
לוח בחינות - סמסטר א' - תשע"א
שעהיוםמועד ב' שעהיוםמועד א'שם המרצהשם הקורס

שנה א'

ראה/י עמ' 10:00186ב'10/01/2011אנגלית רמת מתחילים* - כולם

ראה/י עמ’ 16:00186ב'10/01/2011אנגלית רמת בינוני* - כולם

ראה/י עמ’ 10:00186א'16/01/2011פרופ' משה כהן-אליהדיני חוקה* - יום 1 + יום 2

ראה/י עמ' 16:00186א'16/01/2011ד"ר עידו פורתדיני חוקה* - ערב

ראה/י עמ’ 10:00186א'23/01/2011פרופ' בועז סנג'רודיני עונשין* - יום 1 + יום 2

ראה/י עמ’ 16:00186א'23/01/2011ד"ר לימור עציונידיני עונשין* - ערב

09:00ו'09:0011/03/2011ו'28/01/2011ד"ר יעד רותםמשפט וכלכלה - יום 2

ראה/י עמ’ 09:00186ו'28/01/2011ד"ר רונית דוניץ-קידרתורת משפט* - ערב

10:00ד'10:0016/03/2011ג'01/02/2011ד"ר יוסי דהאןתורות מוסר ומדע המדינה - יום 1

תורות מוסר ומדע המדינה - יום 2
+ מסלול ערב

12:00ג'16:0015/03/2011ג'01/02/2011גב' רועית דהן

משפט בינלאומי פומבי -
 אקדמאים בלבד

12:00ג'16:0015/03/2011ד'02/02/2011פרופ' דוד קרצמר

הבעה וכתיבה משפטית -
יום 1 + יום 2

עו”ד זוהר לנדה
עו”ד חיה מנע

09:00ו'10:0025/03/2011א'06/02/2011

16:00ה'16:0024/03/2011א'06/02/2011עו”ד אפי מיכאליהבעה וכתיבה משפטית - ערב

09:00ו'09:0001/04/2011ו'11/02/2011ד"ר עידו פורתמשפט ישראלי - יום 1 + יום 2

שנה ב'

ראה/י עמ' 10:00186ד'12/01/2011פרופ' פנחס שיפמןדיני משפחה* - יום 1 + יום 2

ראה/י עמ’ 16:00186ד'12/01/2011פרופ' שחר ליפשיץדיני משפחה* - ערב

12:00ד'10:0023/02/2011ד'19/01/2011ד"ר רינת קיטאי-סנג'רודיון פלילי – יום 1 + יום 2

ראה/י עמ' 10:00186ד'26/01/2011ד"ר עומר דקלדיני מנהל ציבורי* - יום 1 + יום 2

12:00ד'16:0009/03/2011ד'02/02/2011ד"ר עפרה פריזלמשפט בינלאומי פומבי - יום 2

13:00ה'16:0010/03/2011ד'02/02/2011ד"ר יעד רותםמשפט בינלאומי פרטי -ערב

שנה ג'

10:00א'10:0020/02/2011ה'13/01/2011ד"ר אייל כתבןדיני ראיות -  יום + משולב

10:00א'16:0020/02/2011ה'13/01/2011ד"ר דורון מנשהדיני ראיות - ערב

ראה/י עמ’ 10:00186ה'20/01/2011ד"ר רוני אורנשטייןדיון אזרחי* - יום + משולב

ראה/י עמ' 16:00186ה'20/01/2011השופט רחמים כהןדיון אזרחי* - ערב

ראה/י עמ' 10:00186ה'27/01/2011גב' עינת אלביןדיני עבודה* - יום

ראה/י עמ' 16:00186ה'27/01/2011ד"ר יוסי דהאןדיני עבודה* - משולב + ערב

ראה/י עמ' 10:00186ה'03/02/2011ד"ר שלי קרייצר-לויקניין* - יום + משולב

10:00א'16:0013/03/2011ה'03/02/2011פרופ' דפנה לוינסון-זמירדיני קניין - ערב

ראה/י עמ' 10:00186ה'10/02/2011ד"ר יעד רותםדיני תאגידים* - משולב



שעהיוםמועד ב' שעהיוםמועד א'שם המרצהשם הקורס

שנה ד'

