
 (2019 מרץ – 2019 פברואר) טתשע" ב'ר א' מועד לוח מבחנים סמסט
 לוח זה אינו סופי והוא כפוף לשינויים שייתכנו בלוח המבחנים בעקבות החלטות מדור בחינות האוניברסיטאי           
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 בפברואר 14 
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17 
משפט בינלאומי פרטי, 

-99-386פרופ' רונה שוז, 
01 

חדלות פרעון, פרופ' דוד 
 99-381-01האן, 

דיני חוזים במשפט 
העברי, פרופ' יצחק ברנד, 

99-511-01 
 

18 
תיאוריה חוקתית , ד"ר איתי 

 99-328-01בר סימן טוב, 
זכויות חשודים ונאשמים, 

 99-9028-01ד"ר אסף הראל, 
 

19 
 
 
 
 

20 
דיני חינוך, עו"ד חגית ברסטל 

 99-961-01גינת, 
דיני ראיות במשפט העברי, ד"ר 

 99-516-01יעקב חבה, 
דיני משפחה, פרופ' שחר 

 99-212-01ליפשיץ, 
סדר דין פלילי, פרופ' מיכל 

 99-310-01טמיר, 
 

21 
דיני תכנון ובניה, ד"ר 

 99-532-01מנאל תותרי, 
 
 
 
 
 
 

22 
אתיקה מקצועית, ד"ר 

-99-380נורית צימרמן, 
01 

דיני מסים, ד"ר קובי 
 99-202-02נוסים 

 
 
 
 

24 
דיני סימני מסחר, ד"ר 

-99-913מרים מרקוביץ, 
01 

חברות בקשיים, ד"ר 
 99-940-01שלמה נס, 

משפט וחברה, ד"ר מנאל 
 99-109-01תותרי, 

סדר דין אזרחי, ד"ר אורי 
 99-206-02אהרונסון, 

 

 לא ניתן לבחון 25
 

 לא ניתן לבחון 26
 

 לא ניתן לבחון 27
 

28 
ג, לענת פצדק צהוב, ד"ר 

99-390-01 
משפט וזקנה, ד"ר מיטל 

 99-979-01סגל רייך, 
משפט בינלאומי פומבי, 

-99ד"ר סיון שלמה אגון, 
107-02 

תורת המשפט, ד"ר חיים 
 99-103-01שפירא, 

 

  במרץ 1
דיני חקיקה, ד"ר איתי 

-99-523בר סימן טוב, 
01 

משפט פלילי הלכה 
למעשה, עו"ד רות 

 99-9030-01שטרית, 
עונשין, ד"ר זיו  דיני

 99-104-01בורר, 
 



3  
דיני אנרגיה, פרופ' אריה 

 99-9006-01רייך, 
מדע הנתונים 

למשפטנים, ד"ר יאיר 
 99-9025-01אבן זוהר, 

משפט חוקתי, פרופ' גידי 
 99-204-02ספיר, 

 לא ניתן לבחון 4
 

 לא ניתן לבחון 5
 

 לא ניתן לבחון 6
 
 

7 
הדין המשמעתי, השופט 

 99-595-01מנחם קליין, 
מיסוי בינלאומי, פרופ' 

 99-971-01צילי דגן, 
 

8 
הפשרה במשפט 

העברי, ד"ר איתי 
 99-545-01ליפשיץ, 

היסטוריה של המשפט, 
-99פרופ' ניר קידר, 

116-01 

10 
זהות ומשפט בישראל, 

-99פרופ' ניר קידר, 
9029-01 

צלם אלוקים, פרופ' יאיר 
 99-928-01לורברבוים, 

 

 לבחוןלא ניתן  11
 

 לא ניתן לבחון 12
 

 א ניתן לבחוןל 13
 

14 
התנסחות בליטיגציה, ד"ר 

-99-9024אורי אהרונסון, 
01 

רגולציה וסביבה, פרופ' 
 99-9023-01אורן פרז, 

14 
 

15 
משפט מנהלי, פרופ' 

-99-313אריאל בנדור, 
01 

משפט וכלכלה 
התנהגותית, פרופ' יובל 

 99-394-01פלדמן, 
יותם דיני חוזים, ד"ר 

 99-102-01קפלן, 
דיני חוזים, פרופ' משה 

 99-102-02גלברד, 
דיני קניין, ד"ר מרים 

 99-208-01מרקוביץ, 
דיני קניין, ד"ר שי 

 99-208-02שטרן, 
17 

ספרות השו"ת, ד"ר לוי 
 99-570-01קופר, 

דיני ראיות, ד"ר גיא בן 
 99-309-01דוד, 

 

18 
 

 פורים 21 20 19
 

22 



24 
פרופ' ניר שיטות משפט, 

 99-115-01קידר, 
 

25 26 27 28 
סוגיות חוקתיות במשפט, 

-99השופטת דליה דורנר, 
9016-01 

יחס ההלכה, ד"ר נעמה 
 99-5004-01סט, 

 

29 

      

 
 
 

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

 קורסי חובה שנה ד' –ורוד 
 קורסי בחירה –שחור קורסי בחירה משפט עברי,    –סגול 

 

 


