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

פוליטיקה ,כלכלה ,חברה
פרופ' ז'וזה ברונר

ב' 30.1.17

09:00

ב' 20.2.17

09:00

משפט ישראלי
פרופ' רון חריס

ה' 2.2.17

09:00

ה' 23.2.17

09:00

דיני חוזים
פרופ' חנוך דגן

ב' 6.2.17

09:00

ב' 27.2.17

09:00

דיני חוזים
פרופ' מנחם מאוטנר

ב' 6.2.17

09:00

ב' 27.2.17

09:00

דיני חוזים
פרופ' רועי קרייטנר

ב' 6.2.17

09:00

ב' 27.2.17

09:00

משפט חוקתי
פרופ' אייל גרוס

ה' 9.2.17

09:00

ה' 2.3.17

09:00

דיני נזיקין
ד"ר דוד שור

ב' 13.2.17

09:00

ב' 6.3.17

09:00

3

לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר א'

שנה א' -מסלול 2
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

פוליטיקה ,כלכלה ,חברה
פרופ' יצחק בנבג'י

ב' 30.1.17

15:00

ב' 20.2.17

15:00

משפט ישראלי
פרופ' יורם שחר

ה' 2.2.17

15:00

ה' 23.2.17

15:00

דיני חוזים
פרופ' מיגל דויטש

ב' 6.2.17

15:00

ב' 27.2.17

15:00

משפט חוקתי
ד"ר גרשון גונטובניק

ה' 9.2.17

15:00

ה' 2.3.17

15:00

דיני נזיקין
פרופ' רונן אברהם

ב' 13.2.17

15:00

ב' 6.3.17

15:00

דיני נזיקין
ד"ר דוד שור

ב' 13.2.17

15:00

ב' 6.3.17

15:00

דיני נזיקין
פרופ' אלון הראל

ב' 13.2.17

15:00

ב' 6.3.17

15:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר א'

4

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

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

משפט בינלאומי פומבי
ד"ר אליאב ליבליך

ד' 1.2.17

09:00

ד' 22.2.17

09:00

דיני קניין
פרופ' מיגל דויטש

ד' 1.2.17

09:00

ד' 22.2.17

09:00

משפט וכלכלה
פרופ' רונן אברהם

א' 5.2.17

15:00

א' 26.2.17

15:00

משפט וכלכלה
פרופ' אברהם טבח

א' 5.2.17

15:00

א' 26.2.17

15:00

משפט מנהלי
פרופ' ישי בלנק

ד' 8.2.17

15:00

ד' 1.3.17

15:00

משפט מנהלי
פרופ' איריס קנאור

ד' 8.2.17

15:00

ד' 1.3.17

15:00

משפט ופילוסופיה
פרופ' יצחק בנבג'י

א' 12.2.17

09:00

א' 5.3.17

09:00

דיני רווחה
ד"ר הילה שמיר

א' 12.2.17

15:00

א' 5.3.17

15:00

דיני תאגידים
פרופ' אוריאל פרוקצ'יה

ה' 16.2.17

09:00

ה' 9.3.17

09:00

דיני תאגידים
פרופ' אהוד קמר

ה' 16.2.17

09:00

ה' 9.3.17

09:00

דיני משפחות )עודכן(
פרופ' דפנה הקר

ג' 14.2.17

09:00

ג' 7.3.17

09:00

לוח בחינות  -חטיבה שנייה  -סמסטר א'

5

לוח בחינות  -חטיבה שנייה  -סמסטר א'
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיון אזרחי
פרופ' יששכר רוזן צבי

ב' 30.1.17

09:00

ב' 20.2.17

09:00

עשיית עושר ולא במשפט
ד"ר מיטל גלבוע

ג' 31.1.17

09:00

ג' 21.2.17

09:00

הגבלים עסקיים א'
פרופ' דיויד גילה

ו' 3.2.17

08:30

ו' 24.2.17

08:30

המקצוע המשפטי -תיאוריה,
פרקטיקה ואתיקה
פרופ' נטע זיו

א' 5.2.17

09:00

א' 26.2.17

09:00

משפט השלטון המקומי
פרופ' ישי בלנק

ב' 6.2.17

09:00

ב' 27.2.17

09:00

קניין רוחני
ד"ר אמיר חורי

ה' 9.2.17

09:00

ה' 2.3.17

09:00

קניין רוחני
פרופ' מיכאל בירנהק

ה' 9.2.17

15:00

ה' 2.3.17

15:00

דיני משפחות
פרופ' צבי טריגר

א' 12.2.17

09:00

א' 5.3.17

09:00

דיני עבודה
פרופ' גיא מונדלק

ד' 15.2.17

09:00

ד' 8.3.17

09:00

דיני ראיות
פרופ' טליה פישר

ד' 15.2.17

09:00

ד' 8.3.17

09:00

דיני מיסים
פרופ' יורם מרגליות

ד' 15.2.17

15:00

ד' 8.3.17

15:00

לוח בחינות  -חטיבה שנייה  -סמסטר א'

6

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיון פלילי
ד"ר יואב ספיר

א' 19.2.17

09:00

ו' 10.3.17

08:30

משפט עברי :יחסים כלכליים
במשפחה במשפט העברי
בהשוואה למשפט הישראלי
פרופ' אלימלך וסטרייך

א' 19.2.17

15:00

ו' 10.3.17

דיני עבודה -פרופ' גיא מונדלק -מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר.
לתשומת לב התלמידים -לבוחן הביניים ) 19%ומטה( אין מועד ב'.