ההליך הפלילי מהלכה למעשה 
)בחינת ביניים(* - משולב

ראה/י בטבלה הבאה10:00א'28/11/2010השופט בני שגיא

ההליך הפלילי מהלכה למעשה 
)בחינת ביניים(* - יום 

ראה/י בטבלה הבאה10:00ג'30/11/2010עו"ד אופיר סטרשנוב

ההליך הפלילי מהלכה למעשה 
)בחינת ביניים(* - חטיבה

ראה/י בטבלה הבאה12:00ג'30/11/2010עו"ד אופיר סטרשנוב

09:00ו'10:0018/02/2011ג'11/01/2011ד"ר אייל כתבןאתיקה מקצועית  - יום + חטיבה

09:00ו'16:0018/02/2011ג'11/01/2011ד"ר עידו פורתאתיקה מקצועית  - משולב

16:00ד'10:0023/02/2011ב'17/01/2011ד"ר יוסי דהאןמשפט וחברה - יום + חטיבה

16:00ד'16:0023/02/2011ב'17/01/2011ד"ר יואב המרמשפט וחברה -  משולב

סד"א מהלכה למעשה -
יום + חטיבה

16:00ד'10:0002/03/2011ב'24/01/2011ד"ר שלומית יניסקי-רביד

16:00ד'16:0002/03/2011ב'24/01/2011ד"ר ערן טאוסיגסד"א מהלכה למעשה - משולב

ההליך הפלילי מהלכה למעשה - 
יום + חטיבה

16:00ד'10:0009/03/2011ב'31/01/2011עו"ד אופיר סטרשנוב

ההליך הפלילי מהלכה למעשה - 
משולב

16:00ד'16:0009/03/2011ב'31/01/2011השופט בני שגיא

למבחנים המסומנים בכוכבית, מבחני ביניים )אמצע( יש רק מועד אחד. המועד השני מוגדר כמועד מיוחד. תלמיד 
שלא נבחן בבחינת הביניים במועד הראשון או שנבחן ומעוניין לשפר, יוכל לעשות זאת במועד השני )מועד מיוחד(. 

מועד זה יחשב כאחד משני המועדים המיוחדים שבהם רשאי תלמיד להבחן בשנה.

מצ"ב טבלת מועדים מיוחדים לבחינות ביניים:

שעהיוםמועד מיוחדשם המרצהשם הקורס

שנה א'

10:00ג'15/02/2011אנגלית - כולם

10:00ב'21/02/2011פרופ' משה כהן-אליה/ד"ר עידו פורתחוקה -  כולם

16:00ה'03/03/2011ד"ר לימור עציונידיני עונשין - ערב

09:00ו'04/03/2011פרופ' בועז סנג'רודיני עונשין - יום 1 + יום 2

16:00ה'10/03/2011ד"ר רונית דוניץ-קידרתורת משפט - ערב

שנה ב'

12:00ד'16/02/2011פרופ' פנחס שיפמן/פרופ' שחר ליפשיץדיני משפחה - כולם

12:00ד'02/03/2011ד"ר עומר דקלדיני מנהל ציבורי - יום 1 + יום 2

שנה ג'

השופט רחמים כהן/דיון אזרחי -  כולם
ד"ר רוני אורנשטיין

10:00א'27/02/2011

10:00א'06/03/2011ד"ר יוסי דהאן/גב’ עינת אלביןדיני עבודה - כולם

10:00א'13/03/2011ד"ר שלי קרייצר לוידיני קניין - יום + משולב

12:00ה'17/03/2011ד"ר יעד רותםדיני תאגידים - משולב

שנה ד'

ההליך הפלילי מהלכה למעשה 
)בחינת ביניים( - משולב

13:00ב'20/12/2010השופט בני שגיא

ההליך הפלילי מהלכה למעשה 
)בחינת ביניים( - יום + חטיבה

10:00ג'21/12/2010עו"ד אופיר סטרשנוב



שעהיוםמועד ב' שעהיוםמועד א'שם המרצהשם הקורס

                                                  קורסי בחירה

10:00א'10:0013/02/2011א'09/01/2011פרופ' דוד קרצמרהמשפט הבינלאומי ההומינטרי

10:00א'10:0013/02/2011א'09/01/2011עו"ד אריאל מנוראומנות החקירה הנגדית

10:00א'10:0013/02/2011א'09/01/2011עו"ד רבקה דותן-יליןדיני תכנון ובנייה

10:00ב'09:0014/02/2011ו'14/01/2011ד"ר לימור עציוניעבירות מין במשפחה

16:00ב'09:0014/02/2011ו'14/01/2011השופט אביטל חןדיני תעבורה

10:00ב'09:0014/02/2011ו'14/01/2011עו"ד אסף פורתדיני צבא

10:00ב'09:0014/02/2011ו'14/01/2011ד"ר אורי בן אוליאלהגנת הצרכן

10:00ה'16:0017/02/2011א'16/01/2011ד"ר מיה מי-טלצדק מאחה

10:00ה'16:0017/02/2011א'16/01/2011מר רן כהןהליכי החקיקה

10:00ה'16:0017/02/2011א'16/01/2011עו"ד יובל אלבשןמשפט ועוני- נגישות לצדק בישראל

10:00ה'16:0017/02/2011א'16/01/2011ד"ר קרין קלוו-גולרזכויות הנאשם במשפט הפלילי

הליטיגציה המסחרית
 - מהלכה למעשה

10:00ג'10:0022/02/2011ג'18/01/2011עו"ד ליאב וינבאום

10:00ג'10:0022/02/2011ג'18/01/2011עו"ד עמיר פרידמןמבוא לקניין רוחני

10:00ג'10:0022/02/2011ג'18/01/2011עו"ד אפי מיכאלידיני הפרטה

חוק ופורעי חוק
- מאדיפוס עד קלינט איסטווד

10:00ה'09:0024/02/2011ו'21/01/2011ד"ר אילנה שילה

10:00ה'09:0024/02/2011ו'21/01/2011עו"ד מוטי לויאיסור הלבנת הון

10:00ה'09:0024/02/2011ו'21/01/2011ד"ר עודדה שטיינברגעבריינות נשים

10:00ה'09:0024/02/2011ו'21/01/2011ד"ר אלעד פלדדיני לשון הרע

גופים ממשלתיים הפועלים בסביבה 
עסקית

09:00ו'16:0025/02/2011א'23/01/2011עו"ד רבקה דותן-ילין

09:00ו'16:0025/02/2011א'23/01/2011ד"ר שחר ולרתובענות ייצוגיות

09:00ו'16:0025/02/2011א'23/01/2011ד"ר הראל ארנוןדיני ניירות ערך

10:00ב'10:0028/02/2011ג'25/01/2011ד"ר דב סולומוןסוגיות משפטיות במימון נדל"ן 

10:00ג'10:0001/03/2011א'30/01/2011עו"ד הדס תגריהזכות לשוויון והאיסור על אפליה

מוסר ומסחר- אחריות חברתית של 
תאגידים

10:00ג'10:0001/03/2011א'30/01/2011ד"ר רונית דוניץ קידר

10:00ג'10:0001/03/2011א'30/01/2011עו"ד ערן ציןמשפט ומדיניות סביבתית

10:00ג'10:0001/03/2011א'30/01/2011ד"ר דורון מנשהשיקול דעת שיפוטי בקביעת עובדות

10:00ה'10:0003/03/2011ג'01/02/2011ד"ר יואב המרתקשורת המונים

10:00ה'10:0003/03/2011ג'01/02/2011ד"ר גיא שגיאדיני הגבלים עסקיים



שעהיוםמועד ב' שעהיוםמועד א'שם המרצהשם הקורס

10:00ה'10:0003/03/2011ג'01/02/2011רו"ח ליאור אגאיתורת המשחקים ויישומה במשפט

תיאוריות בקרימינולוגיה
- הגורמים לפשיעה

10:00ב'09:0007/03/2011ו'04/02/2011ד"ר עודדה שטיינברג

10:00ב'09:0007/03/2011ו'04/02/2011ד"ר שלי קרייצר-לויסוגיות בדיני ירושה

10:00ג'16:0008/03/2011א'06/02/2011עו"ד דורון אפיקרכישות ומיזוגים

10:00ג'16:0008/03/2011א'06/02/2011עו"ד עדי ניב יגודההמשפט הרפואי

10:00ג'16:0008/03/2011א'06/02/2011ד"ר חאלד גנאיםהשוואת סוגיות בדיון פלילי

10:00ה'10:0010/03/2011ב'07/02/2011ד"ר יובל ליבדרונזק ראייתי במשפט הפלילי

10:00ה'10:0010/03/2011ב'07/02/2011עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות נדל"ן

10:00ה'10:0010/03/2011ב'07/02/2011ד"ר בני קלדרוןמיסוי תאגידים

10:00ה'10:0010/03/2011ב'07/02/2011עו"ד יובל אלבשןעריכת דין קהילתית חברתית

10:00ה'10:0010/03/2011ב'07/02/2011ד"ר חגית לרנאודיני מעצר

10:00ה'10:0010/03/2011ב'07/02/2011ד"ר יוסי דהאןהזכות לחינוך

10:00ב'10:0014/03/2011ג'08/02/2011פרופ' משה כהן-אליהזכויות אדם ושינוי חברתי

10:00ב'10:0014/03/2011ג'08/02/2011ד"ר ליאור דוידאימיסוי מקרקעין

10:00ב'10:0014/03/2011ג'08/02/2011ד"ר יעד רותםפירוק ושיקום חברות

16:00ד'10:0016/03/2011ד'09/02/2011ד"ר רויטל סלע-שיוביץסטייה פשיעה ותקשורת

16:00ד'10:0016/03/2011ד'09/02/2011פרופ' דוד קרצמרזכויות האדם במשפט הבינלאומי

16:00ד'10:0016/03/2011ד'09/02/2011גב’ זהבה גלאוןאיסור סחר בבני אדם וזכויות אדם

16:00ד'10:0016/03/2011ד'09/02/2011עו"ד אריה רוטרטרור משפט וביטחון לאומי

10:00ה'16:0003/03/2011ה'17/02/2011ד"ר תומר ברודידיני סחר בינלאומי

English for Legal Purposes10:00ג'16:0005/04/11ה'24/02/2011ד"ר מייקל דיקל

לוח בחינות - סוף שנה – תשע"א
שעהיוםמועד ב' שעהיוםמועד א'שם המרצהשם הקורס

שנה א'

אנגלית - רמת מתקדמים +
רמת בינוני - כולם

10:00ד'10:0027/07/2011ב'13/06/2011

10:00ד'16:0027/07/2011ב'13/06/2011אנגלית - רמת מתחילים - כולם

10:00ג'10:0002/08/2011ב'20/06/2011ד"ר שחר ולרדיני חוזים - יום 1 + יום 2

16:00ג'16:0002/08/2011ב'20/06/2011ד"ר אורי בן אוליאלדיני חוזים -  ערב

פרופ' משה כהן אליה/דיני חוקה - יום 1 + יום 2
ד"ר גילה שטופלר

16:00ב'10:0008/08/2011ב'27/06/2011

16:00ב'16:0008/08/2011ב'27/06/2011ד"ר עידו פורתדיני חוקה -  ערב

09:00ו'10:0012/08/2011ג'05/07/2011פרופ' בועז סנג'רודיני עונשין - יום 1 + יום 2

09:00ו'16:0012/08/2011ג'05/07/2011ד"ר לימור עציונידיני עונשין -  ערב

10:00ד'10:0017/08/2011ב'11/07/2011ד"ר אבישלום וסטרייךתורת משפט - יום 1 + יום 2

16:00ד'16:0017/08/2011ב'11/07/2011ד"ר רונית דוניץ-קידרתורת משפט - ערב



שעהיוםמועד ב' שעהיוםמועד א'שם המרצהשם הקורס

10:00ג'10:0023/08/2011ב'18/07/2011ד"ר אורי בן אוליאלמשפט וכלכלה - יום 1

09:00ו'09:0026/08/2011ו'22/07/2011ד"ר אדם חפרי-וינוגרדובשיטות משפט - ערב

10:00ב'10:0029/08/2011א'24/07/2011פרופ' פבלו לרנרשיטות משפט - יום 1 + יום 2

סמסטר קיץ

16:00ד'16:0026/10/2011א'25/09/2011ד"ר אייל כתבןמשפט ישראלי - ערב

10:00ד'16:0002/11/2011ב'03/10/2011ד"ר אורי בן אוליאלמשפט וכלכלה - ערב

שנה ב'

10:00ב'10:0025/07/2011ג'14/06/2011ד"ר עפרה פריזלמשפט בינלאומי פומבי - יום 2

משפט בינלאומי פומבי  -
יום 1 + ערב

16:00ב'16:0025/07/2011ג'14/06/2011ד"ר קרין קלוו-גולר

10:00א'10:0031/07/2011ג'21/06/2011פרופ' פנחס שיפמןדיני משפחה - יום 1 + 2

16:00א'16:0031/07/2011ג'21/06/2011פרופ' שחר ליפשיץדיני משפחה - ערב

09:00ו'10:0005/08/2011ג'28/06/2011פרופ' ישראל גלעדדיני נזיקין - יום 1 + 2 

09:00ו'16:0005/08/2011ג'28/06/2011ד"ר תמר גדרוןדיני נזיקין - ערב

משפט בינלאומי פרטי -
יום 1 + 2

10:00ד'10:0010/08/2011ב'04/07/2011ד"ר יעד רותם

16:00ד'16:0010/08/2011ב'04/07/2011ד"ר תהילה שגיאדיון פלילי - ערב

10:00ב'10:0015/08/2011א'10/07/2011ד"ר עומר דקלדיני מנהל ציבורי - יום 1 + 2

16:00א'16:0004/09/2011א'10/07/2011פרופ' יואב דותןדיני מנהל ציבורי -  ערב

10:00א'10:0021/08/2011א'17/07/2011ד"ר איתי ליפשיץמשפט עברי - יום 1 + 2

16:00א'16:0021/08/2011א'17/07/2011ד"ר אבישלום וסטרייךמשפט עברי - ערב

מבוא למנהל ציבורי -
יום 1 + 2

10:00ה'10:0025/08/2011ה'21/07/2011פרופ' ברוך מבורך

סמסטר קיץ

16:00ב'16:0024/10/2011ב'26/09/2011פרופ' ברוך מבורךמבוא למנהל ציבורי - ערב

שנה ג'

10:00ד'10:0020/07/2011ה'16/06/2011ד"ר איתי ליפשיץדיון אזרחי - יום + משולב

16:00ד'16:0020/07/2011ה'16/06/2011השופט רחמים כהןדיון אזרחי -  ערב

10:00ה'10:0028/07/2011ה'23/06/2011ד"ר שלי קרייצר-לוי דיני קניין - יום + משולב

16:00ה'16:0028/07/2011ה'23/06/2011פרופ' דפנה לוינסון-זמירדיני קניין -  ערב

10:00ה'10:0004/08/2011ה'30/06/2011ד"ר יעד רותםדיני תאגידים - משולב

16:00ה'16:0004/08/2011ה'30/06/2011ד"ר דב סלומוןדיני תאגידים - יום + ערב

10:00ה'10:0011/08/2011ה'07/07/2011ד"ר אמיר חנצ'ינסקידיני מיסים - יום

16:00ה'16:0011/08/2011ה'07/07/2011רו"ח אילי פיטרמןדיני מיסים - משולב + ערב

09:00ו'10:0019/08/2011ה'14/07/2011גב' עינת אלביןדיני עבודה - יום

09:00ו'16:0019/08/2011ה'14/07/2011ד"ר יוסי דהאןדיני עבודה - משולב + ערב



קורסי בחירה

10:00ד'16:0024/08/2011א'24/07/2011עו"ד טליה שחםהזכות לפרטיות

השפעות חוקתיות על דיני הראיות 
בפלילים

10:00ד'16:0024/08/2011א'24/07/2011עו"ד נעמי אלימלך-שמרה

מעשה מול מחדל במשפט 
הפלילי

10:00א'10:0028/08/2011ג'26/07/2011ד"ר רוני רוזנברג

10:00א'10:0028/08/2011ג'26/07/2011ד"ר נחמיה אבנרימשפט השלטון המקומי

10:00א'10:0028/08/2011ג'26/07/2011ד"ר יואב המרדיני תקשורת

10:00א'10:0028/08/2011ג'26/07/2011ד"ר גילה שטופלרזכויות נשים, פמיניזם ומשפט

10:00א'10:0028/08/2011ג'26/07/2011עו"ד איתי הרמליןסדנה בניהול תיק פלילי

10:00ב'09:0005/09/2011ו'29/07/2011עו"ד הדס תגריהפריה, הולדה והורות

10:00ב'09:0005/09/2011ו'29/07/2011פרופ' בועז סנג'רוהענישה הפלילית

10:00ב'09:0005/09/2011ו'29/07/2011השופטת )בדימ.( דליה מארקאמצעי תשלום ובטוחות

10:00ב'09:0005/09/2011ו'29/07/2011ד"ר אלקנה לייסטסוגיות בתחום המחשבה הפלילית

10:00ה'10:0008/09/2011ד'03/08/2011גב' עינת אלביןזכויות עובדים כזכויות אדם

10:00ה'10:0008/09/2011ד'03/08/2011עו"ד עמיר פרידמןעוולות מסחריות

10:00ה'10:0008/09/2011ד'03/08/2011ד"ר רונית דוניץ-קידרפרשנות במשפט

10:00ה'10:0008/09/2011ד'03/08/2011ד"ר אורי בן-אוליאלעסקאות מסחריות בינלאומיות

10:00א'10:0011/09/2011א'07/08/2011ד"ר דב סולומוןהמחאת חיובים ואיגוח

10:00א'10:0011/09/2011א'07/08/2011ד"ר רימונה פלסחשבונאות למשפטנים

16:00א'10:0011/09/2011א'07/08/2011השופט ד"ר אחיקם סטולרראיות מדעיות

10:00א'10:0011/09/2011א'07/08/2011ד"ר שלי קרייצר-לויחלוקת רכוש במשפחה

קרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות 
וביקורת

10:00ה'10:0015/09/2011א'14/08/2011ד"ר חגית לרנאו

10:00ה'10:0015/09/2011א'14/08/2011ד"ר גילה שטופלרזכויות אדם בחברה שסועה

10:00ה'10:0015/09/2011א'14/08/2011עו"ד אריאל מנורדיני בוררות

10:00ב'10:0019/09/2011ה'18/08/2011ד"ר טלי אמירהגירה לישראל

10:00ב'10:0019/09/2011ה'18/08/2011עו"ד נעמי אלימלך-שמרההזכות להליך הוגן

10:00ב'10:0019/09/2011ה'18/08/2011ד"ר קרין קלוו-גולרסמכות שיפוט במישור הבינלאומי

10:00ב'10:0019/09/2011ה'18/08/2011גב' מיכל אהרוניכתיבה משפטית ואקדמית

שיקולי שופטים, שפיטה 
ופוליטיקה

10:00ב'10:0019/09/2011ה'18/08/2011ד"ר עידו פורת

1.  ייתכנו שינויים, באחריות התלמיד לעקוב אחר ההודעות באתר האינטרנט.
2.  מומלץ לגשת לבחינות במועדי א’. 

3.  לוחות מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר א’ ולבחינות סמסטר ב’ יפורסמו בהמשך באתר האינטרנט. האפשרות להבחן
     במועדים מיוחדים מוגבלת לשתי בחינות בלבד בשנת לימודים אחת. 

בהצלחה!

שעהיוםמועד ב' שעהיוםמועד א'שם המרצהשם הקורס


