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 חשנת תשע"משפט למדע ון שערי אדבר דק
 פרופ' אביעד הכהן

 

 בפתח שערי המשפט 
 

 סטודנטיות וסטודנטים יקרים, 
 

תוכנית הלימודים שמונחת לפניכם היא פריו של מאמץ מתמשך לגוון את תוכנית 
הלימודים, להעשירה, ולפתוח בפניכם שערים נוספים לעולמו הקסום והמרתק של עולם 

 המשפט. 
 

קניין ודיני חוזים, משפט מסחרי ותורת המשפט, משפט משפט פלילי ומשפט חוקתי, דיני 
עברי וסדרי דין, כל אלה חברו להם יחדיו ליצירת מסכת מגוונת של קורסים ומורים, 

 חלקם חדשים. 
 

במסגרת מאמץ לשיפור מתמיד של תכנית הלימודים במרכז האקדמי והתאמתה לשינויים 
שא זה בשנים עברו, המשיך המרכז בתחום הוראת המשפטים, ועל סמך הניסיון שנצבר בנו

האקדמי גם השנה בשיפור וטיוב תוכנית הלימודים כדי להכשיר סטודנטים ערכיים יותר, 
 טובים יותר, מקצועיים יותר. 

 
במסגרת קורסי הבחירה נכללים קורסים שעניינם בשילוב בין ידע אקדמי לבין היבטים 

המועברים על ידי מספר מרצים מעשיים שונים של עבודת המשפטן, וביניהם קורסים 
במשותף כדוגמת "המשפט הפלילי הלכה למעשה" בהנחייתם של עורכי הדין ציון אמיר, 

ובהובלתה של ד"ר לימור עציוני,  , מבכירי עורכי הדין בתחום הפלילי בישראלוליה פילוס
 . סגנית הדקאן

 
נית הלימודים על בסיס הניסיון שנצבר בשנת הלימודים החולפת, גם השנה תכלול תכ

קורסי בחירה במתכונת מקוונת שבמסגרתם יינתנו שיעורים מקוונים ופרונטאליים 
 והסטודנטים יתבקשו לעמוד במטלות שונות.

 
נכללים קורסים במשפט  חבין השיעורים המוצעים כקורסי בחירה מקוונים בשנה"ל תשע"
י ירושה, יחסי ממון בתוך בינלאומי פלילי, קניין רוחני, דיני תקשורת, דיני בוררות, דינ

 המשפחה ומשפטי מפתח בהיסטוריה.
 

במקביל יפתח השנה המחזור השלישי של תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים, 
בהובלתו של ראש התוכנית, פרופ' ישראל גלעד. מדובר בתוכנית לימודים ייחודית, שבה 

חים צוהר מרתק מלמדים מיטב המרצים בישראל קורסים בתחומי משפט מרתקים הפות
הן ללימוד מעמיק של סוגיות שונות בעולם המשפט הן להעמקת הידע המעשי בתחומים 
מעשיים שונים. אנו קוראים לכל תלמידנו להרחיב את ידיעותיהם והשכלתם המשפטית, 

 ולאלה מביניכם שעומדים בתנאי הקבלה להצטרף לתכנית מרתקת וייחודית זו.
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ליהנות משפע הקורסים המוצעים לכם, ולנצלו לרכישת  אנו קוראים לכל אחת ואחד מכם
 חוכמה, בינה ודעת.  

 
בנוסף על קורסי היסוד, שחיוניים לבניין עולמו של כל משפטן, יש בתוכנית הלימודים 

תיאורטיים, שולבו -המונחת לפניכם שילוב של הלכה ומעשה. בנוסף לקורסים עיוניים
ללומדיהם ידע רב בתחום המעשי. לצד בתוכנית הלימודים קורסים רבים המקנים 

 -התשתית האקדמית, תוכלו ליהנות מניסיונם של משפטנים מן המעלה הראשונה 
 שישמחו לחלוק עמכם את ידיעותיהם וניסיונם.  -שופטים, עורכי דין ומגשרים 

 
בקליניקות המשפטיות השונות, תוכלו לתרגל את ידיעותיכם הלכה למעשה, וללמוד 

לנסח כתבי טענות, לחקור עדים, להכין טיעון בנוי לתלפיות לצורך  באמצעותן כיצד
הופעתכם בבית המשפט, לנהל תיקי הוכחות וכינוס נכסים, ומעל לכל, להיות קשובים 

 . לצורכי הפונים אליכם, להאזין להם, ולתת להם את העצה המשפטית הטובה ביותר
  

ימודי המשפט העברי, שהנו חלק כמסורת העבר, פרק חשוב בתוכנית הלימודים מיוחד לל
בלתי נפרד ממורשתה של "מדינה יהודית ודמוקרטית". בתוכנית הלימודים נכללים קורסי 
חובה במשפט עברי כקורס מבוא בשנת הלימודים הראשונה וכקורס מתקדם בשנה השנייה 

 ללימודים.
 

זו, קבענו חלק "המשפט הוא יצור החי בסביבתו", כך נאמר לפני שנים רבות.  מתוך תפישה 
חשוב בתוכנית הלימודים לממשק שבין המשפט לתחומי דעת וחברה נוספים: משפט 

 ועסקים, משפט וחברה, משפט וטכנולוגיה, משפט והיסטוריה, משפט ומגדר. 
 

ודי המשפט, וביניהם ראיית במרכז האקדמי לצד לימ הנוספים לתואר ראשוןהמסלולים 
, מאפשרים לנו ומנהל מערכות בריאות משפט ומנהל לימודים בינתחומיים בממשל,חשבון, 

 להרחיב את השיח האקדמי ולפתוח את שערי המשפט גם לתחומי דעת נוספים. 
 

נצלו את שנות לימודיכם במרכז האקדמי לרכישת ידע, לשכלול דרכי החשיבה המשפטית, 
וריכם להרחבת אופקים. רכשו עוד ועוד ידע, גלו סקרנות אינטלקטואלית, אתגרו את מ

 ואת חבריכם לספסל הלימודים, וזכרו כל העת ש"דרך ארץ קדמה לתורה". 
 

אחת התכונות היפות שבהן מתברך ומתייחד המרכז האקדמי היא האווירה המיוחדת 
ששוררת בין כתליו. אווירה של כבוד לאדם, לכל אדם באשר הוא אדם, אווירה של סבלנות 

 ה של חברות טובה ורגישות לאחר.וסובלנות, פתיחות, הקשבה והאזנה, אוויר
 

לכולנו הצלחה רבה -בשם כל מורי המרכז האקדמי ועובדיו, אני מבקש לאחל לכולכם
 בלימודים, ושנת לימודים מהנה, פורייה ומאתגרת.

 
 שלכם,       

  

 

 
 אביעד הכהן        
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 רקע ומגמות
 
 

ה של אנשי ציבור בשנת תשנ"ה על ידי עמות םהוק משפטמדע ורכז האקדמי שערי המ
 בתחום המשפט, הכלכלה והאקדמיה. 

 ךא מוסמכלה גבוהה כמוסד להשכלה גבוהה והוהוכר ע"י המועצה להש רכז האקדמיהמ
, תואר ראשון B.A, תואר ראשון בחשבונאות LL.Bלהעניק תואר ראשון במשפטים 

 אות*, תואר ראשון במינהל מערכות בריבלימודים בינתחומיים במינהל, ממשל ומשפט
 .*LL.Mובמשפטים  *M.Aבלימודי משפט עברי  יםשני יםותאר

וסד על ידי הוועדה המוסמכת, לפי חוק לשכת עורכי הדין, כמרכז האקדמי כן הוכר המ
זכאים, לאחר תקופת התמחות ועמידה בבחינות של לשכת עוה"ד, לקבל  ושבוגרי אקדמי

 מודי משפט בישראל.רישיון עריכת דין, כיתר בוגרי הפקולטות והמכללות ללי
כבר סיימו תקופת התמחות,  רכז האקדמיהמחזורים הראשונים של המ אלפים מתלמידי

 עברו את בחינות ההסמכה של לשכת עוה"ד וקבלו רישיון עריכת דין.
השכלה משפטית וכללית רחבה ביותר,  ולהקנות לתלמידי רכז האקדמימטרת המ

ת גבוהה, המתמצאים בתחומי המשפט ולהכשירם כעורכי דין ומשפטנים ברמה מקצועי
 סבלנות וסובלנות. ,הכללי והמשפט העברי, בעלי חוסן מוסרי, יושר אישי

לשם השגת מטרות אלה, משלבים הלימודים קורסים הניתנים בדרך כלל כקורסי חובה 
, בהשוואה רכז האקדמישל המ ובפקולטות למשפטים באוניברסיטאות, אולם ייחוד

די משפט בארץ הוא, בין היתר, בשימת דגש מיוחד על הפן המעשי למסגרות אחרות ללימו
 יישומי בתחום המשפט.  –

, לרבות: בכל תחומי המשפט להרחיב הידע המשפטי בקורסי בחירהניתן  רכז האקדמיבמ
 ציבורידיני משפחה וירושה, משפט  ,וביטוח , עבודהנזיקיןדיני , עסקי-משפט אזרחי

  .משפט פליליו
תכנית המכשירה את הסטודנטים  – קליניקות משפטיות רכז האקדמימה כמו כן פיתח

 לעבודה משפטית מעשית בתחומים שונים, כמפורט להלן:
 סיוע משפטי פרקטיקה ו

קליניקה הפועלת בשני מסלולים נפרדים, האחד למתן סיוע משפטי לקהילה בתחומים 
ד או בעבודתו השונים של המשפט האזרחי והשניה השתלבות בעבודתו של משרד עו"

המשפטית של ארגון המלווה על ידי עורך דין. מטרתה של הקליניקה לאפשר לסטודנט 
לרכוש ניסיון בעבודה משפטית תוך גילוי מעורבות קהילתית, מנהיגות ורגישות, ע"י 

 התנסות בתיקים משפטיים לאורך שלבי הטיפול המשפטי.
  חשודים ונאשמיםייצוג  –סנגוריה ציבורית 

בודתו של הסנגור, תוך לימוד ניהול תיק פלילי החל משלב החקירה המשטרתית לימוד ע
 והמעצר, דרך ניהול הוכחות באולם בית המשפט ועד לטיעונים לעונש או הגשת הערעור.

 ייצוג אסירים -סנגוריה ציבורית 
הכרת הפרקטיקה הנוהגת בבתי המשפט ובערכאות המשפטיות בתחום ייצוג האסיר תוך  

 בעשייה בשלל הסוגיות המשפטיות בעניינם של האסירים.מעורבות 
 קו הטוהר בשיתוף התנועה לאיכות השלטון  -קידום איכות השלטון 

מסלול בו נעשית עבודה משפטית בהנחיית עורכי דין מטעם התנועה לאיכות השלטון 
בישראל, במסגרתו מטפלים הסטודנטים באופן עצמאי בתיקים שונים מתחום המשפט 

 שעניינם מאבק כנגד שחיתויות, מנהל בלתי תקין וכד'. המנהלי
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 וגישור  סכסוכים ניהול ,יישוב
בתחום יישוב  שונות דיסציפלינאריות הסטודנטים לגישות עוסקת בחשיפת הקליניקה
ב ולישופוליטיות תוך  כלכליות, תרבותיות, פסיכולוגיות, משפטיות גישות כגון, הסכסוכים

פרקטיות )שימוש בטכניקות ומסלולים שונים מיומנויות  תיאורטי עם הקנייתלימוד 
בתהליכי יישוב סכסוכים, בעסקים, צרכנות, לצורך השתתפות פעילה ליישוב סכסוכים( 

 עבודה ועוד.
 משפחות שכולות, נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה  –מנו"ף 

נפגעי הלם טיפול בזכויות וקצבאות שלהם זכאים בני משפחות שכולות, נכי צה"ל לרבות 
 קרב ונפגעי פעולות איבה תוך עבודה מעשית בארגונים העוסקים בכך.

