לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר א'

2

לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר א'
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.
שנה א' -מסלול 1
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני חוזים
ד"ר תמר קריכלי-כץ

ה' 17.1.19

09:00

ה' 7.2.19

09:00

דיני חוזים
פרופ' מנחם מאוטנר

ה' 17.1.19

09:00

ה' 7.2.19

09:00

דיני חוזים
פרופ' רועי קרייטנר

ה' 17.1.19

09:00

ה' 7.2.19

09:00

פוליטיקה ,כלכלה ,חברה
פרופ' יצחק בנבג'י

ב' 21.1.19

09:00

ב' 11.2.19

09:00

משפט ישראלי
פרופ' יורם שחר

ה' 24.1.19

09:00

ה' 14.2.19

09:00

משפט חוקתי
ד"ר נטלי דודזון

ב' 28.1.19

09:00

ב' 18.2.19

09:00

דיני עונשין
ד"ר עמית פונדיק

ה' 31.1.19

09:00

ה' 21.2.19

09:00

3

לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר א'

שנה א' -מסלול 2
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני נזיקין
ד"ר דוד שור

ה' 17.1.19

14:00

ה' 7.2.19

14:00

דיני נזיקין
פרופ' אלון הראל

ה' 17.1.19

14:00

ה' 7.2.19

14:00

דיני נזיקין
פרופ' אביחי דורפמן

ה' 17.1.19

14:00

ה' 7.2.19

14:00

פוליטיקה ,כלכלה ,חברה
ד"ר תמר קריכלי-כץ

ב' 21.1.19

14:00

ב' 11.2.19

14:00

משפט ישראלי
פרופ' רון חריס

ה' 24.1.19

14:00

ה' 14.2.19

14:00

משפט חוקתי
ד"ר מיטל פינטו

ב' 28.1.19

14:00

ב' 18.2.19

14:00

דיני עונשין
ד"ר דניאל אוחנה

ה' 31.1.19

14:00

ה' 21.2.19

14:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר א'

4

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר א'
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני משפחות
מר יוסף מנדלסון

ג' 15.1.19

09:00

ג' 5.2.19

09:00

משפט בינלאומי פומבי
ד"ר אליאב ליבליך

ג' 15.1.19

14:00

ג' 5.2.19

14:00

משפט וכלכלה
ד"ר שי נ .לביא

ו' 18.1.19

08:30

ו' 8.2.19

08:30

משפט וכלכלה
פרופ' רונן אברהם

ו' 18.1.19

08:30

ו' 8.2.19

08:30

דיני רווחה
ד"ר הילה שמיר

ב' 21.1.19

09:00

ב' 11.2.19

09:00

משפט מנהלי
ד"ר איל פלג

ד' 23.1.19

14:00

ד' 13.2.19

14:00

דיני עבודה
שופטת מיכל לויט

ד' 23.1.19

14:00

ד' 13.2.19

14:00

נזיקין – סוגיות מתקדמות
ד"ר עומר יחזקאל פלד

א' 27.1.19

09:00

א' 17.2.19

09:00

חוקתי – סוגיות מתקדמות
פרופ' איל בנבנישתי

א' 27.1.19

09:00

א' 17.2.19

09:00

תרופות בחוזים ובנזיקין –
סוגיות מתקדמות
פרופ' אריאל פורת

א' 27.1.19

14:00

א' 17.2.19

14:00

דיני תאגידים
פרופ' שרון חנס

ה' 31.1.19

14:00

ה' 21.2.19

14:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר א'

5

דיני קניין
ד"ר שי שטרן
תיאוריות ביקורתיות
של המשפט
פרופ' ישי בלנק

ה' 31.1.19

09:00

ה' 21.2.19

09:00

א' 3.2.19

09:00

ב' 25.2.19

09:00

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר א'

6

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר א'
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

קניין רוחני
פרופ' מיכאל בירנהק

ב' 14.1.19

09:00

ב' 4.2.19

09:00

משפט בינלאומי פרטי
פרופ' אלון קלמנט

ב' 14.1.19

14:00

ב' 4.2.19

14:00

דיני ירושה והמשפט האזרחי
מר יוסף מנדלסון

ה' 17.1.19

09:00

ה' 7.2.19

09:00

מימון חברות
פרופ' אברהם טבח

א' 20.1.19

09:00

א' 10.2.19

09:00

דיני מיסים
פרופ' אסף לחובסקי

א' 20.1.19

09:00

א' 10.2.19

09:00

דיון פלילי
ד"ר יואב ספיר

ג' 22.1.19

09:00

ג' 12.2.19

09:00

משפט השלטון המקומי
פרופ' ישי בלנק

ו' 25.1.19

08:30

ו 15.2.19

08:30

סוגיות מתקדמות במשפט
עברי
ד"ר שי ווזנר

ב' 28.1.19

14:00

ב' 18.2.19

14:00

דיון אזרחי
ד"ר איתי ליפשיץ

ב' 28.1.19

09:00

ב' 18.2.19

09:00

אפליה
ד"ר תמר קריכלי-כץ

ד' 30.1.19

14:00

ד' 20.2.19

14:00

7

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר א'

הגבלים עסקיים א'
פרופ' דיויד גילה

ו' 1.2.19

08:30

א' 24.2.19

09:00

המשפט הבינלאומי
לזכויות אדם
ד"ר נטלי דודזון

א' 3.2.19

09:00

ג' 26.2.19

09:00

דיני ראיות
פרופ' טליה פישר

א' 3.2.19

14:00

ג' 26.2.19

14:00

דיון אזרחי  -ד"ר איתי ליפשיץ  -מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר.
לתשומת לב התלמידים -לבוחן הביניים ) 19%ומטה( אין מועד ב'

לוח בחינות  -סמסטר א' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני
מחקרי

לוח בחינות  -סמסטר א'

– תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני מחקרי

תואר ראשון  -קורסי בחירה )מב"ע(
תואר שני עיוני ,תואר שני מחקרי
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

ג' 15.1.19

14:00

ג' 5.2.19

14:00

יחסי כנסת-בג"ץ :דיאלוג או
מונולוג *
אפליה בתעסוקה *
מימון חברות *
תגליות גז ונפט בישראל-היבטים
משפטיים ומסחריים *
ד' 16.1.19

09:00

ד' 6.2.19

09:00

דיני פטנטים
ד' 16.1.19
משפט ,ספרות וחברה בעולם העתיק

14:00

ד' 6.2.19

14:00

ו' 18.1.19

08:30

ו' 8.2.19

08:30

דיני בוררות *
מיסוי מקרקעין *
א' 20.1.19

14:00

א' 10.2.19

14:00

שחיתות פוליטית – מבט משפטי
ותקשורתי
ג' 22.1.19

09:00

ג' 12.2.19

09:00

הגנה על בעלי חיים במשפט
ג' 22.1.19

14:00

ג' 12.2.19

14:00

עבירות צווארון לבן *
יישוב סכסוכים וניהול סיכונים במשפט *
ליטיגציה תאגידית *
קניין רוחני ואתגרי החדשנות *
ד' 23.1.19

09:00

ד' 13.2.19

09:00

מדיניות מיסוי בינלאומי
משפט האיחוד האירופי
בלוז לכחולי המדים :משטרה ושיטור במאה ה21-
ה' 24.1.19
צבא ומשפט

14:00

ה' 14.2.19

14:00

לוח בחינות  -סמסטר א' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני
מחקרי

08:30

ו' 25.1.19

ו' 15.2.19

08:30

דיני אגודות שיתופיות *
זכויות הילד בראי המשפט *
בין מדעים ומשפט :המשפט המדעי והמדע המשפטי *
ג' 29.1.19

09:00

ג' 19.2.19

09:00

היועץ המשפטי לממשלה
ג' 29.1.19

14:00

ג' 19.2.19

14:00

הקניין הרוחני ותעשיית התרופות *
אכיפה פרטית בשוק ההון  -תובענות ייצוגיות ונגזרות *
דיני ספורט *
גבולות המשפט הפלילי :בין הלכה למעשה *
משפט חוקתי  -מבט השוואתי *
ד' 30.1.19
דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי
מבוא לדיני התכנון והבנייה
א' 3.2.19
תאגידים וזכויות אדם
דיני סייבר ומידע
תואר שני *
קורס ייעודי **

09:00

14:00

ד' 20.2.19

09:00

ב' 25.2.19

14:00

 קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים- 'סמסטר א

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים

- 'סמסטר א

אופן הבחינה

שעת
בחינה

'מועד ב

שעת בחינה

'מועד א

מבחן כיתה

14:00

16.12.18 'א

14:00

25.11.18 'א

Derivatives, Risk and
Financial Crises –
Mr. Menachem Feder

מבחן בית

09:00

17.12.18 'ב

09:00

26.11.18 'ב

Criminal Justice in Israel –
Prof. Kenneth Mann

מבחן כיתה

-15:00 עדכון18.12.18 'ג

-15:00 עדכון27.11.18 'ג

מבחן כיתה

08:30

08:30

מבחן בית

09:00

21.12.18 'ו

14.2.19 'ה

09:00

30.11.18 'ו

שם הקורס

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

Antitrust Policy –
Prof. David Gilo

The Humanitarian Law of
Armed
Conflict –
24.1.19 'ה
Prof. Eyal Benvenisti

 קורסים מרוכזים באנגלית- 'לוח בחינות – סמסטר א

 קורסים מרוכזים באנגלית- 'לוח בחינות – סמסטר א
(')לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב
אופן הבחינה

תאריך בחינה

מרצה

שם קורס

מבחן בית

13.11.18 'ג

Prof. Susy Frankel

Global Issues in
Intellectual Property

מבחן בית

18.11.18 'א

Prof. Kim Rubenstein

Citizenship Law in
Context

מבחן בית

20.11.18 'ג

Prof. Hans Schafer

מבחן בית

30.12.18 'א

Prof. Hans Micklitz

European private law

Prof. Veena Dubal

Critical Race Theory:
Perspectives from the
United States

Prof. Eugene Volokh

Digital Free Speech Under
U.S. Law

Prof. Lyutov Nikita

International Labor
Standards and Labor Law
in Russia

מבחן בית
עדכון- מבחן בית

עבודה

עבודה

6.1.19 'א
8.1.19, 09:00 'ג

Prof. Yongfan Zhang

Law and the Poverty of
Nations

China's Intellectual
Property Law and Its
Historical, Cultur

'לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב

לוח בחינות  -סמסטר א' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני
מחקרי

לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב'

