
 (2019 ספטמבר – 2019 יולי) טתשע" ב'מועד  ב'ר לוח מבחנים סמסט
 לוח זה אינו סופי והוא כפוף לשינויים שייתכנו בלוח המבחנים בעקבות החלטות מדור בחינות האוניברסיטאי           

 
 
 א
 

 
 ב

 
 ג

 
 ד

 
 ה

 
 ו

 

 ביולי 30  
דיני עבודה, פרופ' יובל 

 99-319-01פלדמן, 
עברי, ד"ר מבוא למשפט 

 99-111-01יעקב חבה, 
מבוא למשפט עברי, ד"ר 

 99-111-02יעקב חבה, 
דיני חברות, פרופ' דוד 

 99-205-01האן, 

31  
עשיית עושר ולא במשפט, ד"ר 

 99-9003-01יותם קפלן, 
תורת המשפט, פרופ' ניר קידר, 

99-103-02 
 
 

 באוגוסט 1
דיני ראיות, השופט עודד 

 99-309-02מודריק, 
 

2 
 

4 
משפט בינלאומי כלכלי, 

-99ד"ר שלמה סיון אגון, 
316-01 

מיסוי תאגידים, ד"ר 
 99-989-01קובי נוסים, 

אגרות חוב בשוק ההון, 
-99-9026פרופ' דוד האן, 

01 
משפט חוקתי, ד"ר איתי 

 99-204-01בר סימן טוב, 

5 
דרכים חלופיות ליישוב 
סכסוכים, פרופ' מיכל 

 99-389-01אלברשטיין, 
ההלכתיים של דיני  היסודות

המשפחה, פרופ' עמיחי 
 99-507-01רדזינר, 

משפט ושיפוט, ד"ר חיים 
 99-569-01שפירא, 

דיני עונשין, ד"ר הדר 
 99-104-02רוזנברג, 

 

6 
דיני ירושה, ד"ר אילת 

 99-513-01בלכר, 
דיני משפחה, פרופ' רות 

 99-212-02הלפרין קדרי, 
 

7 
דיני בוררות, פרופ' אריה רייך, 

99-566-01 
משפט בינלאומי פומבי, ד"ר זיו 

 99-107-01בורר, 

8 
 

9 
 

 תשעה באב 11
 
 
 

 תשעה באב 12
 
 

13 
דיני הגבלים עסקיים, 

-99-933פרופ' עדי אייל, 
01 

דיני חברות, ד"ר עדי 
 99-205-02ליבזון, 

 

14 
משפט מוסלמי, ד"ר איאד 

 99-929-01זחאלקה, 
דיני איכות הסביבה, ד"ר שי 

 99-9019-01שטרן, 
שיקול דעת שיפוטי, ד"ר חיים 

 99-517-01שפירא, 

15 
 

16 
ייצוג המדינה, עו"ד 

 99-960-01אסנת מנדל, 
יסודות בכלכלה 

למשפטנים, ד"ר קובי 
 99-150-01נוסים, 

 



 לא ניתן לבחון 18
 

 לא ניתן לבחון 19
 

 לא ניתן לבחון 20
 
 
 

 לא ניתן לבחון 21
 

 לא ניתן לבחון 22
 

 לא ניתן לבחון 23
 

25 
משפט וחברה, ד"ר מנאל 

 99-109-02תותרי, 
היסטוריה של המשפט, 

-99-116פרופ' ניר קידר, 
02 

משפט וטכנולוגיה, ד"ר 
 99-1001-01איילת סלע, 

משפט וטרור, ד"ר סיון 
 99-1003-01שלמה אגון, 

 
 
 
 

26 
נטילה שלטונית, ד"ר שי 

 99-918-01שטרן, 

27 
 

28 
קניין רוחני, ד"ר מבוא לדיני 

 99-307-01מרים מרקוביץ, 
-99דת ודין, פרופ' יצחק ברנד, 

5003-01 
 

29 
אנגלית למשפטנים, עו"ד 

 99-160-01אן לוין, 
אנגלית למשפטנים, עו"ד 

 99-160-02, ג'וליה פיואר
אנגלית למשפטנים, עו"ד 

 99-160-03אן לוין, 
אנגלית למשפטנים, עו"ד 

 99-160-04, ג'וליה פיואר
סדר דין אזרחי, ד"ר אורי 

 99-206-01אהרונסון, 
 

30 
משפט פלילי בינלאומי, 

-99-563ד"ר זיו בורר, 
01 

דיני מסים, פרופ' צילי 
 99-202-01דגן, 

 
 

 בספטמבר 1
סדר דין פלילי, פרופ' 

 99-310-02מיכל טמיר, 

 4 לא ניתן לבחון 3 לא ניתן לבחון 2
משפט האיחוד האירופי, פרופ' 

 99-525-01 אריה רייך,
דיני ניירות ערך, ד"ר עדי 

 99-959-01ליבזון, 
דיני נזיקין בתא המשפחתי, 

 99-9020-01פרופ' בני שמואלי, 
תולדות המחשבה המדינית, 

 99-152-01ד"ר משה הלינגר, 
 

5 
דיני נזיקין, פרופ' אריה 

 99-110-01רייך, 
דיני נזיקין, פרופ' בני 

 99-110-02שמואלי, 
עו"ד הרשות המצבעת, 

 99-9014-01אלון גלרט, 
 

 לא ניתן לבחון 6
 



8 
משפט וכלכלה, ד"ר עדי  

 99-119-01ליבזון, 
 

     

 
 
 

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

 קורסי בחירה שנה א' –ורוד 
 בחירהקורסי  –שחור קורסי בחירה משפט עברי,    –סגול 

 

 


