
ושנתי  1 סמסטר ב' –חטיבה ראשונה –לוח בחינות    
 

 
 לוח בחינות

 סמסטר ב' ושנתי -חטיבה ראשונה 

 
 התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 
 שעת  מועד א'  שם הקורס

 הבחינה
שעת  מועד ב'

 הבחינה
 

       

       II + Iשנה א' 

  09:00 22.7.15ד'  09:00 23.6.15ג'  Iמשפט חוקתי 

  09:00 23.7.15 ה' 09:00 25.6.15ה'  IIמבוא למשפט עברי 

  09:00 27.7.15ב'  15:00 28.6.15א'  Iמבוא לתורת המשפט 

  09:00 29.7.15ד'  09:00 1.7.15ד'  IIדיני חוזים 

  09:00 4.8.15ג'  09:00 5.7.15א'  Iדיני נזיקין 

  15:00 3.8.15ב'  15:00 6.7.15ב'  IIמבוא לתורת המשפט 

  09:00 9.8.15 א' 09:00 12.7.15א'  Iדיני עונשין 

  09:00 9.8.15א'  09:00 12.7.15א'  IIדיני עונשין 

  09:00 17.8.15ב'  08:30 17.7.15ו'  Iדיני חוזים 

  09:00 17.8.15ב'  08:30 17.7.15ו'  IIדיני נזיקין 
 

 מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר – 2מבוא למשפט עברי  א'

 מועד ב' איןומטה)  19%יניים (לבוחן הב –לתשומת לב התלמידים 



ושנתי  2 סמסטר ב' –חטיבה ראשונה –לוח בחינות    
 

 
 משפטיים-מקצועות המבוא המטא

 התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.
     

 שעת  מועד א' שם הקורס
 הבחינה

שעת  מועד ב'
 הבחינה

    

     פמיניזם ומשפט
 15:00 12.8.15ד'  15:00 20.7.15ב'  פרופ' ליאורה בילסקי

     

     וסר והמדינהמבוא לתורת המ
 15:00 12.8.15ד'  15:00 20.7.15ב'  פרופ' יצחק בנבג'י

     
     משפט וכלכלה

 15:00 11.8.15ג'  09:00 20.7.15ב'  פרופ' רונן אברהם
     

     משפט, חברה ותרבות 
 15:00 11.8.15ג'  09:00 20.7.15ב'  כץ-ד"ר תמר קריכלי



ושנתי  3 סמסטר ב' –חטיבה שנייה –לוח בחינות    
 

 לוח בחינות
 סטר ב' ושנתיסמ -חטיבה שנייה 

 
 התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 
שעת  מועד א' שם הקורס

 הבחינה
שעת  מועד ב'

 הבחינה
 

      

      דיני תאגידים 
  15:00 22.7.15ד'  09:00 24.6.15ד'  פרופ' אהוד קמר

      

      דיני ראיות
  15:00 22.7.15ד'  09:00 24.6.15ד'  פרופ' טליה פישר

      

      דיני תאגידים
  09:00 22.7.15ד'  15:00 24.6.15ד'  פרופ' שרון חנס

      
      דיני עבודה

  15:00 27.7.15ב'  09:00 28.6.15א'  פרופ' גיא מונדלק
      

     אמצעי תשלום ומסמכים סחירים 
  15:00 27.7.15ב'  09:00 28.6.15א'  פרופ' אלימלך וסטרייך

      
      דיני משפחה

  09:00 28.7.15ג'  09:00 30.6.15ג'  מר יוסף מנדלסון
      

      דיני מיסים
  09:00 29.7.15ד'  09:00 1.7.15ד'  פרופ' אסף לחובסקי

      

      משפט בינלאומי
  09:00 30.7.15ה'  09:00 2.7.15ה'  גב' דורין לוסטיג

      

      אפליה
  08:30 31.7.15ו'  08:30 3.7.15ו'  יופי תירוש ד"ר

      

      דיני רווחה וביטחון סוציאלי
  09:00 2.8.15א'  09:00 5.7.15א'  ד"ר ישי מישור

      

      משפט מינהלי
  09:00 3.8.15ב'  09:00 6.7.15ב'  ד"ר איל פלג

      



ושנתי  4 סמסטר ב' –חטיבה שנייה –לוח בחינות    
 

 
שעת  מועד א' שם הקורס

 הבחינה
שעת  מועד ב'

 בחינהה
     

     דיון אזרחי
 09:00 5.8.15ד'  09:00 8.7.15ד'  ד"ר שי נ. לביא

     

     הגבלים עסקיים ב'
 08:30 7.8.15ו'  08:30 10.7.16ו'  פרופ' דיויד גילה

     

     משפט בינלאומי
 15:00 9.8.15א'  15:00 12.7.15א'  פרופ' אייל גרוס

     

     דיני קניין
 15:00 9.8.15א'  15:00 12.7.15א'  פ' חנוך דגןפרו

     

קניין רוחני (זכויות יוצרים 
 וסימני מסחר)

    

 09:00 10.8.15ב'  09:00 13.7.15ב'  ד"ר אמיר חורי
     

     דיון פלילי
 15:00 13.8.15ה'  15:00 16.7.15ה'  ד"ר יואב ספיר

    



סמסטר ב' ושנתי -לוח בחינות   5   
חטיבה שלישית –תואר ראשון   
קורסי ליבה ובחירה –תואר שני עיוני   

קורסים ייעודיים –מרכז צבי מיתר ללימודי משפטים מתקדמים   
 

 
 סמסטר ב' ושנתי -בחינות   לוח

 חטיבה שלישית -ר ראשון תוא
 קורסי ליבה ובחירה -תואר שני עיוני 

 קורסים ייעודיים -מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים 
 

  .לשים לב לשעת התחלת הבחינה מתבקשים התלמידים
 

 
 שעת א' מועד הקורס שם

 הבחינה
 שעת ב' מועד

 הבחינה
 

      
  09:00 21.7.15ג'  09:00 23.6.15ג'  
      

 דיני ירושה  והמשפט האזרחי
Introduction to Islamic Jurisprudence – Part II ** 

   

     
  15:00 21.7.15ג'  15:00 23.6.15ג'  
      

 דיני ביטוח*
 דיני בנקאות *

 ניתוח מוסרי של בעיות ציבוריות*
 תיאוריות של משפט פרטי *

 מבוא לדיני נאמנויות*
 דיני סביבה*

    

    
  08:30 24.7.15ו'  08:30 26.6.15ו'  
      

 י *דיני עבודה בשירות הציבור
 סוגיות נבחרות בתחום משפט העבודה הקיבוצי

 * והפרטי
 *  מדעים פורנזיים

 חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית
 זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה

    

      
  15:00 29.7.15ד'  15:00 29.6.15ב'  
    

 מימון חברות
 טובת הילד, זכויות ההורים

   

    מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט: סוגייה בצדק חברתי
 

 *תואר שני
 מועד הבוחן יקבע במהלך הסמסטר. -בקורס יתקיים בוחן ביניים  ** 



סמסטר ב' ושנתי -לוח בחינות   6   
חטיבה שלישית –תואר ראשון   
קורסי ליבה ובחירה –תואר שני עיוני   

קורסים ייעודיים –מרכז צבי מיתר ללימודי משפטים מתקדמים   
 

 
 שעת א' מועד הקורס שם

 הבחינה
 שעת ב' מועד

 הבחינה
 

      
  15:00 28.7.15ג'  15:00 30.6.15ג'  
    

 הזכות לפרטיות *
 מיסוי מכשירים פיננסיים *

 תובענות יצוגיות *
 ממשקים בין טכנולוגיה, קניין רוחני והגבלים עסקיים

   

      
  15:00 30.7.15ה'  15:00 2.7.15ה'  
      

 יישום כלים כלכליים במשפט
  *** חשיבה משפטית מודרנית בהקשרה התרבותי וההיסטורי

   

    
  08:30 31.7.15ו'  08:30 3.7.15ו'  
      

 * סוגיות בדיני מסחר
 * ההליך השיפוטי: תיאוריה וביקורת

 חקירת עדים בבית המשפט *

   

      
  09:00 4.8.15ג'  09:00 7.7.15ג'  
      

 סיכון וקרנות גידור-קרנות השקעה פרטיות: קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות הון
 21דמוקרטיה ולחימה בטרור במאה ה

  

      
  15:00 4.8.15ג'  15:00 7.7.15ג'  
      

 * דיני אינטרנט: היבטים פליליים,  אזרחיים וציבוריים
 ליטיגציה תאגידית *

 דיני פטנטים ומדגמים *
 דיני ניירות ערך והנפקות *

 * היבטים חוקתיים של ההליך הפלילי
 * ילדים-חסי הוריםמימוש ההורות הרגשית בי

 * היבטים משפטיים של עסקאות כלכליות

  

      
  09:00 6.8.15ה'  09:00 9.7.15ה'  
      

 דיני מיזוגים ורכישות
 סוגיות משפטיות בפרלמנט

   

 
 תואר שני  *

 קורס יעודי  -*** 



סמסטר ב' ושנתי -לוח בחינות   7   
חטיבה שלישית –תואר ראשון   
קורסי ליבה ובחירה –תואר שני עיוני   

