
 (5102 פברואר – 5102 פברואר) ה"עתשמועד א' ' אלוח מבחנים סמסטר 
 לוח זה אינו סופי והוא כפוף לשינויים שייתכנו בלוח המבחנים בעקבות החלטות מדור בחינות האוניברסיטאי           
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 פברואר 1

, 99-929-20דיני ראיות, 
 ד"ר בן דוד

, 99-515-21צדק חברתי, 
 ד"ר סט

 דיני נזיקין במשפחה,
, השופטת 99-289-21 

 כהנא
 עבירות המתה,

 , פרופ' אנקר99-965-21 
 

0 
 צדק אלטרנטיבי,

 99-522-29, 
 פרופ' אלברשטיין

, 99-996-21מעשה ומחדל, 
 ד"ר רוזנברג

 חברות בקשיים,
 , ד"ר נס99-952-21 

 
 

9 
, 99-129-21משפט וחברה, 
 ד"ר רגב מסלם
, 99-129-20משפט וחברה, 
 ד"ר רגב מסלם

, 99-919-21משפט מינהלי, 
 גב' ברסטל גינת
, 99-989-21אמצעי תשלום, 

 פרופ' לרנר
 
 

5 
 ,99-982-21220אתיקה, 

 עו"ד צימרמן 
 
 
 
 

5 
 שיטות משפט,

 , ד"ר רוזנאי99-115-21 
 משפט וכלכלה, 

 , פרופ' פלדמן99-995-21
, 99-509-21דיני חקיקה, 

 ד"ר בר סימן טוב
 אלימות,משפט ו

 , ד"ר שגב99-565-21 
, 99-916-21העמדה לדין, 

 ד"ר פלג
 
 
 

6 
-99מיסוי שוק ההון, 

 , רו"ח אגרון990-21
 
 
 

8 
משפט האיחוד האירופי, 

99-505-21 , 
 ד"ר פריד דה וריס

 
 

9 
 דוחות כספיים,

 , רו"ח אליאסף99-959-21 
 
 
 
 

12 
, 99-912-21סדר דין פלילי, 

 ד"ר טמיר
 לאומי,משפט פלילי בינ

 , ד"ר בורר99-569-20 
, 99-569-21משפט ושיפוט, 

 ראפיד"ר ש
, 99-595-21הדין המשמעתי, 

 השופט קליין
 רפואה משפטית,

 , ד"ר קוגל99-922-21 
 
 

11 
 דיני פוליטיקה,

 , ד"ר בליי99-955-21 
 
 
 

10 
, 99-120-21דיני חוזים, 
 ד"ר גלברד

, 99-120-20דיני חוזים, 
 פרופ' פרחומובסקי

 ד"ר , 99-028-21ני קניין, די
 שטרן

, 99-028-20דיני קניין, 
 פרופ' לרנר
, 99-952-21שעבודים, 
 פרופ' לרנר

הסכסוך הערבי ישראלי, 
 , פרופ' בל99-526-21

 

19 
המשפט עברי מוסלמי, 

99-251-21 , 
 ד"ר פרידמן

משפט בינלאומי פרטי, 
 , פרופ' שוז99-986-21

 
 
 
 
 
 



15  
הגנת הצרכן במשפט 

 , 99-555-21העברי, 
 ד"ר ורהפטיג

דין וישר במשפט העברי, 
 , ד"ר בריס99-568-21

-99-290זכויות יוצרים, 
 , פרופ' בל20
 
 
 

16  
 דיני ניירות ערך,

 , עו"ד רימון99-959-21 
 
 

 פסיכומטרי 11
 
 

18 
 , 99-992-21צדק צהוב, 

 ד"ר פלג
, 99-991-21שחיתות פוליטית, 

 עזעו"ד יו
 
 

19 
 מבוא למשפט עברי,

 , פרופ' אטינגר99-111-21 
 מבוא למשפט עברי,

 , ד"ר חבה99-111-20 
, 99-025-20דיני חברות 

 ד"ר ליבזון
 

02 
 משפט מוסלמי,

 99-909-21 , 
 ד"ר זחאלקה

 דיני הורים וילדים,
 , עו"ד מורן99-969-21 

 דיני ביטוח,
 , ד"ר הרמן99-585-21 

 
 

00 
 ספרות השו"ת, 

 , ד"ר קופר99-512-21
, 99-961-21דיני חינוך, 

 גב' ברסטל גינת
 
 

09 
דיני חוזים במשפט העברי, 

 , ד"ר ברנד99-511-21
 פורמליזם משפטי,

 99-528-21 , 
 פרופ' לורברבוים

-99משפט בינלאומי פומבי, 
 , ד"ר בורר121-21

 דיני הגבלים עסקיים,
 , ד"ר אייל99-999-21 

סייגים לאחריות פלילית, 
 , פרופ' קנאי99-960-21

 
 

05 
, 99-026-20סדר דין אזרחי, 

 ד"ר ליפשיץ
 עסקאות קניין מורכבות,

 , פרופ' בל99-559-21 
, 99-951-21קרקעות ישראל, 

 פרופ' כץ
 

05 
 היסטוריה של  המשפט,

 , ד"ר ארז בלום 99-116-21 
, פרופ' 99-919-21דיני עבודה, 

 פלדמן
-99סוגיות במיסוי מקרקעין, 

 , פרופ' בל901-21
 
 
 
 

06 
תולדות המחשבה המדינית, 

 , ד"ר הלינגר99-150-21
, 99-020-20דיני מיסים, 

 ד"ר נוסים
 
 
 
 

01 
 
 
 

 
 
 

 מקרא:
 שנה ג'ובה סי חקור –ירוק  , שנה ב' החובקורסי  –אדום ,  א' שנה חובה קורסי –כחול 

 'דשנה  קורסי חובה – ורוד
 קורסי בחירה –ור שח,   קורסי בחירה משפט עברי – סגול

 


