
 
 (5102 אוגוסט – 5102 יליו) ה"עתשמועד א' ' בלוח מבחנים סמסטר 

 לוח זה אינו סופי והוא כפוף לשינויים שייתכנו בלוח המבחנים בעקבות החלטות מדור בחינות האוניברסיטאי           
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 ביולי 7
, 99-112-21דיני נזיקין, 

 פרופ' רייך
, 99-112-20דיני נזיקין, 
 ד"ר שמואלי

, 99-010-21דיני משפחה, 
 ליפשיץפרופ' 

, 99-010-20דיני משפחה, 
 פרופ' הלפרין קדרי

 

8 
, 99-022-21סדר דין אזרחי, 

 פרופ' סיני
, ד"ר 99-525-21הורים וילדים, 

 סט
 
 
 
 
 

9 
, 99-501-21דיני גירושין, 

 ד"ר שפירא
 ביקורת שיפוטית,

 , ד"ר שגב99-577-21 
 

12 
 

10 
, 99-515-21י ירושה, דינ

 ד"ר בלכר פריגת
 
 

15 
, 99-929-21דיני מכרזים, 

 ד"ר שמואלי
 סוגיות במשפט הציבורי, 

 , השופטת ארבל99-905-21
, ד"ר 99-992-20דיני מלחמה, 

 בורר
 
 
 

19 
-99-122אנגלית משפטית, 

 , עו"ד לוין21
-99-122אנגלית משפטית, 

 , עו"ד לוין20
-99-122אנגלית משפטית, 

 פיוארעו"ד  ,25
-99-122אנגלית משפטית, 

 פיואר, עו"ד 29
-99משפט ושינוי חברתי, 

 , ד"ר רגב מסלם155-21
-99משפט ושינוי חברתי, 

 , ד"ר רגב מסלם155-20
 

15 
 תורת השפיטה,

 , ד"ר שפירא99-551-21 
 דיני סימני מסחר, 

 , ד"ר ביטון99-915-21
 דיני לשון הרע,

 , ד"ר שמואלי99-952-21 
 
 

12  
, 99-551-21גיור כהלכה, 

 פרופ' זוהר
 השלכות היקפיות,

 , ד"ר קמיני99-957-21 
 זכויות חברתיות,

 99-529-21 , 
 גב' ברסטל גינת

 
 
 
 

17 
 



19 
, 99-020-21דיני מסים, 

 פרופ' דגן
 
 
 

02 
 דיני ראיות במ"ע, 

 ר חבה", ד99-512-21
 עסקאות בנכסים,

 , ד"ר ברנד99-520-21 
 י,מבוא לקניין רוחנ

 , ד"ר ביטון99-527-25 
 אתיקה של הפעולה,

 , פרופ' שיינמן99-525-21 

01  
, 99-129-21דיני עונשין, 

 ד"ר דנציג רוזנברג
, 99-129-20דיני עונשין, 

 ד"ר דנציג רוזנברג
, 99-525-21מקרי גבול, 

 ד"ר אורנשטיין
 
 
 

 00 
 היסטוריה של המשפט,

 , ד"ר ארז בלום99-112-20 
 
 

05 
, 99-529-21דיני ראיות, 

 השופט מודריק
 דיני תכנון ובניה,

 99-550-21, 
 ד"ר רוזנבלום 

 ייצוג המדינה בבג"צ,
 , עו"ד מנדל99-922-21 

 
 

09 
 
 

אין  –תשעה באב 02
 בחינות

 
 

 אין בחינות 07
 
 

08 
 משפט חוקתי,

 99-029-21 , 
 ד"ר בר סימן טוב

 משפט חוקתי,
 פרופ' ספיר, 99-029-20 

, 99-505-21ציה, ליטיג
 עו"ד טאובמן

, 99-581-20חדלות פרעון, 
 עו"ד דלית

 
 
 

09 
 ,ההתמודדות ההלכתית

 , פרופ' זוהר99-555-21 
 
 

52 
,  99-025-21דיני חברות, 

 ד"ר אהרוני ברק
 

51 
 
 

 באוגוסט 0
משפט, ספרות וקולנוע, 

 , ד"ר גולדברג99-925-21
 סדר דין פלילי,

 , ד"ר טמיר99-512-20 
, 99-519-20עבודה, דיני 

 פרופ' פלדמן
 
 

5 
, ד"ר 99-958-21אי וודאות, 

 בריס
, 99-589-21דרכים חלופיות, 

 פרופ' אלברשטיין
 
 
 

9 
 סחר בינלאומי,

 , פרופ' רייך99-521-21 
 רפואה משפטית,

 , ד"ר קוגל99-922-21 
, 99-925-21משפט וטרור, 

 השופט משניות
 

5 
, 99-918-21נטילה שלטונית, 

 ןשטר ד"ר
 
 
 

2 
יסודות בכלכלה 

, 99-152-21למשפטנים, 
 ד"ר נוסים

-99-125תורת המשפט, 
 , פרופ' שיינמן21

-99-125תורת המשפט, 
 , פרופ' שיינמן20
 
 

7 
 
 
 

 
 
 

 מקרא:
 שנה ג' חובה קורסי –ירוק  , שנה ב'חובה  קורסי –אדום ,  א' שנה חובהקורסי  –כחול 

 'דשנה חובה קורסי  – ורוד
 קורסי בחירה –שחור ,   עברי משפט י בחירהסרקו –סגול 

 