קורסים ייעודיים –מרכז צבי מיתר ללימודי משפטים מתקדמים   
 

 
 שעת א' מועד הקורס שם

 הבחינה
 שעת ב' מועד

 הבחינה
 

      
  08:30 7.8.15ו'  08:30 10.7.15ו'  
      

 ארגוני מודיעין, משפט ואתיקה
 

     

      
  15:00 10.8.15ב'  15:00 13.7.15ב'  
      

      *** תיאוריות של צדק מעברי
      
  09:00 11.8.15ג'  09:00 14.7.15ג'  
      

 דיני השקעות בינלאומיים
 ידירגולציה של חברות ציבוריות וממשל תאג

   
   

      
  15:00 11.8.15ג'  15:00 14.7.15ג'  
      

 * מיסוי מקרקעין
 * הדין המשמעתי בשירות המדינה

     

      
  09:00 13.8.15ה'  09:00 16.7.15ה'  
      

 דיני מכרזים
 חדלות פירעון של חברות

     

      
     -יפורסם- 
      

Legal Theory, Jewish Studies, and Interdisciplinary Perspectives ***   
 

 תואר שני  *
 קורס יעודי  -*** 



סמסטר ב' ושנתי -לוח בחינות   8   
מורים מקומיים –קורסים מקוצרים באנגלית   

 
 

 מורים מקומיים –קורסים מקוצרים באנגלית 
 

שעת  מועד א' שם הקורס
 בחינה

שעת  מועד ב'
 בחינה

 אופן הבחינה

      
International Intellectual 
Property Law 

     

 מבחן רגיל 09:00 1.6.15ב'  09:00 4.5.15ב'  ד"ר אמיר חורי
 

Criminal Justice in Israel  
     

 מבחן בית  4.6.15ה'   7.5.15ה'    פרופ' קנת מן
 

 



סמסטר ב' ושנתי -לוח בחינות   9   
מורים אורחים –קורסים מרוכזים באנגלית   

 
 מועדי ב') אין(לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים קורסים מרוכזים באנגלית 

 
 אופן הבחינה תאריך בחינה מרצה שם קורס

    

Human Rights in the 
Workplace 

Prof. Kevin Banks  עבודות 

    

Law, Economics and 
Regulation of Executive 
Compensation  

Prof. Robert Jackson   ניירות עמדה

ועבודה 

 מסכמת

    

The Deep State and the 
Constitution 

 

Prof. Stephan Holmes  'מבחן בית 15.6.15ב 

EU Law: Selected Topics 
in ECJ Jurisprudence  

Prof. Franz Werro  'מבחן רגיל 14:00     16.4.15ה 

    

Visual Arts and the Law  Prof. Kurt Siehr  'מבחן רגיל 15:00     11.6.15ה 

    

Law of the Sea Prof. Sienho Yee  'מבחן בית 25.6.15ה 

    

The Law of Innovation  Prof. Pierre Moyse  'מבחן בית 10.5.15א 

    

Cross Border Intellectual 
Property Litigation 

Prof. Neil Netanel  'מבחן בית 1.4.15ד 

    

The Flexibiliation of Work 
and the Globalization of 
Production: Beyond the 
Standard Contract of 
Employment. 

Prof. Katherine Stone  'מבחן רגיל 15:00     17.6.15ד 

    

Law In Literature, Law As 
Literature 

Prof. Nikola Petkovic  עבודות 

    

מועדי ב אין לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים



סמסטר ב' ושנתי -לוח בחינות   10   
מורים אורחים –קורסים מרוכזים באנגלית   

 

 
 מועדי ב') אין(לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים קורסים מרוכזים באנגלית 

 
 ן הבחינהאופ תאריך בחינה מרצה שם קורס

    

The Economic Analysis of 
Private Law  

Prof. Robert Cooter,  

Prof. Ariel Porat 

 מבחן בית 21.6.15א' 

    

The Gold Scale: Medieval 
and Modern Law 
Merchant  

Prof. Albrecht Cordes  'מבחן בית 12.4.15א 

    

American Legal History Prof.  Richard J. Ross  'מבחן בית 7.6.15א 

    

Entrepreneurship, 
Business and Company 
Law in China 

Prof. Wei Shen  'מבחן בית 14.4.15ג 

    

Special Topics in Torts: 
Defamation, Privacy and 
Economic Harms  

Prof. Catherine M. Sharkey  'מבחן בית 2.4.15ה 

    

International Investment 
Law and Arbitration 

Prof Rob Howse  עבודות 

    

מועדי ב אין לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים



סמסטר ב' ושנתי -לוח בחינות   11   
מורים אורחים –קורסים מרוכזים באנגלית   

 
 


	קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים

