לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר ב'

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

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני נזיקין
פרופ' אריאל פורת

ה' 20.6.19

14:00

ה' 11.7.19

14:00

תיאוריה משפטית
פרופ' אביחי דורפמן

ב' 24.6.19

14:00

ב' 15.7.19

14:00

מבוא למשפט עברי
ד"ר שי ווזנר

ה' 27.6.19

09:00

ה' 18.7.19

09:00

מבוא למשפט עברי ומבוא
למשפט אסלאמי
ד"ר לוי קופר
מר ריאד אבו פול

ה' 27.6.19

14:00

ה' 18.7.19

14:00

חקיקה ורגולציה
פרופ' נטע זיו

ב' 1.7.19

14:00

ב' 22.7.19

14:00

פרוצדורה
פרופ' יששכר רוזן-צבי

ה' 4.7.19

14:00

ה' 25.7.19

14:00

מבוא למשפט עברי – ד"ר שי ווזנר  -מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר.
לתשומת לב התלמידים -לבוחן הביניים ) 19%ומטה( אין מועד ב'.

לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר ב'
שנה א' -מסלול 2
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני חוזים
פרופ' חנוך דגן

ה' 20.6.19

09:00

ה' 11.7.19

09:00

תיאוריה משפטית
פרופ' יצחק בנבג'י

ב' 24.6.19

09:00

ב' 15.7.19

09:00

מבוא למשפט עברי
ד"ר שי ווזנר

ה' 27.6.19

09:00

ה' 18.7.19

09:00

מבוא למשפט עברי ומבוא
למשפט אסלאמי
ד"ר לוי קופר
מר ריאד אבו פול

ה' 27.6.19

14:00

ה' 18.7.19

14:00

חקיקה ורגולציה
ד"ר דורין לוסטיג

ב' 1.7.19

09:00

ב' 22.7.19

09:00

פרוצדורה
פרופ' טליה פישר

ה' 4.7.19

09:00

ה' 25.7.19

09:00

מבוא למשפט עברי – ד"ר שי ווזנר  -מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר.
לתשומת לב התלמידים -לבוחן הביניים ) 19%ומטה( אין מועד ב'.

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר ב'

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

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

משפט ופילוסופיה
פרופ' יצחק בנבג'י

א' 16.6.19

14:00

א' 7.7.19

14:00

דיני קניין
פרופ' חיים זנדברג

ד' 19.6.19

09:00

ד' 10.7.19

09:00

דיני תאגידים
ד"ר יעקב קסטיאל

ד' 19.6.19

09:00

ד' 10.7.19

09:00

משפט והיסטוריה
ד"ר דוד שור

ו' 21.6.19

08:30

ו' 12.7.19

08:30

משפט ,כלכלה ופסיכולוגיה
פרופ' אורן בר-גיל

א' 23.6.19

09:00

א' 14.7.19

09:00

משפט מנהלי
פרופ' ישי בלנק

ד' 26.6.19

09:00

ד' 17.7.19

09:00

דיני עבודה
ד"ר אסף וינר

ד' 26.6.19

14:00

ד' 17.7.19

14:00

משפט ,חברה ותרבות
פרופ' מנחם מאוטנר

ו' 28.6.19

08:30

ו' 19.7.19

08:30

עונשין -סוגיות מתקדמות
ד"ר עמית פונדיק

א' 30.6.19

14:00

א' 21.7.19

09:00

נזיקין -סוגיות מתקדמות
פרופ' אביחי דורפמן

א' 30.6.19

14:00

א' 21.7.19

09:00

דיני משפחות
פרופ' צבי טריגר

ד' 3.7.19

09:00

ד' 24.7.19

09:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר ב'
משפט בינלאומי פומבי
ד"ר דורין לוסטיג

ד' 3.7.19

14:00

ד' 24.7.19

14:00

פמיניזם ומשפט
פרופ' ליאורה בילסקי

ו' 5.7.19

08:30

ו' 26.7.19

08:30

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר ב' ושנתי

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

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

הגבלים עסקיים ב'
פרופ' דיויד גילה

א' 16.6.19

09:00

א' 7.7.19

09:00

דיון פלילי
ד"ר שי ווזנר

א' 16.6.19

14:00

א' 7.7.19

14:00

דיני ניירות ערך
פרופ' אהוד קמר

ג' 18.6.19

09:00

ג' 9.7.19

09:00

דיני סביבה
ד"ר דוד שור

ג' 18.6.19

09:00

ג' 9.7.19

09:00

דיני תאגידים למתקדמים
פרופ' שרון חנס

ו' 21.6.19

08:30

ו' 12.7.19

08:30

המקצוע המשפטי -תיאוריה,
פרקטיקה ואתיקה
ד"ר נורית צימרמן

א' 23.6.19

14:00

א' 14.7.19

14:00

עשיית עושר ולא במשפט
גב' יפעת נפתלי בן-ציון

א' 23.6.19

14:00

א' 14.7.19

14:00

מיזוגים ורכישות
פרופ' אסף חמדני

ג' 25.6.19

14:00

ג' 16.7.19

14:00

משפט מסחרי :דיני שיעבודים
פרופ' נינה זלצמן

ו' 28.6.19

08:30

ו' 19.7.19

08:30

דיני מיסים
פרופ' אברהם טבח

א' 30.6.19

09:00

א' 21.7.19

09:00

קניין רוחני
פרופ' אמיר חורי

א' 30.6.19

09:00

א' 21.7.19

09:00

אג"ח ,הסדרי חוב וחדלות
פירעון
פרופ' אסף חמדני

ג' 2.7.19

09:00

ג' 23.7.19

09:00

דיון אזרחי
ד"ר שי נ .לביא

ה' 4.7.19

09:00

ה' 25.7.19

09:00

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר ב' ושנתי
דיני ראיות
ד"ר עמית פונדיק

ה' 4.7.19

דיני שימוש בכוח ולחימה
במשפט הבינלאומי הפומבי
ד"ר אליאב ליבליך

ו' 5.7.19

14:00

08:30

ה' 25.7.19

ו' 26.7.19

14:00

08:30

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

לוח בחינות  -סמסטר ב'

– 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

ב' 17.6.19

14:00

ב' 8.7.19

14:00

ג' 9.7.19

14:00

הלכה והיסטוריה בעת החדשה
משפט ,מגדר ורב תרבותיות  -בוטל
ג' 18.6.19

14:00

משפט פלילי ורגולציה כלכלית*
אסדרת תקשורת ואינטרנט*
מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט :סוגייה בצדק*
משפחות ממושפטות בעידן הגלובליות המוגבלת*
ד' 19.6.19

14:00

ד' 10.7.19

14:00

משפטי שואה  -בין הוכחה להכחשה
ה' 20.6.19

09:00

ה' 11.7.19

09:00

תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות
ו' 08:30 21.6.19
הסדרה ומשטור התנהגות עובדים במקום העבודה*
סוגיות נבחרות בתחום משפט העבודה הקיבוצי*
עבירות נגזרות

ו' 12.7.19

08:30

09:00

ג' 16.7.19

09:00

ג' 25.6.19
חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית
תיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם
ג' 25.6.19

14:00

ג' 16.7.19

14:00

חקירת עדים בבית המשפט*
ד' 26.6.19

14:00

ד' 17.7.19

14:00

מיזוגים ורכישות  -מהלכה למעשה
14:00
ה' 27.6.19
פילנתרופיה כהשקעה חברתית :בין תקציב ציבורי למגזר עסקי

ה' 18.7.19

14:00

לוח בחינות  -סמסטר ב' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני
מחקרי
ב' 1.7.19

14:00

ב' 22.7.19

14:00

פמיניזם דתי במשפט הישראלי
ג' 2.7.19

09:00

ג' 23.7.19

09:00

דיני הגירה
עסקאות מימון  -היבטים משפטיים ועסקיים
ג' 2.7.19
משפט וסייבר*
תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי*
דיני צרכנות*
מימון פרוייקטים  -היבטים משפטיים*

14:00

ג' 23.7.19

14:00

ו' 5.7.19
שיפוט ותראפיה בבית המשפט לנוער*
רגולציה ופיקוח על שוק ההון*
מדעים פורנזיים*

08:30

ו' 26.7.19

08:30

תואר שני *
קורס ייעודי **

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים
אופן הבחינה

שעת
בחינה

'מועד ב

שעת
בחינה

'מועד א

מבחן בית

09:00

5.5.19 'א

08:30

11.4.19 'ה

Transitional Justice- Prof.
Leora Bilsky

מבחן כיתה

14:00

14.5.19 'ג

14:00

17.4.19 'ד

International Intellectual
Property LawProf. Amir Khoury

28.4.19 'א

The Welfare State:
Philosophy, Politics and LawDr. Rachel Friedman

מבחן בית

מבחן כיתה

27.5.19 'ב

09:00

8.7.19 'ב

08:30

14.6.19 'ו

שם הקורס

Health and Human Rights-Dr.
Mélanie Levy

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

תאריך בחינה

מבחן כיתה

09:00 , 27.3.19 'ד

Dr. Alberto Aronovitz

מבחן כיתה

14:00 , 1.4.19 'ב

Prof. Raj Kumar Rakesh International Trade Law
Bhala
Practice

מבחן בית

3.4.19 'ד

מבחן בית

28.3.19 'ה
עדכון--

מרצה

שם קורס
The Protection of
International Investments

Prof. Reuven Avi-Yonah

Introduction to
International Taxation

Prof. Lynn A Baker

Aggregate Litigation and
Individual Justice
Domestic Violence and
Child Abuse and the
Criminal Justice

מבחן בית

15.4.19 'ב

Mr. Robert Hettleman

מבחן כיתה

09:00 , 16.4.19 'ג

Prof. Alberto Heimler,
Prof. David Gilo

European and Israeli
Antitrust Law
Enforcement: the challeng

מבחן בית

18.4.19 'ה

Prof. Rene Fernando
Uruena Hernandez

Transformative
Constitutionalism in Latin
America

מבחן בית

29.4.19 'ב

Prof. Franci J. Blassberg

מבחן בית

מבחן בית

מבחן כיתה

30.4.19 'ג

29.5.19 'ד

09:00 , 2.6.19 'א

Prof. Craig Hoffman, Prof .
Shay Lavi

Private Equity Playbook
Language and Law

Prof. Edward Janger

Business Reorganizations
in Bankruptcy

Dr. Marco Wan

Law and Literature

אופן הבחינה

תאריך בחינה

מרצה

שם הקורס
Trade Secret Law and
Information Governance

מבחן בית

5.6.19 'ד

Prof. Steven Wilf

מבחן בית

11.6.19 'ג

Mr. Steve Zipperstein

מבחן כיתה

09:00 , 13.6.19 'ה

מבחן בית

17.6.19 'ב

Prof. Paul B. Miller

Corporate Law Theory

מבחן בית

24.6.19 'ב

Prof. Barak Orbach

Governance, Risk
Management, and
Compliance (GRC")

מבחן בית

27.6.19 'ה

Prof. Margot Kaminski

Law of Robotics and AI

Prof. Alan Brudner

Hegel’s Legal Philosophy

עבודה

Prof. Kurt Siehr

Technology and the Law Advanced Course
Visual Arts and the Law

'לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב

