישראלי
09:00 14.2.16 א' 09:00 25.1.16ב'  רון חריספרופ' 

 משפט חוקתי
09:00 17.2.16ד'  09:00 28.1.16ה'  אייל גרוספרופ' 

 פרוצדורה
09:00 21.2.16א'  09:00 1.2.16ב'  טליה פישרפרופ' 
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 2מסלול  -שנה א'

מועד א'שם הקורס
שעת 

מועד ב' הבחינה
שעת 

הבחינה

 פוליטיקה, כלכלה, חברה
15:00 7.2.16א'  15:00 18.1.16ב'  כץ-"ר תמר קריכליד

 דיני חוזים
15:00 10.2.16ד'  15:00 21.1.16ה'  מיגל דויטשפרופ' 

 משפט ישראלי
15:00 14.2.16' א 15:00 25.1.16' ב אסף לחובסקיפרופ' 

 משפט חוקתי
 15:00 17.2.16ד'  15:00 28.1.16ה'  איל בנבנישתיפרופ' 

 דיני נזיקין
15:00 21.2.16א'  15:00 1.2.16ב'  רונן אברהםפרופ' 

 דיני נזיקין
21.2.1615:00א' 15:00 1.2.16ב'  דוד שור ד"ר

 דיני נזיקין
15:00 21.2.16א'  15:00 1.2.16ב'  אלון הראלפרופ' 



 4 סמסטר א' -וח בחינות ל

 לוח בחינות
 סמסטר א' -חטיבה שנייה 

 התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד א'שם הקורס
שעת 

מועד ב' הבחינה
שעת 

הבחינה

 דיון אזרחי
 09:00 7.2.16' א 09:00 18.1.16' ב פרופ' אלון קלמנט

תיאוריה,  -המקצוע המשפטי
 הפרקטיקה ואתיק

 15:00 7.2.16' א 15:00 18.1.16ב'  נטע זיופרופ' 

 משפחהדיני 
 09:00 8.2.16ב'  09:00 19.1.16' ג דפנה הקרפרופ' 

 משפט מינהלי
 09:00 8.2.16' ב 09:00 19.1.16' ג פרופ' איריס קנאור

 קניין רוחני
 15:00 10.2.16' ד 15:00 21.1.16' ה ד"ר אמיר חורי

 קניין רוחני
 09:00 11.2.16' ה 08:30 22.1.16' ו מיכאל בירנהקפרופ' 

 דיני קניין
 09:00 14.2.16א'  09:00 24.1.16א'  פרופ' מיגל דויטש

 אפליה
 09:00 15.2.16ב'  09:00 26.1.16' ג כץ-ד"ר תמר קריכלי

 דיני מיסים
 09:00 15.2.16' ב 09:00 26.1.16' ג יורם מרגליותפרופ' 

משפט עברי: הציונות ומדינת 
  הלכה והגות -ישראל
 09:00 16.2.16 ג' 09:00 27.1.16 ד' עידראריה אפרופ' 

 הגבלים עסקיים א'
 09:00 18.2.16' ה 08:30 29.1.16' ו דיויד גילהפרופ' 
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 שם הקורס

 
 מועד א'

 שעת 
 הבחינה

 
 מועד ב'

שעת 
 הבחינה

 
משפט עברי: יחסים כלכליים 

במשפחה במשפט העברי 
 בהשוואה למשפט הישראלי

    

 15:00 21.2.16א'  09:00 31.1.16א'   פרופ' אלימלך וסטרייך
     

     דיני ראיות
 09:00 21.2.16א'  09:00 1.2.16ב'  פרופ' טליה פישר

     
     דיני סביבה

 09:00 22.2.16ב'  09:00 2.2.16ג'  ד"ר דוד שור
     

     דיון פלילי
 08:30 26.2.16ו'  08:30 5.2.16ו'  יואב ספירר ד"
 

 מועד בוחן הביניים יתואם במהלך השנה. -פרופ' שרון חנס -דיני תאגידים

 מועד ב'. אין) ומטה 19%לבוחן הביניים ( -לתשומת לב התלמידים

 

 

 

 

 משפטיים-מקצועות המבוא המטא

 
 שם הקורס

 
 מועד א'

שעת 
 הבחינה

 
 מועד ב'

שעת 
 הבחינה

     
     משפט וכלכלה

 09:00 24.2.16' ד 15:00 3.2.16' ד רונן אברהםפרופ' 
     

     משפט וכלכלה
 09:00 24.2.16' ד 15:00 3.2.16' ד אברהם טבחפרופ' 



 6מסטר א'ס -בחינות   לוח
 סמסטר א' - בחינות  לוח

 חטיבה שלישית -תואר ראשון 
 חירהבליבה וקורסי  - עיוני תואר שני

 .לשים לב לשעת התחלת הבחינה מתבקשים התלמידים

 א' מועד הקורס שם
  שעת

ב' מועד הבחינה
 שעת

הבחינה

 15:00 9.2.16ג'  15:00 19.1.16ג' 
דיני ערבות * 

עבירות צווארון לבן * 
מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט: סוגייה בצדק חברתי * 

הפסיכולוגיה של קבלת החלטות למשפטנים * 
ילדים במשפט הישראלי * 

 09:00 9.2.16' ג 09:00 20.1.16ד' 
 משפט ודיור בר השגה

 זרים במולדתם: קולוניאליזם ועמים ילידים

 08:30 12.2.16ו'  08:30 22.1.16ו' 
 מיסוי מקרקעין *

 דיני סעדים *

 15:00 14.2.16 א' 15:00 25.1.16' ב
 פשיעת סייבר

 בית המשפט לנוער: משפט, טיפול ומה שביניהם

 15:00 16.2.16ג'  15:00 26.1.16' ג
 מימון חברות * (אופיר נוה)

 ת *סוגיות מתקדמות בדיני ראיו
 טק *-היבטים משפטיים של חברות היי

 15:00 17.2.16' ד 15:00 28.1.16' ה
 מבוא לדיני התכנון והבנייה

 דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי
* תואר שני
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 הקורס שם

 
 א' מועד

 שעת
 הבחינה

 
 ב' מועד

 שעת
 הבחינה

     
 08:30 19.2.16 ו' 08:30 29.1.16' ו 

 י בוררות *דינ
 סוגיות בדיני מסחר *

 שילוב בין משפחה לעבודה *
 תובענות ייצוגיות ונגזרות * -אכיפה פרטית בשוק ההון

 ומשפט: המשפט המדעי והמדע המשפטי * יםבין מדע

  

     
 15:00 23.2.16 ג' 15:00 2.2.16' ג 

 דיני צבא *
 הקניין הרוחני ותעשיית התרופות *

 לותו של שירות הביטחון הכללי *היבטים משפטיים בפעי
 דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי *

 תאונות דרכים בראי דיני הנזיקין והביטוח *
 היבטים עיוניים ומעשיים * -הליך המעצר

  

     
 09:00 23.2.16ג'  09:00 3.2.16' ד 

   דיני פטנטים
   
 15:00 24.2.16' ד 15:00 4.2.16' ה 

 ל בעלי חיים במשפטהגנה ע
 מגמות חדשות בהליכים פליליים

  

 
 08:30 26.2.16' ו 08:30 5.2.16' ו 

   שחיתות פוליטית במשפט ובתקשורת בישראל
 תואר שני   *
 
 



 8 מסטר א'ס -בחינות   לוח
 מורים מקומיים –קורסים מקוצרים באנגלית 

 

שעת  מועד א' שם הקורס
 בחינה

שעת  מועד ב'
 בחינה

 אופן הבחינה

The Humanitarian Law of 
Armed Conflict-  Prof. Eyal 
Benvenisti 
 

 מבחן כיתה 09:00 3.1.16א'  09:00      2.12.15' ד

Risk, derivatives and Financial 
Crisis - Mr. Menachem Feder 

 מבחן כיתה 09:00 6.1.16ד'  09:00 3.12.15ה' 

      

Contemporary Legal Issues in 
the Islamic World -  Dr. Lena 
Salaymeh 

 עבודות    

      
International Legal 
Perspectives on the Israeli 
Palestinian Conflict – Dr. 
Daphna Shraga 
 

 מבחן כיתה 09:00 29.12.15ג'  09:00 30.11.15ב' 
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 אורחיםמורים  – קורסים מרוכזים באנגלית

 מועדי ב') אין(לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים  

 
 הבחינה אופן בחינה תאריך מרצה קורסשם 

    

International Negotiations Prof. Gabriella Blum  עבודות 

    

Reconstructing Legal 
Capacity 

Prof. Amita Dahanda  עבודות 

    

Critical Perspectives on 
Law 

Prof. Markus Dubber  'מבחן בית 12.11.15ה 

    

    

Comparative 
Constitutional Rights in 
the Digital Age 

Prof. Karen Eltis  עבודות 

    

Divine Law in Historical 
Perspective 

Prof. Christine Hayes  'ביתמבחן  14.1.16ה 

 
Comparative Patent Law: 
US and Israeli 
Perspectives 

 
Prof. Peter Menell,  
Mr. Asa Kling 

 מבחן בית 1.12.15ג' 

 
Bloodfeuds 

 
Prof. William Miller 

 
 

 

 עבודות

 
Human Rights, Global 
Poverty and Development 

 
Prof. Jeremy Perelman 

 
 19.11.15ה' 

 

 מבחן בית

 
Suing the State 

 
Prof.  James Pfander 

 
 7.1.16ה' 

 

 מבחן בית

 
Advanced Topics in U.S. 
Constitutional Law: Race 
and Religion 

 
Prof.  Richard Schragger, 
Prof. Risa Goluboff 

 עבודות 
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 הבחינה אופן       בחינה תאריך מרצה שם קורס

Issues in Competition 
Law, Economics and 

Policy 
 
 

Prof. Abraham Wickelgren 
 
 
 
 

 11.1.16ב' 
 

 מבחן בית

 

An Introduction to the 
Legal System in the 
People’s Republic of 

China 

Dr. Luxue Yu  עבודות 

 
 מועדי ב' אין לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים

 
 
 
 
 
 
 

 מועדי ב') אין(לתשומת לב התלמידים לקורסים  התכנית הבינלאומית -באנגלית קורסים 

 
 הבחינה אופן בחינה תאריך מרצה שם קורס

    

Introduction to Intellectual 
Property 

Adv. Tony Greenman & 

Adv. Eran Bareket 
 מבחן בית 29.11.15א' 

    

Transnational Justice Prof. Leora Bilsky  'מבחן כיתה 8:30  4.12.15ו 
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