08:30

לוח בחינות  -סמסטר א' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני8
מחקרי

לוח בחינות  -סמסטר א'

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

תואר ראשון  -חטיבה שלישית
תואר שני עיוני ,תואר שני מחקרי
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

ב' 30.1.17

15:00

ב' 20.2.17

15:00

פילנתרופיה הלכה למעשה
ג' 31.1.17

15:00

ג' 21.2.17

15:00

הגנה על בעלי-חיים במשפט *
מבוא לדיני התכנון והבנייה *
מימון חברות )אופיר נוה( *
ד' 1.2.17

15:00

ד' 22.2.17

15:00

רגולציה של שווקים **
ה' 2.2.17

09:00

ה' 23.2.17

09:00

משפט ,זהות ולאומיות
08:30
ו' 3.2.17
אכיפה פרטית בשוק ההון -תובענות ייצוגיות ונגזרות *
שילוב בין משפחה לעבודה *

ו' 24.2.17

08:30

15:00

א' 26.2.17

15:00

א' 5.2.17
המיעוט הערבי במשפט הישראלי
ג' 7.2.17

09:00

ג' 28.2.17

09:00

מדיניות מיסוי בינלאומי
ג' 7.2.17

15:00

ג' 28.2.17

15:00

ילדים במשפט הישראלי * )עודכן(
עבירות צווארון לבן *
תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי *
דיני בנקאות *
מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט :סוגיה בצדק חברתי *
הפסיכולוגיה של קבלת החלטות למשפטנים *
ד' 8.2.17
הליך המעצר – היבטים עיוניים ומעשיים

09:00

ד' 1.3.17

09:00

9לוח בחינות  -סמסטר א' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני
מחקרי

08:30

ו' 10.2.17

ו' 3.3.17

08:30

הקניין הרוחני ותעשיית התרופות *

ילדים במשפט הישראלי*
בין מדעים ומשפט :המשפט המדעי והמדע המשפטי *
פשיעת סייבר
דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי
ג' 14.2.17

09:00

ג' 7.3.17

09:00

דיני פטנטים
ג' 14.2.17

15:00

ג' 7.3.17

15:00

דיני בוררות *
מיסוי מקרקעין *
ו' 17.2.17
היבטים משפטיים של חברות הייטק
תואר שני *
קורס ייעודי **

08:30

ו' 10.3.17

08:30

10  קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים- 'לוח בחינות – סמסטר א

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים

- 'לוח בחינות – סמסטר א

אופן הבחינה

שעת
בחינה

'מועד ב

שעת
בחינה

'מועד א

שם הקורס

מבחן כיתה

15:00

1.1.17 'א

15:00

11.12.16 'א

Church Law: Structure,
Authority and Property –
Dr. Yifat Monnickendam

מבחן כיתה

15:00

4.1.17 'ד

15:00

14.12.16 'ד

Derivatives, Risk and
Financial Crises –
Mr. Menachem Feder

מבחן כיתה

15:00

8.1.17 'א

15:00

18.12.16 'א

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

מבחן כיתה

15:00

10.1.17 'ג

15:00

20.12.16 'ג

Antitrust Policy-Prof. David
Gilo

מבחן בית

09:00

11.1.17 'ד

09:00

21.12.16 'ד

Criminal Justice in Israel –
Prof. Kenneth Mann

 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

17.1.17 'ג

Prof. Margaret Chon

Global IP and Sustainable
Development

מבחן בית

29.11.16 'ג

Prof. Amita Dahanda
Prof. Gabor Gombos

Reconstructing Legal
Capacity

Prof. Michael Geist

Global IT Law

Prof. Robert Klonof

Introduction to U.S. Class
Action Law

עבודה

מבחן כיתה

09:00 ,26.1.17 'ה

מבחן בית

4.12.16 'א

Prof. Richard Wu

Law and Legal Practice in
the People's Republic of
China: A Transactional
Approach

מבחן בית

24.1.17 'ג

Prof. Nadav Shokes

The City, Land
Development, and Other
Urban Issues in American

Prof. Mikhail Xifaras

Theory of Property

עבודה

'לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב

לוח בחינות – סמסטר א' – התוכנית הבינלאומית
לוח בחינות – סמסטר א' – התוכנית הבינלאומית
)לתשומת לב התלמידים לקורסים אלה אין מועדי ב'(
שם קורס

מרצה

Introduction to Intellectual
Property

Introduction to Business
Law
The international Law of
Work

תאריך בחינה

&  Adv. Tony Greenmanב' 12.12.16

אופן הבחינה

מבחן בית

Adv. Eran Bareket

 Dr. Hadar Jabotinskyה' 15.12.16

מבחן בית

 Prof. Guy Mundlakד' 01.02.17

מבחן בית