 זכויות אנשים בעלי צרכים מיוחדים
הקליניקה מקנה לסטודנטים הזדמנות לשלב שימוש במשפט ככלי לשינוי חברתי עם ניסיון 

 הלקויות. קשת מכל לפונים פרקטי במגוון תחומים אזרחיים והיא נועדה לסייע 
 זכויות חייבים וזוכים בהוצאה לפועל-חיוביםאכיפת 

 העסקי בתחום לעסוק עצמו להכשיר המבקש לסטודנט צוהר לפתוח נועדה הקליניקה

ניסיון  לסטודנטים תקנה חיובים לאכיפת הקליניקה חברתית. תרומה לצד וזאת מסחרי
 לפועל. והוצאה חיובים אכיפת בתחומי מעשית משפטית הכשרה ותציע ייחודי
 הסביבה איכות
 המדיניות סיוע לעיצוב תוך בישראל הסביבה איכות טיפוח הקליניקה הינה מטרות

 מידע הקניית תקלות לעתיד ומניעת נזקים תיקון הקיימת, הסביבה על הראויה,שמירה
 העשייה בקליניקה. מוקד את שיהוו לסטודנטים ומעשי מקצועי וניסיון כלים

 י(ופינוי בינו 83התחדשות עירונית )תמ"א 
הקליניקה נועדה להעניק לסטודנטים את כלל הכלים המעשיים והתיאורטיים הנדרשים 
לצורך ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית, מתוך הכרה בחשיבות פרויקטים אלה לאור 

 .מצוקת הקרקעות הזמינות במרכזי הערים והתיישנותן של שכונות קיימות
 נפגעי תקיפה מינית

עניק מענה לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בכל התחומים הקשורים מטרת הקליניקה הינה לה
לקידום זכויותיהם, החל משלב זיהוי הפגיעה, הבאתה לידיעת הרשויות דרך ליווי הקורבנות 
בהליך הפלילי ועד לייצוג הקורבנות בתחנות שונות של ההליך הפלילי אשר מנוהל כנגד 

 תוקפיהם.
 ענייני משפחה

טיקה המעשית של דיני המשפחה עם שילוב של עשייה חברתית הקליניקה עוסקת בפרק
בתחום והיא מיועדת להכשיר סטודנטים המבקשים להתמחות בדיני משפחה בפעילות 

 מעשית תוך שיתוף פעולה עם בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.
 בשנה"ל תשע"ז שתי קליניקות חדשות:

 דיני עבודה וזכויות עובדים
ה תשלב לימוד תיאורטי בו ייחשף הסטודנט להיבטים החוקיים ולעולם העבודה הקליניק

בכללותו תוך עיסוק בסוגיות עקרוניות, חקיקה מרכזית, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, 
מעמדו של חוזה העבודה, פסיקתו של בית הדין לעבודה ועוד, עם עבודה מעשית בה יוצבו 

דה, ארגוני זכויות עובדים, עמותות בתחום העבודה הסטודנטים בבתי הדין האזורי לעבו
ובמשרדי עורכי דין בתחום שם יגישו הסטודנטים סיוע ראשוני לפונים ויתנסו בעבודה 
פרקטית. כן תעסוק הקליניקה קידום חקיקה תוך חשיפת הסטודנטים לעבודת ועדות 

 הכנסת בתחום.
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 סיוע לעגונות ומסורבות גט
זדמנות לסייע בתחום בעל חשיבות עליונה תוך שיתוף הקליניקה תקנה לסטודנטים ה

פעולה עם ארגונים שעוסקים בסיוע לעגונות ומשרדי עורכי הדין המעניקים סיוע משפטי 
לעגונות ומסורבות גט תוך טיפול בתביעות נזיקיות נגד סרבני גט, סיוע בניהול תיקים בבית 

 .הדין הרבני וניסוח הצעות חוק וניירות עמדה בנושא זה
שמטרתו הכשרת סטודנטים,  -טיעון וחקירת עדים קורס בנושא: רכז המ םכן מקיי

באמצעות סימולציות, להופעה בבית משפט ע"י רכישת מיומנויות באומנות החקירה 
 הנגדית של עדים, הופעה וטיעון בפני בית משפט.

ה כולל סגל מרצים מומחים ובהם מרצי פנים במשר רכז האקדמיצוות המרצים של המ
מלאה בעלי ניסיון רב בהוראה, מרצים מן החוץ, מומחים בתחום הוראתם ומרצים מבכירי 

 המשפטנים בישראל, שופטים בכירים ועורכי דין מהשורה הראשונה בארץ.
לרשות התלמידים עומדת ספרייה הכוללת קבצי חקיקה, פסיקה וספרות משפטית בסיסית 

מדים גם קטלוג ממוחשב, הכולל את בכל המקצועות הנלמדים. לרשות הסטודנטים עו
למאגרי מידע משפטיים מהארץ מכל מקום אוסף הספרים, כתבי העת ותדפיסים, וכן גישה 

 ומחו"ל.
העברי ולימודו, ובו ספרייה מקיפה בת אלפי  מרכז להוראת המשפטקיים  במרכז האקדמי

לצד ספרי ספרים, בכל תחומי המשפט העברי, מחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל, 
 מקורות חדשניים.

עבור ומדרשה סטודנטים עבור  בית מדרש לתורה רכז האקדמיהמ םבנוסף מקיי
ינים לשלב במסגרת לימודי המשפטים לימוד מעמיק וחווייתי של יהמעונסטודנטיות 

מי בחברותות מבוסס על לימוד עצובמדרשה ימוד בבית המדרש הל .תכנים תורניים
 ושיעורים פרונטאליים.

ת למועמדים והמיועד ללימודים אקדמיים ותמכינת מדי שנה ומתקיימ רכז האקדמיבמ
 שאינם עומדים בתנאי הקבלה ואשר אינם בעלי תעודת בגרות מלאה. 

להתכונן כראוי לקראת בחינות לשכת עורכי הדין ולמצוא  ומסייע לבוגרי המרכז האקדמי
 מקום התמחות.

הוד השרון, בלב הקמפוס של כפר הנוער ע"ש במרכז הוא  רכז האקדמישל המ מקום מושבו
 מוסינזון.

 הגישה לקמפוס נוחה, והחניה חופשית ובשפע.
מעמיד לרשות הסטודנטים כיתות לימוד ואולמות מרווחים, המצוידים  רכז האקדמיהמ

באמצעי מולטימדיה חדישים ומספקים לסטודנטים מגוון רחב של שירותי מחשב 
 מתקדמים.

 

  

 
 
 
 
 
 

 השכלה גבוהה אישרה את פתיחת התכנית. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה* המועצה ל
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 *ובית הספר למשפטים רכז האקדמימוסדות המ
 

 רכז האקדמינשיא המ
 בנימין שרדניפרופ' 

 
 ן המרכז האקדמיאדק

 אביעד הכהן פרופ'
 

 חברי ועדת הוראה חברי מועצה אקדמית  חברי מליאת עמותה
 

 וביץ משה, יו"ר  מושק
 

 יו"ר-פרופ' בנימין שרדני
 

 יו"ר-בנימין שרדני פרופ'
 פרופ' חמי בן נון פרופ' גיל אפשטיין פרופ' מאיר ווילצ'יק
 פריגת -ד"ר איילת בלכר פרופ' דניאל אלגום פרופ' יעקב נאורבאי

 פרופ' אביעד הכהן פרופ' נסים ארניה פרופ' אורי ניר
 ד"ר עמוס הרמן ופ' חמי בן נוןפר פרופ' יהודה סקורניק

 ד"ר לימור עציוני פרופ' אביעד הכהן פרופ' שלמה רומי
 ד"ר חיים שיין פרופ' אורי ניר פרופ' יוסף שטיינברגר
  פרופ' ניסן רובין שמעוניהשופט בדימ' יעקב 

  פרופ' יעל רונן הרב ד"ר עודד ישראלי
  פרופ' אליאב שוחטמן ד"ר מיכאל כהן

  פרופ' יעקב שפיגל אגרסטעו"ד משה 
  ד"ר עמוס הרמן עו"ד טוביה ארליך
   עו"ד הרב יוסף בלוי

   עו"ד אריה האן
   רו"ח ישעיהו ז'ילונקה

   עו"ד נתן יצחקי
   עו"ד מנחם )מני( נאמן

 עו"ד יהודה שטרן
 יצחק אגסי

  

   זבולון אורלב
 אבי בלושטיין
 דינה ברניקר

 בן ציון דל

  

 נקהליאורה מי
 ישראל נדיבי
 נחמיה רפל
 גדעון שמיר

 

  

  

 

 * נכון לשנה"ל תשע"ז
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 הסגל האקדמי

 

 מרצי סגל פנים
 ד"ר חגי ויניצקי פרופ' רונה שוז פרופ' חמי בן נון

 ד"ר דפנה לביא ד"ר תהילה אלון פרופ' ישראל גלעד
 ד"ר הילי מודריק אבן חן ד"ר ויקטור בוגנים פרופ' אביעד הכהן

 ד"ר לימור עציוני ד"ר איילת בלכר פריגת טמירפרופ' מיכל 
 ד"ר חיים שיין ד"ר מיכאל בריס פרופ' פמלה לאופר יוקלס

  ד"ר עמוס הרמן פרופ' יעל רונן
    
       
   

     
 מרצי סגל חוץ

 
   שמשון אטינגרפרופ' 

 פרופ' דיויד גילה
 עו"ד רו"ח טארק דיביני

 עו"ד עודד הכהן
 

  עו"ד אדי ווסר השופט נתנאל בנישו
  עו"ד אורי זעירא השופט מנחם הכהן
  עו"ד עדי חן השופט רפאל יעקובי

 השופט צבי סגל
 איריס סורוקרהשופטת 

 השופטת נגה שמואלי מאיר

 עו"ד רונן יצחק
 עו"ד נוגה לוין

 עו"ד אברהם ללום

 

  עו"ד יהושע למברגר השופט יאיר תירוש
  וןלוז-עו"ד צרויה מידד ד"ר אסף הראל
  עו"ד אריאל מנור ד"ר לאה ויזל

  עו"ד אופיר סטרשנוב ד"ר עו"ד רו"ח שלמה נס
  עו"ד מיה פילוס ד"ר נתנאל פישר

  עו"ד אורי קורב עו"ד שי אהרונוביץ
  עו"ד צביקה קניגסבוך עו"ד לילך אילון אפל

  עו"ד יובל קפלינסקי עו"ד ציון אמיר
  נוביץ'עו"ד שלמה רבי עו"ד אלישי בן יצחק
  עו"ד ניר רהט עו"ד מיכל בן יצחק
  עו"ד ענבל רובינשטיין אברהם-עו"ד שרון בן צבי
  עו"ד אפרת רוזבלט עו"ד הילה ברקל

  עו"ד מיה רוזנפלד עו"ד זמירה גולדנר
  עו"ד ריקי שחר פורת עו"ד ליאורה גלאובך

  ד נורית שני אברבנאלעו" עו"ד ניר גנאינסקי
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 *ים לאנגליתמור
 

 רכזת  –קלדרון  -גב' דברה חן

 
 
 

 גב' יעל אדלר
 גב' סנדי אשרי
 עו"ד איל בורס

 דר' ג'אנה בורשטיין
 גב' כרמית גונן בלקמן

 גב' מיכל זרצקי
 ד"ר אסנת חן

 גב' ורדית יעקובי
 גב' נעה מרום צדק

 עדי נשר-גב' מירב
 גב' אורית סימון
 מר ג'יי סקורק

 גב' אהובה פינקלברג
 ב' לינדה קיוראס מזרחיג
 

 גב' אנט רוזנברג
-גב' ארלין רוטנברג

 סקורק
 גב' נטליה שוורץ
 גב' לוסי שולמן

 עו"ד עינת שלמור
 גב' ענבל שמיר

 
 

 

 
 * כל נתוני הסגל הינם נכון לשנה"ל תשע"ז
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 הסגל המנהלי
 

 בנימין שרדניפרופ'   רכז האקדמינשיא המ 
 ד"ר שרה זמיר   המנהלת לשכ

 מר יהודה )הודי( ליברמן  רכז האקדמימנכ"ל המ 
 גב' חלי בלייברג   מנהלת לשכה

 רו"ח יוסף פנחס   סמנכ"ל כספים 
 גב' מירי ישרים  מנהלת חשבונות  
 גב' ענת כהן      
 מר דני נוי      

 עו"ד דפנה הלפרין   סמנכ"ל אקדמי 
 אגב' גילי שגי   סגלרכזת מינהל          
 טלי אמירגב'   אקדמיותת ורכז          

 גב' שמרית אפרים    
 גב' יפעת נורקין    
   גב' אלה סבג    

 גב' שרית קבליס מנהלת מדור בחינות וציונים
 גב' ורדי ולד   רכזת ציונים             
  ורישום שיווקאגף    

 שני-גב' אורית לנטנר מנהלת תחום תפעול ובקרה
 עו"ד רחלי דוד מלאכי  ציםמנהלת צוות יוע

 גב' ניצה טבנקין   מנהלת דיקאנט 

 מיכל בן יצחקעו"ד   מנהלת הכוון תעסוקתי 

 יורם אברהם מר מנהל לוגיסטיקה,רכש ובטיחות 
  מר יבגני יעקובוביץ וקב"ט אחראי אחזקה        

  מר כפיר גידן   אנשי אחזקה  
 מר חן חיים יצחק      
 יפית רייטיך גב'  מזכירת לוגיסטיקה  
 מר חיים הירשנהורן  מנהל מערכות מידע  

 מר צחי מוצרי   מנהל רשת
      מר פיטר לוי  אחראי מחשבים    
         מר אבי אבישר    מנהל אתר המרכז  
 הרב אביחי קצין  ראש בית המדרש והמדרשה 

 גב' שמרית אפרים   מערך המכינות רכזת 
 גב' איריס שטרצר    מנהלת ספרייה 

 גב' קרן דביר   ספרניות             
 גב' יעל מיטרני

 אריאל פורטוגזגב'                  
    טליןגב' ויקטוריה גי    
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 הסטודנטים נאטדק
 

, המטפל שערי מדע ומשפטדקנאט הסטודנטים הוא גוף מטעם המרכז האקדמי 

 נם קשורים לתחום הלימודים . בסטודנטים בכל ההיבטים שאי

דקנאט הסטודנטים מספק מגוון רחב של שירותים שנועדו לתת מענה לבעיות אישיות, 

 כלכליות וחברתיות. 

 

 דקנאט הסטודנטים אחראי על הנושאים שלהלן:

 חונכות אישית. .2

 טיפול ברווחת הסטודנט. .7

 .קיום סדנאות למיומנויות למידה .3

 מרצה יועץ .4

 ות, בניית מאגר מלגותטיפול במלגות חיצוני .5

 כיתת מצוינות. .6

נציב קבילות הסטודנטים וטיפול בבעיות של סטודנטים בהתנהלות מול רשויות  .2

 המרכז.

ייזום, תכנון וביצוע פעילויות משותפות לתלמידי המרכז ולקהילה באמצעות  .8

 הפעלת פרויקטים של מעורבות חברתית.

 כולוגיישירות פס .9

 קשר עם אגודת הסטודנטים. .20

 ן הדיבייטמועדו .22

 נציבת תלונות הציבור לענייני הטרדה מינית  .27

 
בסמוך למינהל  3בקומה  רכז האקדמימשרדי דקאנט הסטודנטים נמצאים בבנין א' של המ

 הסטודנטים.
 

 :דרכי התקשרות
  nitza@mishpat.ac.il 0932250393 מנהלת הדיקאנט גב' ניצה טבנקין
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 תקנון הלימודים בבית הספר למשפטים
 תקנון .1

תקנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים לתואר בוגר ומוסמך בבית הספר למשפטים 
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט והוא נועד להבהיר את חובות  הסטודנטים וזכויותיהם, 

 בכל הנוגע ללימודים.
 נהלי רישום וקבלה .2

 LL.Bתואר ראשון 
רשאים להגיש מועמדותם ללימודי תואר ראשון משפטים במרכז האקדמי מועמדים  .א

 שמתקיים לגביהם לפחות אחד מן התנאים המפורטים להלן:
לפחות ואנגלית ברמה  90בעלי תעודת בגרות ישראלית בממוצע משוקלל של  .2

 ומעלה. 20יחידות לפחות, בציון  4של 
מך" מאוניברסיטה ישראלית או מכללה בעלי תעודת "בוגר" או תעודת "מוס .7

 המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
לעיל, לפי החלטת ועדת  7או  2בעלי תעודה קבילה מחו"ל, המקבילה לסעיף  .3

הקבלה של המרכז האקדמי. על התעודה להיות מאושרת על ידי משרד 
 החינוך, מתורגמת לעברית ומאושרת על ידי נוטריון.

לפחות  200ם תעודת בגרות בשפה שאינה עברית יחויב בציון מועמד שסיי .4
 בבחינת יע"ל.

בעלי תעודת סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים מוכר, מועמדותם  .5
 תישקל על ידי ועדת הקבלה.

המרכז האקדמי רשאי על פי שיקול דעתו לדרוש ממועמדים חדשים להבחן  .6
 בבחינת קבלה על פי בחירתו.

 האקדמי אינו דורש לעמוד בבחינה פסיכומטרית. המרכז  ב.
מועמד, אשר נבחן בבחינה פסיכומטרית רשאי להציג את תוצאות הבחינה ואלה 

 עשויות להוות גורם מיטיב. תוקף הבחינה הפסיכומטרית הוא ללא הגבלת זמן.
 LL.Mתואר שני 

עמדים רשאים להגיש מועמדותם ללימודי תואר שני במשפטים במרכז האקדמי מו ג.
 שמתקיים לגביהם לפחות אחד מן התנאים המפורטים להלן:

ממוסד מוכר בארץ או מחו"ל בממוצע  LL.Bבעלי תואר ראשון במשפטים  .2
 לפחות. 80

שנים לפחות בתחום המשפט, שממוצע  27מועמדים בעלי ניסיון מעשי של  .7
 . 25-80ציוניהם נע בין 

ומשפט לעודד ולטפח את הוראת  לאור מטרתו של המרכז האקדמי שערי מדע ד.
המשפט העברי, מחקרו, לימודו והפצת ידיעתו במערכת המשפטית, יינתן משקל 

 נוסף למועמדים בעלי רקע בלימודי יהדות.
במקרים חריגים, עניינם של מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה יידון  ה.

 בועדת הקבלה או בועדה לתארים מתקדמים של המרכז האקדמי.
את טופס הרישום יש להגיש למדור הרישום בצירוף המסמכים המפורטים בערכת  ו.

 ההרשמה שמפרסם המרכז האקדמי מדי שנה.
תישלח למועמד לאחר שמעטפת ההרשמה הגיעה אל מדור  אישור רישוםהודעת  ז.

 הרישום. 
 אין בהודעה זו משום אישור על קבלה מכל סוג שהוא.
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פרטיו האישיים של המועמד, נתוניו האקדמאיים בהודעת אישור הרישום יפורטו 
לצורך קבלה למרכז האקדמי ופירוט המסמכים החסרים למי שלא הציג את כל 

 המסמכים.
 באחריות המועמד להודיע למדור רישום במקרה של טעות ברישום אחד הפרטים.

תשלח למועמד אשר עמד בכל תנאי הקבלה הדרושים ואליה יצורף  הודעת קבלה ח.
 לתשלום על חשבון שכר הלימוד. שובר

מועמד שהתקבל ללימודים בשנה מסוימת ולא מימש את לימודיו, ירשם מחדש 
 ויעמוד בכל תנאי הקבלה שייקבעו לשנה"ל בה יחליט ללמוד.

לתלמיד מן המניין ייחשב רק מי שקיבל הודעת קבלה ממדור רישום ושהסדיר את  ט.
 על ידי רשויות המרכז האקדמי. ענייני שכר הלימוד בהתאם לכללים שנקבעו

מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט לעיל, ייראה כמי שויתר 
 על מקומו.

 תקופת הלימודים .8
( במשפטים הינו שלוש וחצי שנים LL.Bמשך הלימודים לסיום תואר ראשון ) א.

 ( ארבעה סמסטרים.LL.Mובתואר שני )
ים בעלי תואר ראשון, הלומדים במסגרת המסלול למרות האמור לעיל, סטודנט ב.

 לבעלי תארים יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים.
משך הלימודים ותכנית הלימודים כפופים לאישור מוסדות המרכז האקדמי,  ג.

 השומר לעצמה הזכות לשנותם.
 מסלולי הלימודים לתואר ראשון .4
ה מסלולים: מסלול בוקר, מסלול ערב הלימודים במרכז האקדמי מתנהלים בשלוש א.

 ומסלול לבעלי תארים.
הסטודנטים יחולקו למסלולי הלימוד השונים על פי בקשתם, על פי המכסה  ב.

הקיימת בכל אחד מהמסלולים ובהתאם להחלטת הנהלת המרכז האקדמי ויחויבו 
ללמוד אך ורק בשיעורי המסלול אליו שובצו, אלא אם כן קבלו אישור חריג 

עדה לענייני תלמידים, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בתיקו האישי של מהוו
 הסטודנט.

רישום לתכנית לימודים חלקית יאושר ובלבד שתקופת הלמודים עד לסיום כל  ג.
 חובות התואר לא תעלה על שש שנים. 

 מסלול מואץ לתואר שני א.4
ידים שלא מן תלמידים בשנה הרביעית בתואר הראשון במשפטים יוכלו להתקבל כתלמ

המניין ללימודי תואר שני במקביל ללימודי התואר הראשון ובלבד שמתקיימים לגביהם 
 התנאים שלהלן:

 .90 –בתואר הראשון לא יפחת מ  בלימודי התואר הראשוןממוצע ציוניהם  .א
שני. בתקופת החפיפה ייחשבו הסטודנטים במעמד "על תנאי" בלימודי התואר ה .ב

ודנטים אשר יסיימו את לימודי הבוגר בתנאים מעמד "מן המנין" ינתן לסט
 העומדים בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך.

 ש"ס3נ"ז. 8היקף לימודי התואר השני בתקופת החפיפה לא יעלה על  .ג
תלמידים כאמור יוכלו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתקופה של ארבע וחצי 

 שנים.
 הכרה בלימודים קודמים .5

קורס משפטי זהה לקורס הנלמד במרכז האקדמי במסגרת אחת  סטודנט שלמד א. 
הפקולטות למשפטים בארץ או שלמד בפקולטה שאינה פקולטה למשפטים באחת 
האוניברסיטאות או המכללות המוכרות בארץ, בטווח של חמש השנים האחרונות, 

 , יהיה רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורס.20וציונו לפחות 
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אינן עומדות בתנאים המפורטים בסעיף קטן א' יידונו על ידי בקשות חריגות אשר  ב.
בעניין תירשם בתיקו האישי של  עדה להכרה בלמודים קודמים והחלטתההו

 הסטודנט ותנומק.
 שנייש להגיש הבקשה למינהל הסטודנטים בכתב ולא יאוחר מתום השבוע ה ג.   

 ללימודים.
להכרה בלימודים קודמים" הסטודנט יגיש את הבקשה על גבי טופס "בקשה  ד.

 הנמצא באתר האינטרנט של המרכז האקדמי.
ה.     הבקשה תכלול את שם המוסד בו נלמד הקורס, שם הקורס, פרשיות הלימוד 

 )סילאבוס( של הקורס, השנה בה נלמד הקורס והציון אותו השיג הסטודנט.    
הסטודנט כל כל עוד לא אושרה הבקשה להכרה בלימודים הקודמים, חלות על  ו.

החובות החלות על תלמידי הקורס, אשר ביחס אליו הוגשה הבקשה, לרבות חובת 
 נוכחות וחובת הגשת תרגילים ועבודות.

הבקשה לפטור והמסמכים הנלווים יועברו לאישורו של מרצה הקורס אשר ביחס  ז.
 אליו הוגשה הבקשה ולאישורו של דיקן המרכז האקדמי.

 נריונים.לא יינתנו פטורים מסמי ח.
סטודנט אשר אושרה בקשתו להכרה בלימודים קודמים יהיה זכאי לקבל תעודת  ט.   

בוגר של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט אם היקף לימודיו במרכז האקדמי 
 מהווה לפחות שליש מלימודי  התואר.

אלא בהתאם  לא תינתן הנחה בשכר הלימוד במקרה של הכרה בלימודים קודמים י.   
 ., כמפורט בתקנון שכר הלימודם שנקבעו לכך ביחס לכל חוגלכללי

למען הסר ספק מובהר כי סטודנט אשר בקשתו להכרה בלימודים קודמים אושרה,  יא.
 לא יוכל לגשת לבחינה בקורס אשר ביחס אליו ניתן הפטור.

 חברות בכתבי עת  .6

ת העורך, לפי החלט –, חבר מערכת כתבי העת האקדמיים, יהיה פטור סטודנט א.
ש"ס עבור כל שנת חברות רציפה  4מלימוד קורסי בחירה משפטיים בהיקף של עד 

חברות בכתב עת תוגבל לשנתיים. הפטור יינתן לפי החלטת העורך לאחר במערכת.  
 בחינת עבודתו של חבר המערכת בתום כל שנת חברות רציפה במערכת, ולא מראש.

נה של שנה רציפה במערכת, יובא עניינו אם מסיבה כלשהי לא השלים הסטודנט כהו ב.
 להחלטת הדיקן, לאחר קבלת חוות דעת מהעורך.

סטודנט תצוין -עובדת כהונתו של התלמיד כחבר מערכת של כתב העת או כעורך ג.
 בגיליון הציונים של התלמיד.

תלמיד שרשימה מפרי עטו פורסמה באחד מכתבי העת של המרכז האקדמי, יהיה  ד.
פי המלצת עורך כתב העת ובאישור הדקאן ממקצוע בחירה משפטי  רשאי לפטור על

ש"ס. עובדה זו תצוין בגיליון הציונים של התלמיד. אם הרשימה  7-4בהיקף של 
פורסמה בכתב עת משפטי מוכר אחר של מכללה או אוניברסיטה, יחליט בדבר 

 הדקאן לאחר קבלת חוות דעת מעורך כתב העת של המכללה או האוניברסיטה.
מקסימום השעות מהם יכול להיות סטודנט פטור בגין חברות בכתב העת או בגין  ה. 

נ"ז במהלך  6השתתפות בכיתת מצוינות, בקליניקות ובמועדון הדיבייט לא יעלה על 
 התואר.

 תכנית הלימודים .7
תכנית הלימודים כוללת מקצועות חובה, תרגילים, קורסי בחירה, סמינריונים  א.

 יונים מחקריים וקורסים באנגלית. עיוניים, סמינר
תלמיד המרכז האקדמי יקבל את תכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי  ב.

 הנהלת המרכז האקדמי. 
בקורסי החובה, שיעורי האנגלית ובתרגילים שיתקיימו, יקבע המרכז האקדמי  ג.

 באיזה קורס ישתתף התלמיד, בהתאם  למסלול אליו נרשם.
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ת קורסי הבחירה והסמינריונים תיעשה על ידי הסטודנט במועדים שייקבעו בחיר ד.    
 לכך על ידי הנהלת המרכז האקדמי. 

 קיים איסור להשתתף בשיעורים שלא אושרו לתלמיד במערכת השעות שנקבעה לו. ה.
תנאי לרישום לקורסים והשתתפות בשיעורים הינו תשלום ראשון על חשבון שכר  ו.  

 מודים ומסירת הוראת קבע, כשהיא חתומה כנדרש.הלימוד לשנת הלי
ניתן לערוך שינויים במערכת אך ורק במהלך השבוע הראשון של כל סמסטר ביחס   ז.

 ללימודים המתקיימים באותו סמסטר.
יוגשו למנהל הסטודנטים בכתב על גבי  קורסי החובה בקשות לשינויים במערכת ח.   

ריונים ייעשו השינויים בתחנת המידע בקורסי הבחירה והסמינ טופס שינויים.
 לסטודנט בהתאם להנחיות שיפורסמו.

סטודנט אשר לא הסדיר את מערכת השעות במועד שנקבע לו או אשר לא הסדיר   ט.   
 את שכר הלימוד במועדו, לא יהיה רשאי לערוך שינויים במערכת השעות שלו.

ים אושרה או נדחתה, ישתתף כל עוד לא קיבל הסטודנט הודעה לפיה בקשתו לשינוי י. 
 בקורס אליו היה רשום לכתחילה.

סטודנט אשר לא הסדיר את מערכת השעות שלו מכל סיבה שהיא, ישובץ לקורסים  יא.
 על פי החלטת מנהל הסטודנטים.

  לימודי אנגלית לפטור לתלמידי תואר ראשון .3

 ים שלהלן:הציון הגבוה מבין הציונ פי על תיקבע באנגלית הלימודים רמת  א.
  .בבחינה הפסיכומטרית ן הסטודנטציו . 2  
 " או "אמי"רם".בבחינת "אמי"ר ן הבחינהציו . 7       

 סטודנט חייב לסיים חובותיו באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודיו. ב.
 .של המרכז האקדמי הועדה לענייני תלמידיםיועברו לטיפולה של מקרים מיוחדים 

דרישות חייב הסטודנט למלא אחר כל ובר בלימודי האנגלית לשם קבלת ציון ע ג.
 נוכחות, עמידה בבחנים ובעבודות, ועמידה בבחינה הסופית.חובת הלרבות  הקורס,

 התלמידים יחולקו לקבוצות על פי רמתם, לפי הקטגוריות שלהלן: ד.
 יילמד במהלך סמסטר אחד בלבד. -"ב קורס "מתקדמים

 מהלך שני סמסטרים.יילמד ב –קורס "מתקדמים א" 
 סמסטרים. לושהיילמד במהלך ש  -"בסיסיקורס "
 במהלך ארבעה סמסטרים. ויילמד  -"בסיסי א' וטרום בסיסי ב' "טרום יקורס

 , וציונם אינו משוקלל בממוצע הציונים.קודות זכותלימודי האנגלית אינם מקנים נ ה.
  קורסי בחירה .    9

 תואר ראשון

השניה ילמדו הסטודנטים קורסי בחירה כלליים בהיקף כולל החל משנת הלימודים  א.
קורסים סמסטריאליים במהלך התואר. תלמידים בעלי תואר אקדמי מוכר  6של 

 3רשאים ללמוד החל משנת הלימודים הראשונה, קורסי בחירה כלליים בהיקף של 
 קורסים סמסטריאליים במהלך התואר.

 בעל ערך של נקודת זכות אחת.כל קורס בחירה סמסטריאלי הינו  ב.     
במסגרת תכנית ההוראה ניתנת לסטודנט אפשרות לבחור מתוך רשימת קורסי  ג.       

הבחירה את תחומי ההתמחות בהם הוא מתעניין מתוך מגוון מסלולי הלימוד, 
 בכפוף למכסה המירבית בכל קורס.

נאות מעשיות, במסגרת קורסי הבחירה ניתן לבחור בקליניקות אשר הינן סד ד.    
נקודות זכות )ומחליפות שני קורסי  4 –הנלמדות על בסיס שנתי והינן שוות ערך ל 

 בחירה סמסטריאליים(.
קורסי בחירה סמסטריאליים ולפחות  4תלמיד אשר בסיום התואר ילמד לפחות  ה.    

סמינריון אחד באחד ממסלולי ההתמחות המפורטים בתכנית קורסי הבחירה יקבל, 
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תעודה הרגילה, תעודה לפיה סיים את לימודי המשפטים במסלול בנוסף ל
  ההתמחות או באשכול בו למד כאמור.   

המרכז האקדמי שומר לעצמו הזכות לבטל קורס בחירה, במידה ונרשמו לקורס  ו.     
סטודנטים. תלמיד שנרשם כאמור יוכל לבחור קורס בחירה חלופי  50 –פחות מ 

 ור מנהל הסטודנטים ובהתאם למכסת הקורסים.באותו סמסטר, בכפוף לאיש
 תואר שני

בסמסטר הרביעי ללימודי התואר ילמדו הסטודנטים קורסי בחירה כלליים בהיקף  ז.
 קורסים סמסטריאליים. 3כולל של 

 ש"ס3נ"ז. 7כל קורס בחירה הינו בהיקף  ח.
 סמינריונים  .11
 2נריון עיוני בהיקף של חייב להשתתף במהלך לימודיו בסמי תלמיד לתואר בוגר א.

 נקודות זכות.  3נקודת זכות ובסמינריון מחקרי בהיקף של 
בסמינריון העיוני יכתוב התלמיד ניירות עמדה ובסמינריון המחקרי יכתוב התלמיד 

 עבודה סמינריונית וכן יעמוד ביתר הדרישות כפי שיקבעו.
על ידי הדקאן, הסמינריון יוגש באופן פרטני, למעט מקרים חריגים שיאושרו  

 מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
בהתאם למטלות שייקבעו על ידי המרצה והציון  ייקבעהעיוני  בסמינריון ציוןה ב.    

 להצגת בהתאם וכן הסמינריונית לעבודה בהתאםבסמינריון המחקרי ייקבע 

 להשתתפותבהתאם  המרצה  של דעתו פי שיקוללפה )"רפרט"( ו – בעל העבודה

 . הסמינריון במהלך בדיון הסטודנט של תורמת
, הציון ועל דרישותיו מהסטודנטים הרכב על הסמינריון בתחילת יודיע המרצה ג.

 . לרבות  היקף העבודות
הסמינריון העיוני מתפרס על פני סמסטר אחד בשנת הלימודים השניה ואילו  ד.    

 ת. הסמינריון המחקרי מתפרס על פני שנת לימודים שלמה בשנה השלישי
קריים חחייב להשתתף במהלך לימודים בשני סמינריונים מ תלמיד לתואר מוסמך .2ד

 ש"ס3נ"ז כל אחד. 4בהיקף 
למינהל הסטודנטים כשהן  יוגשובסמינריון המחקרי  סמינריוניותה עבודותה ה.

  .מודפסות
מרצה המעוניין בכך יוכל לאשר לסטודנטים להגיש את העבודה הסמינריונית גם 

 הדוא"ל ובלבד שעותק קשיח אחד יוגש למזכירות הסטודנטים.באמצעות 

 . שהוגשה כפי מהעבודה עותק בידיו לשמור חייב הסטודנט ו.

עבודה סמינריונית שהוגשה תירשם על ידי מינהל הסטודנטים בתיקו האלקטרוני  ז.
 של הסטודנט בו יצוין תאריך מסירת העבודה.

בספטמבר  2יום מאר הראשון יוגשו לא יאוחר בלימודי התו סמינריוניותה עבודותה   ח.
 קבע כן אם אלא במרס,  2של אותה שנה, ובלימודי התואר השני לא יאוחר מיום 

 והודעה בהתאם נמסרה לסטודנטים הרשומים בסמינריון.אחרת  המרצה
 בסמינריון מילא מטלות לא או במועד סמינריונית עבודה גישלא ה אשר סטודנט ט. 

 .מינריוןבס 0 ציוןיקבל 
בו נתקבלה  יום מהמועד - 60 מ יאוחר לא יינתנו סמינריוניות עבודותב ציונים  י.

  העבודה במינהל הסטודנטים.
 יום מיום הגשת העבודה. 90עבודה שהוגשה באיחור, באישור המרצה, תיבדק תוך 

עותק של העבודה הסמינריונית יוחזר לידי הסטודנט בצירוף דף הערות וציון  יא. 
 ודה.העב



21 

 

  של הסופית הזו הגרס כי היא חלוטה הנחה,  הלבדיק עבודה סטודנט שהגיש מעת יב.
 טיוטה.    אלא סופי אינו המוגש כי העותק מסטודנט טענה תשמע אל. עבודהה

 קורסים עודפים .11

במהלך התואר ניתנת לכל סטודנט האפשרות ללמוד שני קורסי בחירה עודפים  א.
 ם הוא חייב, ללא תשלום שכ"ל נוסף.מעבר למכסת הקורסים שבה

 הרישום לקורסים העודפים ייעשה על בסיס מקום פנוי. ב.
בגיליון הציונים הסופי יופיעו כל המקצועות שנלמדו על ידי הסטודנט, לרבות  ג.

 הקורסים העודפים.
בחישוב ממוצע הציונים יילקחו בחשבון כלל המקצועות שנלמדו, אלא אם כן יודיע  ד.

 אחרת למינהל הסטודנטים, באשר לקורסי הבחירה  העודפים. הסטודנט
ניתנת לסטודנט אפשרות לבקש מחיקה של קורס בחירה או סמינריון מגיליון  ה.

הציונים אף טרם מילוי מכסת קורסי הבחירה והסמינריונים. מחיקה של קורס 
 כאמור בסעיף זה הינה סופית ובלתי ניתנת לביטול.

 רים, תרגילים וסמינריוניםנוהל נוכחות בשיעו .12
 התרגילים שיעורי החובה, קורסי הבחירה, בכל נוכח להיות חייב סטודנט א.

  . הלימודים תכנית במסגרת לו ואשר נקבע נים סמינריווה
אשר לא נכח בארבעה משיעורי קורס סמסטריאלי ומעלה או מארבעה  סטודנט

לגשת היה רשאי י לא, שיעורים בכל סמסטר בשיעורי קורס שנתי, יגרע מהקורס
, ויהיה עליו להשלים את סמינריוןאת עבודת ה להגיש או בקורס הסופי למבחן

 הקורס, ממנו נגרע, בשנה שלאחר מכן.
בגיליון הציונים של הסטודנט יופיע בקורס האמור ציון "נגרע". הסטודנט יוכל 

חירה לבקש את מחיקת הקורס בו הציון "נגרע" רק לאחר השלמת מכסת קורסי הב
 או הסמינריונים כמתחייב לתואר.

  החומר  לקרוא את הסטודנטים חייביםה,  בכית פיזית נוכחות  על  בנוסף ב.
 ולהגיש עבודות להכין ביניים, הבבחנים ובבחינות  לעמוד ,שנתבקשו ביבליוגראפיה

 . המתרגל או המרצה ידי על תוטלש כפי, ולעמוד בכל מטלה בית
ם הסטודנטי את נוכחות לו הנראות בדרכים לבדוק רשאי ורבשיע מתרגל או מרצה ג. 

 הרשומים לקורס המועבר על ידו.
למנוע ממנו   ,מרצה רשאי להרחיק סטודנט מקורס, למנוע ממנו לגשת לבחינה ד.

, במקרה בו הפר הסטודנט את הסופי שלו הציון להגיש עבודה או להפחית מן
 .בסעיף זה יותוחוב

 על להודיע חייב  שיעוריםב להשתתף יכול אינו מוצדקים מטעמים אשר ט,סטודנ ה.
  ות,בהתאם לנסיב , ככל שניתןמראש הסטודנטים ינהללמו למרצה בכתב כך

 .ם התומכים בבקשהאישורי נימוקיו להיעדרות ובצירוף בצירוף
 .הקורס סטודנט אשר אינו רשום לקורס, לא יורשה להיבחן בו, גם אם נכח במפגשי ו.

תאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות כללים לה .18
 לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת

 הגדרות .א
 .7002 –כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז  –" סטודנט"
ימים  72סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות  –" סטודנט/ית זכאי/ת"

 ומעלה במהלך הסמסטר. 
ימים ומעלה במהלך  72נט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ3משמורת סטוד

 הסמסטר.
 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפרט. –" מטלה"
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 שמירת הריון וטיפולי פוריות .ב

 היעדרות משיעורים .2
מכלל השיעורים,  30%"סטודנטית זכאית" זכאית להיעדר  מששה שבועות או 

כל קורס בו חלה חובת נוכחות. אם ההיעדרות עלתה על הגבוה מבין השניים, ב
תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום  30%

 נוסף ובלבד שטרם נבחנה בו.
 מטלות .7

"סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כי אלה חלו 
י פוריות, רשאית בתקופת היותה לפי אישור רפואי, שמירת הריון או טיפול

להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה ובתאום 
 שבועות מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית". 2עימו, באיחור של 

 סדנאות, עבודה מעשית .3
סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית הייתה בשמירת 

עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, הריון או בטיפולי פוריות יושלמו בתאום 
 בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. 

אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות, 
 יהיה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.

 בחינות .4
במועד אחר  סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה, תבחן

 במסגרת המועדים המקובלים בכפוף להצגת אישור רפואי.
"סטודנטית זכאית" )הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות( תהא זכאית 
להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים 

 במרכז האקדמי.
ריות( שנעדרה "סטודנטית זכאית" )הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פו

מבחינה של קורס המהווה תנאי קדם לקורס אחר או לשנת לימודים מתקדמת, 
 זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת.

 לסטודנטית בהריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.
ממשך זמן  75% -לסטודנטית בהריון תינתן תוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ

 חינה.הב
 הארכת לימודים. 5              
 סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאית להאריך את לימודיה בשני             

 סמסטרים לי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בגין הארכה זו.                   
 חופשת לידה וחופשה בגין אימוץ .ג

 היעדרות משיעורים .2
מכלל השיעורים,  30%אית להיעדר מששה שבועות או "סטודנטית זכאית" זכ

 הגבוה מבין השניים, בכל קורס בו חלה חובת נוכחות.
תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס  30%אם ההיעדרות עלתה על 

 ולחזור עליו.
 בן או בת זוג באירוע מזכה יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.

 מטלות .7
ת" רשאית להגיש מטלות שניתנו בסמסטר בו ילדה )ומועד "סטודנטית זכאי

הגשתן לאחר הלידה( או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, באיחור של 
שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת המטלות או מתום תקופת היותה  2
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"סטודנטית זכאית" )המאוחר מבין השניים(. עבור הגשת המטלות במועד החדש 
 ה תשלום נוסף.שנקבע לא יגב

 סדנאות, עבודה מעשית .3
סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית היתה זכאית 
יושלמו בתאום עם המרצה בפרק זמן  שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות 

 בכל אחת מהמטלות הנ"ל.
אם לדעת המרצים לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות, 

 ה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.יהי

 בחינות .4
שבועות מתום  24"סטודנטית זכאית" רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 

הלידה ותהא זכאית להבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ"ל במועדי 
 הבחינות המקובלים.

ה של קורס המהווה "סטודנטית זכאית" שנמצאת בחופשת לידה ונעדרה מבחינ
תנאי קדם לקורס אחר או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד "על תנאי" 

 בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת.
שבועות ממועד  3בן זוג באירוע מזכה רשאי להיעדר מבחינות לתקופה של עד 

הלידה ויהא זכאי להיבחן במקצועות בהם לא נבחן בתקופה הנ"ל במועדי 
 ים.הבחינות המקובל

 ביטול קורס או דחייתו .5
"סטודנטית זכאית" תהא רשאית לבטל קורס3ים גם לאחר המועד האחרון 

 לביטול ובתנאי שטרם נבחנה ותוכל להירשם מחדש ללא תשלום נוסף.

 הקפאת לימודים .6
"סטודנטית זכאית" רשאית להקפיא את לימודיה לפני מועד הבחינות 

זכותה להירשם מחדש ללא רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את 
 תשלום ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים.

 בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית .2
 בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים.

בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא 
 יה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.השתתפו בבחינה שמועד עריכתה ה

 מועד סיום התואר .ד
מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא 

 תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

 חנייה .ה
סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד לחודש לאחר 

 הלידה.
 כרטיסי צילום .ו

"סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד לתקרה של 
 צילומים ליום היעדרות. 70

 כשלון בקורס .14
. למעט בקורסים בהם יצוין מפורשות כי ציון 60 -ציון סופי נמוך מ –"נכשל" 

 .20המעבר הינו 
 אלא אם כן צוין אחרת ביחס לקורס מסוים. 60 –"ציון עובר" 

 לקבלת ציון עובר בקורס הוא קבלת ציון עובר בבחינת הגמר.  תנאי
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 דין כשלון בקורס חובה א.
 הקורס את ללמוד חייב יהיה חובה בקורס "נכשל" יסופ ציון קיבל אשר סטודנט

 .  ות ועמידה בבחינותעבודה הגשת לרבות הקורס של המטלות בכל ולעמוד, מחדש
נרשם בשנית, כמפורט לעיל, יהא  במידה ונכשל הסטודנט בקורס החובה אליו

 המרכז האקדמי רשאי להפסיק את לימודיו.
 מקרים מיוחדים יועברו לעיונה של הועדה לענייני תלמידים.

חובה על סטודנט שנכשל בקורס כאמור לפנות אל מינהל הסטודנטים לשם רישום 
 לקורס חוזר.

שנה בה הוא על הסטודנט לעמוד בחובות הקורס החוזר כפי שהם חלים באותה 
 לומד את הקורס.

 דין כשלון בקורס בחירה ב.
" 0סטודנט אשר נרשם לקורס בחירה ולא ניגש לבחינת הגמר, ציונו בקורס יהיה "

ויצוין בקוד פנימי בגיליון הציונים של הסטודנט עד לסיום התואר. בגיליון הציונים 
 רה.הסופי יימחק הציון ובלבד שהשלים הסטודנט את מכסת קורסי הבחי

ציונו של סטודנט אשר ניגש לבחינה בקורס בחירה ונכשל, יוכנס לגיליון הציונים 
 וישוקלל עם הממוצע.

על הסטודנט מוטלת החובה לוודא כי עמד במכסת קורסי הבחירה בה הוא מחויב 
 לשם השלמת התואר.

 שיפור ציונים .15

מורת תשלום סטודנט, המבקש לשפר ציון בקורס חובה, רשאי להירשם בשנית ת א.
לשני קורסים לכל היותר במהלך התואר ויהא עליו לעמוד בכל מטלות הקורס, כולל 

 חובת נוכחות, הגשת עבודות ועמידה בבחינות, כפי שיקבעו על ידי מרצה הקורס.
הציון הסופי אשר יינתן לסטודנט, אשר חזר על קורס, כמפורט בסעיף א' לעיל,  ב.

הוא נמוך מהציון שקיבל הסטודנט בשנה  יהיה הציון הקובע בקורס, אף אם
 הראשונה בה למד את הקורס, ואף אם ציונו בקורס "נכשל".

 לאחר השלמת הקורס רשאי הסטודנט לקבל גיליון ציונים מעודכן. ג.
לא יבוטל רישום של קורס חובה או ישונה ציון בגיליון הציונים אלא לאחר  ד.

 שהושלם במקומו קורס חלופי.
לשפר ציונים בקורסי חובה אף לאחר קבלת  רכזכות לאשר לבוגר המלדיקן הסמ ה.

 תעודת הזכאות, מטעמים מיוחדים שירשמו בתיקו האישי של הבוגר.
 הפסקת לימודים .16

 סטודנט של לימודיוהנהלת המרכז האקדמי שומרת לעצמה הזכות להפסיק את 

 : שלהלן המקרים מן אחד בכל
  מיותאקד סיבות עקב לימודים הפסקת  א.

רכז כפי שנקבעו ע"י ועדת ההוראה של המ המעבר בתנאי עמד לאר שא ,סטודנט
ים אותה לימודה, או שממוצע ציוני הקורסים אותם למד הסטודנט בשנת האקדמי

בשנה ב'  65 –בשנה א' ו  20 -סיים או בסיום סמסטר א' של אותה שנה היה נמוך מ
חוות דעתה של הועדה לענייני  או שקיימת סיבה אקדמית אחרת אשר על פי או ג'

 .תלמידים מצדיקה את הפסקת לימודיו
 מנהליות סיבות עקב לימודים הפסקת ב.

 הפסקת הודיע על כאילו ייחשבש, כנדר הרשמתו הסדיר לאר שא סטודנט .2

 . לימודיו
 על כאילו הודיע ייחשב ,הכספיות בהתחייבויותיו עמד לאר שא סטודנט .7

 . לימודיו הפסקת
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  משמעתיות סיבות עקב לימודים פסקתה ג.
 של לימודים הפסקת על להחליט רשאי רכז האקדמיהמ של בית הדין המשמעתי

  .משמעתיות עבירות עקב סטודנט
 כלל את ומחייב רכז האקדמיהמ באתר והעדכני מפורסם המלא המשמעת תקנון

 . םהסטודנטי
  אישיות סיבות עקב לימודים הפסקת ד.

  מינהל הסטודנטים.ל בכתב בקשה יגיש לימודיו יקלהפס המבקש סטודנט
 פי תקנון שכר לימוד. על יתבצע , בהתאם לנסיבות,לימודה שכר החזר / חיוב

 הקפאת לימודים .17
 . יגיש הודעה למינהל הסטודנטים סטודנט המבקש להקפיא לימודיו א.
דנט הסטו , ייזקפו לזכותמשהוגשה על ידי הסטודנט בקשה להקפאת לימודים ב.

שכר הלימוד של שנת  למרכז האקדמי, לטובתלם יהסכומים אותם ש המבקש
 שלאחר ההקפאה.הלימודים הבאה 

 בלבד.תי שנות לימוד שתקופה של עד לאישור הקפאת לימודים יינתן  ג.
 חידוש לימודים .13
 על ידיאושרה עקב בקשה אשר הוגשה על ידו ו ולימודי קיהפס אשר סטודנט א.

לעיל והמבקש  22ד' או בהתאם לסעיף  26כמפורט בסעיף  ,האקדמירכז המ מוסדות
 לפחות לחידוש לימודים בקשה הסטודנטים ינהליגיש  למלחדש את לימודיו, 

 נה בה הוא מבקש לחדש הלימודים.שה תחילת לפני חודשיים
ם, הסטודנט ללימודי שב בה שנה באותה הנהוגים בתנאים יהיה לימודים חידוש ב.

 .םותכנית הלימודי הלימוד שכר ןלרבות לעניי
והמבקש  לא עמד בתנאי המעבר בעת הפסקת הלימודים בקשתו של סטודנט, אשר ג.

 ועדה לענייני תלמידים. ה בפני תידון, לחדש לימודיו
הירשם להמבקש לחדש לימודיו, סטודנט  לחייברשאית  תלמידים לענייני הוועדה ד.

 שונות לקראת בהשלמות לחייבו וכן , הב נבחןבעבר ו מדאותם ל  קורסיםל בשנית

 . התואר קבלת
 רציפות לימודים .19
רכז במ את לימודיו שהחל מיום שנים שש תוך לימודיו את סיים ר לאשא ,סטודנט א.

  . לימודיו יופסקוהאקדמי, 
 א'  29רשאית להאריך את משך התקופה הנקובה בסעיף  תלמידים לענייני הועדה    ב.

 . מסיבות מיוחדות שיירשמו ,אחת נוספת בשנה
 תעודות הצטיינות שנתיות במסגרת התואר הראשון .21

 לימודיים הישגים על בלימודי התואר הראשון שנה מדי מוענקות הצטיינות תעודות א.

 .תהחולפ בשנה
תעודות ההצטיינות על הישגי שנת הלימודים הראשונה והשניה יוענקו במהלך שנת  

עודות ההצטיינות על הישגי שנת הלימודים השלישית הלימודים העוקבת ואילו ת
 יוענקו במסגרת טקס הענקת התארים בסיום התואר.

מהסטודנטים בכל מחזור, אשר למדו תכנית לימודים מלאה ואשר הינם בעלי  7% ב.
יתרה ובלבד שממוצע ציוניהם  צטיינותה תעודתיקבלו  ההישגים  הגבוהים  ביותר,

 *.97 -השנתי לא יפחת מ 
מהסטודנטים בכל מחזור, אשר למדו תכנית לימודים מלאה ואשר הינם בעלי   8% ג.

ההישגים  הגבוהים  ביותר  במחזור יקבלו תעודת הצטיינות ובלבד  שממוצע 
ב'  70ושאינם  נכללים ברשימה המפורטת בסעיף  88 –ציוניהם השנתי לא יפחת מ 

 לעיל*.
 הציונים הגבוה ביותר בכל שנה. כמצטיין דקאן ייבחר הסטודנט בעל ממוצע ד.
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 נה.ש באותה שנלמדו הקורסים בחשבון יילקחוהציונים  ממוצע חישובצורך ל ה.
 .לממוצע יחושבו לאה זרה כשפ אנגלית לימודי

"תכנית לימודים מלאה " לענין סעיף זה כוללת את כל קורסי החובה של אותה שנת לימוד וכן  *
שנים החל מהשנה השניה, סמינר עיוני בשנה השניה לפחות שני קורסי בחירה בכל אחת מה

וסמינר מחקרי בשנה השלישית. לענין סעיף זה ייחשב סטודנט שקיבל מטעם המרכז האקדמי 
פטור מקורסי חובה בגין הכרה בלימודים קודמים כמי שלמד את הקורסים הנ"ל במרכז 

 האקדמי.
 שפטיםבמ מלגות הצטיינות שנתיות בלימודי התואר הראשון .  21

 .תהחולפ בשנה לימודיים הישגים על שנה מדי מוענקות הצטיינות מלגות א.
על יינים, בחשבון שכר הלימוד המשולם המלגות יזקפו לטובת הסטודנטים המצט

 ידם בפועל בשנת הלימודים במהלכה ניתנת המלגה.
סטודנטים בכל מחזור, אשר למדו תכנית לימודים מלאה ואשר הינם בעלי  חמישה ב.

, עד לגובה שליש משכר הלימוד*, לימודים במלגת יזכו ההישגים  הגבוהים  ביותר,
***** ,. 

חמישה  סטודנטים,  אשר למדו תכנית לימודים מלאה ואשר הינם בעלי  ההישגים   ג.
ובלבד  שאינם  נכללים  ₪ 7,000הגבוהים  ביותר  בכל מסלול יזכו במלגה של עד 

 עיל*, **.ב' ל 72ברשימה המפורטת בסעיף 
 נה.ש באותה שנלמדו הקורסים בחשבון יילקחוהציונים  ממוצע חישובצורך ל ד.

 .לממוצע יחושבו לאזרה  כשפה אנגלית לימודי
המרכז האקדמי שומר על זכותו לשלול הענקת מלגה לסטודנט אשר הפסיק את  ה.

 לימודיו במרכז האקדמי טרם השלמת התואר או שנמצא אשם בהליכי משמעת.
ודנטים בשנה האחרונה ללימודיהם יהיו זכאים למלגה אך ורק אם סיימו את כל חובות השנה סט *

 בשנה העוקבת. במאי 25השלישית ללימודיהם וקיבלו את כל הציונים עד ליום 
"תכנית לימודים מלאה "לענין סעיף זה כוללת את כל קורסי החובה של אותה שנת לימוד וכן  **

ל אחת מהשנים החל מהשנה השניה, סמינר עיוני בשנה השניה לפחות שני קורסי בחירה בכ
וסמינר מחקרי בשנה השלישית. לענין סעיף זה ייחשב סטודנט שקיבל מטעם המרכז האקדמי 
פטור מקורסי חובה בגין הכרה בלימודים קודמים כמי שלמד את הקורסים הנ"ל במרכז 

 האקדמי.
"ל תשע"ז יחולו הכללים כפי שהיו נהוגים עת עבור סטודנטים שהחלו את לימודיהם עד שנה *** 

 התחילו את לימודיהם במרכז.
              כיתת מצוינות א.21

מהלך בלסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון כיתת מצוינות הינה תכנית העשרה  
 שנת הלימודים השלישית.

צורך ל מבין בוגרי שנה ב'. לתכנית יתקבלו סטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה
הקיימים לאחר סיום מועדי ב' של  ב'-שנים א' חישוב הממוצע ילקחו בחשבון ציוני
              .סמסטר ב' בשנת הלימודים השניה

       הסטודנטים שישתתפו בתכנית יזוכו בשתי נקודות זכות אקדמיות.
חברי כיתת המצוינות ילמדו בתכנית שנתית במסגרת של מפגשים שבועיים קבועים. 

    תכנית נועדה להקניית השכלה רחבה עם דגש על ידע מעשי.ה
סטודנטים מכיתת המצוינות לוקחים חלק פעיל בתכנית חונכות אישית ומרכז 

 הלמידה.
 סיום לימודים וזכאות לתואר בוגר/מוסמך .22
ללימודי התואר וקיבל  האקדמיות והחובות הדרישות כל את שליםה אשר סטודנט א.

  לתואר. זכאות אישור קבלל איזכ את כל הציונים
סטודנט המבקש לקבל את אישור הזכאות לתואר, יפנה באמצעות תחנת המידע  ב. 

 ".בקשה לאישור זכאותב" לסטודנט
 ןגיליו  לתואר יועבר אל תחנת המידע לאחר סיום הטיפול בבקשה.אישור הזכאות  ג.

 מאגר המרכז.ישלח במקביל בדואר אל הכתובת הרשומה ב ציונים מקורי וחתום
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סטודנט, אשר ימצא כי לא סיים את חובותיו למרכז האקדמי, לרבות לגזברות 
 ולספריה, לא יהיה זכאי לקבל אישור זכאות לתואר.

תעודת בוגר3מוסמך תוענק לסטודנט בטקס קבלת התארים, אשר ייערך אחת לשנה  ד.
 ואשר על מועדו תודיע הנהלת המרכז האקדמי.

 .יהיה המועד בו קיבל הסטודנט את הציון האחרון מועד הזכאות לתואר ה.
 אישור התמחות* .28
י נונותרו לו לא יותר מש רכז האקדמיסיים את תקופת לימודיו במר שא סטודנט א.

לקבלת תעודת בוגר  רכז האקדמיכדי למלא אחר דרישות המ ציונים סופיים
 להתמחות.)בחינות לרבות עבודות סמינריוניות(, רשאי לקבל אישור יציאה 

את ם יסי ייחשב כמי שלא בקורס וחייב להירשם אליו בשנית, נכשלסטודנט אשר  ב.
 ו, ולא יהיה זכאי לקבל אישור יציאה להתמחות.ת לימודיתקופ

 לא יינתן אישור התמחות רטרואקטיבי. ג.
 להוראות לשכת עוה"ד.  התאם* ב

 טקס הענקת תארים .24
 בה הלימודים שנתראת או לאחר סיום ענקת התארים לקה טקס יתקיים ככלל א.

 . לימודיהם את הסטודנטים סיימו
טקס הענקת התארים למסלול לבעלי תארים ייערך לקראת או לאחר סיום שנת 

 הלימודים הבאה אחרי שנת הלימודים בה סיימו.
התואר יוענק בהצטיינות ובהצטיינות יתירה לרשימת התלמידים המצטיינים  ב.

 . מכלל המחזור 20%לא יעלה על במחזור, אשר מספרם 
 רשימת המצטיינים בהצטיינות או בהצטיינות יתירה תהיה על פי הכללים הבאים:

 כמצטיין דיקן ייבחר הסטודנט בעל ממוצע הציונים הגבוה ביותר בתואר.
מהסטודנטים, אשר ממוצע ציוניהם בתואר הינו הגבוה  7% -מצטיינים יתירה 

 .97 -ציוניהם המשוקלל לא יפחת מ ביותר במחזור ובלבד שממוצע 
מהסטודנטים, אשר ממוצע ציוניהם הממוצע בתואר הינו הגבוה  8% –בהצטיינות 

ובלבד שאינם  88 –ביותר במחזור ובלבד שממוצע ציוניהם המשוקלל לא יפחת מ 
 נכללים ברשימת המצטיינים יתירה.*

 נלמדו אשר מינריוניםהקורסים והס ציוני יחושבוהציונים,  ממוצע חישוב לצורך ג.
  ד.בלב רכז האקדמי שערי מדע ומשפטבמ על ידי הסטודנט

 לא ,אנגלית משפטיתהקורס קורסים מהם קבל הסטודנט פטור, וכן ציון  ציוני

 . הממוצע חישוב לצורך בחשבון יובאו
בשנה  במאי 25* תעודות ההצטיינות יוענקו לסטודנטים אשר יהיו זכאים לתעודת בוגר3מוסמך עד ליום 

 בה מתקיים טקס הבוגרים של המחזור בו הם לומדים.
 אמצעי מידע לסטודנטים* .25  

לרשות תלמידי המרכז האקדמי עומדים מספר אמצעים לקבלת מידע חיוני, 
 כמפורט להלן:

 (SMS) סלולארי לטלפון כתוב הודעות שירות א.
 כתובות הודעות הסלולארי הטלפון למכשיר לקבל לסטודנטים מאפשר זה שרות

 שונים אירועים נות,בחי מועדי ם,הלימודי בתכנית שינויים : כגון שוטפים בנושאים

 . וציונים
*על הסטודנט חלה החובה להודיע על כל שינוי בפרטיו האישיים. לסטודנט לא תוכל להיות טענה בדבר אי 

ם ואת חברת קבלת הודעות, במידה ששינה כתובת או מספר טלפון ולא עדכן את מינהל הסטודנטי
 "מיילביט".

         אינטרנט ב.
 עדכוני ם:הבאי בנושאים  מידע לקבל ניתן המרכז האקדמי של האינטרנט באתר 
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ביטולי שיעורים, טפסים  ,ממרצים מידע ,כללי מידע ,אישית שעות ערכתמ ,ציונים
  ת.חשובו הודעותו

 סיסמת הכניסה לאתר תינתן לסטודנט בשנת הלימודים הראשונה.
לרשות הסטודנטים עומד שירות גלישה אלחוטית ללא עלות לצורך שימוש בתחומי  ג.

המרכז האקדמי בנושאים הקשורים ללימודים. השרות מסופק על ידי גופים 
 חיצוניים שלמרכז האקדמי יש קשר עמם.

 ברשת שימוש לעשות לאחר ירשה לא וכן שימוש לעשות שלא מתחייב המתחבר
 מטרד, הגורם באופן או חוקי, בלתי למטרה ציודב או או בשירות האלחוטית

 אף יעשה שלא מתחייב וכן בציוד או ,בשירות או ברשת או פגיעה עוולה או הפרעה

 .בשירות אחר משתמש של שימושו לשבש או העלול למנוע מחדל או מעשה
המרכז השימוש ברשת האלחוטית הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש. 

מסיר מעליו כל אחריות לאובדן מידע אישי או לכל נזק  ע ומשפטהאקדמי שערי מד
שעלול להיגרם מכך. המרכז האקדמי מגביל את זמן השימוש ובסיומו תתבצע 

או  אין הבטחה או התחייבות לקצב תקשורת מינימליהתנתקות מן השרות כמו כן 
   לחיבוריות רציפה. או לעצם קיום השרות.

כל אחריות לתכנים או  ומידע ברשת ואין לאין בקרה על ה למרכז האקדמי
התקשורת אינה מאובטחת ואינה מוצפנת וכל נזק שיגרם מכך הוא . לאמינותם

           .באחריות הגולש
תמיכה לרשת האלחוטית בלבד ולא לציוד  ןנות המרכז האקדמייחידת המחשוב של 

          של הגולש. 

 הנובע מגלישה ברשת האלחוטית. המרכז האקדמי אינו אחראי על אבדן פרטיות
המרכז האקדמי רשאי לבקר את התכנים בהם גולש המתחבר, לחסום אתרים או 
שרותים מסוימים על פי החלטתו. המרכז האקדמי רשאי לחסום גולשים מסוימים 

למען הסר ספק  או למנוע מהם את השרות על פי ראות עיניו וללא כל הודעה מראש.
רשאי לשנות את תנאי השרות מפעם לפעם על פי ראות מובהר כי המרכז האקדמי 

 עיניו.

 מכינה .26
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מקיים מכינה ללימודי תואר ראשון למועמדים 

 אשר הינם בעלי תעודת בגרות חלקית או ללא תעודת בגרות כלל.
הלימודים במכינה הינם בהתאם לכללים אשר נקבעו על ידי המועצה להשכלה 

 ה.גבוה
בוגרי המכינה, אשר עמדו בדרישות המכינה הן לעניין נוכחות בשיעורים והן לעניין 
עמידה בהצלחה בבחינות ובתנאי המעבר, יהיו זכאים להירשם ללימודי משפטים 
במרכז האקדמי בשנת הלימודים שלאחר השנה בה למדו במכינה ובלבד שעמדו 

 בתנאי הקבלה.
 תחולה .27

המועצה האקדמית העליונה וחלה מיום פרסומה אלא אם הוראה זו אושרה על ידי 
 כן נרשם במפורש אחרת.
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 תקנון בחינות, ציונים ותנאי מעבר
 

עבר המ תקנון זה בא להסדיר את נוהלי הבחינות, הבחנים והמטלות המהווים את תנאי 
 בקורסים הנלמדים.

 :הגדרות .1
הלימודים ובלבד שניתנה  מתקיים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרצה, במהלך – "בוחן"

מהציון  20% –לתלמידים הודעה של שבעה ימים מראש בדבר קיומו והמהווה לא יותר מ 
 הכולל.

מתקיים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרצה, במהלך הלימודים, ללא מתן  – בוחן פתע""
 הודעה מראש.

שנתית, או מתקיימת בסיום סמסטר א', במסגרת קורסים במתכונת  – בחינת ביניים""
 %  -במהלך הסמסטר בקורסים המתקיימים במתכונת סמסטריאלית, והמהווה לא יותר מ

 מהציון הכולל. 30
מתקיימת בסיומם של קורסי החובה וקורסי הבחירה ומהווה לפחות  – בחינת מעבר""

 מהציון הכולל בקורס. ביצוע מבחן המעבר מהווה תנאי לקבלת ציון עובר בקורס. 60%
 מועד בחינה אשר יקבע למועד שלאחר מועד ב'.  –חד" "מועד מיו

עבודות ואירועונים הניתנים לפי שיקול דעתו של המרצה ואשר עמידה בהן  – מטלות""
 מהווה מרכיב חובה לצורך מעבר בקורס.

ציון המורכב מבחינת הביניים, בחנים, בחני פתע ומטלות, למעט הציון  – "ציון חלקי"
 בבחינת המעבר.

 ציון המורכב מהציון החלקי והציון בבחינת המעבר. – ולל"ציון כ"
נקודות  5 –ציון המוענק לתלמיד, לפי שיקול דעתו של המרצה, עד ל  –" "ציון מטיב

ובהתאם למידת השתתפותו של התלמיד בקורס ומידת תרומתו למהלך השיעור. הציון 
הציון הסופי בקורס לא  . יובהר כי200%המיטיב אינו מהוה חלק ממרכיבי הציון המהווים 

 נקודות. 200יעלה על 
ממוצע ציוניו של התלמיד בשנת לימודים אחת, תוך מתן משקל יחסי   – ציון משוקלל""

 למספר הנקודות של כל קורס.
 ציון המורכב מהציון הכולל והציון המטיב. – "ציון סופי"

 עבודות .2
התלמידים על פי שיקול  חלק מתנאי העמידה בקורסים הינן עבודות אשר יוטלו על .א

 דעתו של המרצה ואשר בהן על כל תלמיד לעמוד באופן עצמאי.
 מהציון הכולל. 70%הציון אשר ינתן עבור עבודות לא יעלה על  .ב

 ציון בעבודות ינתן תוך שבועיים וחצי ממועד הגשת המטלה. .ג

 .אין ערעור על ציון בעבודות .ד

או המתרגל שיעור הסבר  לאחר השבת העבודות לידי התלמידים, יעביר המרצה .ה
 ביחס לפתרון העבודה.

 עבודות סמינריוניות מחקריות .8
עבודות סמינריוניות מחקריות יוגשו למינהל הסטודנטים בצירוף טופס הצהרה על  .א

 מקוריות העבודה.
לפי שיקול דעתו של המרצה, תינתן האפשרות להגשת עבודות סמינריוניות 

יח של העבודה, יוגש לידי מינהל באמצעות הדוא"ל ובלבד שעותק אחד קש
  הסטודנטים.

 על כל סטודנט להגיש עבודה סמינריונית בנפרד ואין לכתוב עבודה במשותף. .ב
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ן במקרים מיוחדים ומנימוקים אהגשת עבודה משותפת תאושר על ידי הדק
 שירשמו.

ובתואר בספטמבר  2יום מיוגשו לא יאוחר  בתואר הראשון סמינריוניות עבודות ג.
אחרת  המרצה קבע כן אם אלאשל אותה שנה במרס  2לא יאוחר מיום השני 

 והודעה בהתאם נמסרה לסטודנטים הרשומים בסמינריון.

אי הגשת עבודה סמינריונית במועד תגרור ביטול הקורס וחיוב התלמיד בביצוע  .ד
 סמינריון נוסף.

ציונים בעבודות סמינריוניות ימסרו על ידי המרצים, למינהל הסטודנטים  .ה
  יום ואליהן ילווה דף הערכה המפרט את מרכיבי הציון. 60סטודנטים,  תוך ה

 יום מיום הגשת העבודה. 90עבודה שהוגשה באיחור, באישור המרצה, תיבדק תוך 
 איסור העתקה.    4

ההכנה של עבודות סמינריוניות, בחינות בית ועבודות בית היא אישית, וחייבת להתבסס על 
 עבודה עצמאית בלבד.

 בלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת:מ
תלמיד אינו רשאי לעיין בפתרון בכתב, מלא או חלקי, של בחינת בית או עבודת בית       א. 

של אדם אחר )ובכלל זה פתרון בקובץ השמור במדיה דיגיטלית כלשהי, לרבות 
, הודעות דוא"ל וקבצי עיבוד תמלילים( או להיעזר בפתרון כאמור בכל צורה שהיא

 ידי מורה הקורס. -אלא אם ניתן היתר מפורש לכך על
ידי מורה הקורס, בעבודת בית בלבד מותר לקיים -אם הדבר לא נאסר במפורש על      ב.  

התייעצות באשר לסוגיות המתעוררות בעבודה, אך אסור לעיין בטיוטה כתובה של 
 .פתרון שכתב אדם אחר. בכל מקרה נאסר ניסוח משותף של מסמך כתוב

תלמיד חייב לציין בכל עבודה בכתב את כל המקורות שעליהם הוא מסתמך ולציין        ג. 
בתוך מירכאות קטעים שמועתקים ממקורות אחרים, תוך הפנייה למקור שממנו 
מובא הציטוט בהתאם לכללי האזכור האחיד ותוך ציון מספרי העמודים 

 המדויקים. 
 על ידי הסטודנט.אין לציין מקור אשר לא נבדק ונקרא  ד.
 מועדי בחנים ובחינות .5

 בחנים יתקיימו במהלך שנת הלימודים ובהתאם לקביעת המרצה. .א

 יתקיימו שני מועדים. בבחינות הביניים .ב
תלמיד שנבצר ממנו מלגשת לשני המועדים בבחינת הביניים, ישוקלל ציון הבחינה 

יים תיבדק על , לאחר שנסיבות היעדרותו מבחינת הבינ200% –הסופית בקורס כ 
ידי הועדה לענייני תלמידים ומטעמים מיוחדים שירשמו בתיקו האישי של 

 הסטודנט. 
 מועדי הבחינות הינם כדלקמן:   .ג

בקורסים סמסטריאליים הנלמדים בסמסטר א' יתקיים מועד א' במהלך  .2
 חופשת הסמסטר ומועד ב' במהלך סמסטר ב'.

בסמסטר ב' יתקיים בקורסים שנתיים ובקורסים סמטריאליים הנלמדים  .7
מועד א' בסמוך לאחר סיום שנת הלימודים ומועד ב' במהלך החופשה 

 השנתית.

מועד מיוחד, לפי הצורך, יתקיים בסמוך לאחר מועד ב' ובכפוף לאמור  .3
 להלן. 6בסעיף 
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 מועד מיוחד  .6

כל סטודנט זכאי למכסה של שני מועדים מיוחדים בכל שנת לימוד על פי בחירתו  .א
ך באישור מיוחד ובלבד שבבחינה בה הוא מבקש מועד מיוחד לא יבחן וללא צור

 ביותר משני מועדים סך הכל.

בנוסף, סטודנט אשר נבצר ממנו להתייצב לשני מועדי בחינות המעבר, מסיבה  .ב
במועד  מוצדקת, ולחילופין נבצר ממנו להתייצב לבחינת המעבר מסיבה מוצדקת

בכפוף לאישור מינהל סטודנטים ובכפוף אחד, יוכל לגשת לבחינה במועד מיוחד, 
 להצגת אישורים ומסמכים המעידים על הסיבות להיעדרותו.

המרכז האקדמי שומר לעצמו הזכות לקבוע כי המועד המיוחד יתקיים במסגרת  .ג
מועד א' של הקורס הנלמד בסמסטר העוקב ובמקרה זה חובתו של הסטודנט 

ינה שנקבע לראש מנהל להתעדכן בחומר הלימודים הרלוונטי למועד הבח
מיוחד אף מסיבה  סטודנטים ודיקן הסטודנטים, יחד, ניתנת הסמכות להתיר מועד

 אשר אינה מנויה בס"ק ה' שלהלן.

 , לעניין סעיף זה, תחשב אחת מהסיבות שלהלן: כסיבה מוצדקת  .ד

שירות מילואים במועד הבחינה ו3או שירות  –שירות מילואים פעיל  .2
ימים לפני  2יום ואשר אינו מסתיים עד  24על מילואים לתקופה העולה 

 מועד הבחינה ובלבד שיוצג אישור רשמי ביחס לביצוע שירות המילואים.
לסטודנטית זכאית בהתאם להגדרה  –הריון, שמירת הריון, לידה ואימוץ .7

 א' לתקנון הלימודים של המרכז האקדמי. 23והכללים הנקובים בסעיף 
ז במועד הבחינה ובלבד שיוצג אישור לתלמיד אשר היה מאושפ –אשפוז  .3

 המוסד הרפואי המפרט את תאריך האשפוז וסיבתו.

ימים לפחות ואשר  5מחלה הנמשכת במהלך תקופה של  – מחלה ממושכת .4
 במהלכה מתקיים מועד הבחינה.

, חתום בחותמת אישור רפואי ממוחשבהאמור בסעיף זה כפוף להצגת 
 ת המחלה ואופיה.הרופא ובחתימתו הידנית, המעיד על תקופ

 לא יתקבלו אישורים רפואיים מרופאי שיניים או אישורים שהוצאו בדיעבד.

פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה במהלך השבוע שלפני הבחינה  – אבל .5
 ובכפוף להצגת תעודת פטירה וראיה בדבר קרבתו של בן המשפחה. 

 אשר חל במועד הבחינה. -חגים ומועדים לבני מיעוטים .6

 –רום במסגרת תפקיד הסטודנט בשירותי בטחון או רפואה אירוע חי .2
לתלמיד המשרת בשירותי הביטחון או במקצועות הרפואה, כאשר במועד 
הבחינה נדרש להיות נוכח במקום עבודתו ובכפוף לאישור המעסיק התומך 

 בכך. 

תלמיד אשר אמור להבחן ביותר מבחינה  – מועדי בחינות חופפות או עוקבות .8
ד או בימים עוקבים, יגש לבחינה אחת במועד א' ולבחינה אחת ביום אח

 השניה במועד ב'.
בבחינות ביניים לא יתקיים מועד מיוחד אלא אם כן נקבע אחרת על ידי דיקן  .ה

 המרכז האקדמי.

 במסגרת כל קורס לא יתקיים יותר ממועד מיוחד אחד. .ו

נהל תלמיד הזכאי למועד מיוחד והמבקש להבחן במועד זה, יגיש בקשה למי .ז
הסטודנטים בצירוף כל המסמכים התומכים בבקשה עד חמישה ימים לאחר פרסום 

 ציוני הבחינות במועד ב' של הקורס בו הוא מבקש להבחן.
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החלטה בבקשה תשלח לביתו של המבקש בדואר ולפי הכתובת הרשומה במשרדי  .ח
 המרכז האקדמי.

עד כאמור, יעביר ואינו מעונין להבחן במו מועד מיוחדתלמיד, אשר לבקשתו אושר  .ט
  0932250332הודעה על ביטול השתתפותו בבחינה למזכירות הסטודנטים בפקס: 

 ימים לפני המועד המיוחד. 2ויוודא הגעת הפקס עד 
 פרסום מועדי בחינות .7

 קבע את מועדי הבחינות על פי שיקול דעתה הבלעדי.ת רכז האקדמיהנהלת המ .א
 נות.מועדי הבחינות יפורסמו על ידי מדור הבחי .ב
הסמכות לערוך שינויים במועדי הבחינות ובלבד שלוח  להנהלת המרכז האקדמי .ג

 הבחינות הסופי יפורסם עד שבועיים בטרם סיום הסמסטר. 

 .חינה על גבי לוחות המודעות במרכז האקדמימיקום הבחינה יפורסם ביום הב .ד
 זכאות להבחן .3

' או במועד ב', בבחינות מעבר רשאי סטודנט להבחן, לפי בחירתו, במועד א .א
 במועד הבחינות הסמוך לאחר סיום לימוד הקורס.

למען הסר ספק יובהר כי תלמיד אשר בחר להבחן במועד ב' כמועד ראשון, לא 
לעיל ביחס למועדים  6במועד נוסף בכפוף לאמור בסעיף  יהא זכאי להבחן

 מיוחדים.
 .אי התייצבות לאף לא אחד ממועדי הבחינה דינה כדין כשלון בקורס .ב

תלמיד שנכשל במועד א' רשאי להבחן במועד ב' והציון האחרון יהא הציון  .ג
 הקובע אף אם הינו נמוך מהציון במועד א'.

תלמיד, המעוניין בכך, רשאי לגשת למועד ב' לשם שיפור ציון "עובר" שקיבל  .ד
במועד א', ללא קבלת אישור מוקדם, ובלבד שהינו עושה כן בשנת הלימודים 

 את הקורס ובה נבחן במועד א'.ובסמסטר בהם למד 
עד שבוע מראש לפני  בתחנת המידע לסטודנטנבחן, כמפורט בסעיף זה, ירשם 

 מועד הבחינה בה הוא מעוניין להבחן.

', הינו הציון אשר יינתן לתלמיד במועד דהציון הקובע בבחינה, כמפורט בסעיף  .ה
 ב', אף אם הוא נמוך מהציון שקיבל התלמיד במועד א'.

עוניין בכך, יוכל, פעמיים במהלך כל התואר, לחזור על קורס בו קיבל תלמיד המ .ו
 ציון עובר ובלבד שנרשם לקורס ועמד בכל החובות והמטלות הכלולות בו.

תקבע את העלות בה יישא התלמיד בגין הרישום  מרכז האקדמיהנהלת ה
 לקורס.

 בקורס.הציון אותו יקבל התלמיד בקורס אליו נרשם בשנית יחשב כציון הקובע 

 לא יהיה זכאי להבחן. רכז האקדמיתלמיד אשר לא הסדיר את תשלומיו למ .ז
בעת הבחינה חובה על התלמיד להציג כרטיס מזהה המפרט את שמו של  .ח

 התלמיד והמציג את תמונתו.

 ינהלתלמיד, אשר שמו אינו מופיע ברשימת הזכאים להבחן יסדיר העניין מול מ .ט
 הסטודנטים.

שמעתי, אשר הוטל עליו על ידי מוסדות המשמעת תלמיד, אשר מפאת עונש מ .י
 , לא ניגש לבחינה, דינו כתלמיד אשר נכשל בבחינה.רכז האקדמישל המ

תלמיד אשר לא ניגש למועד א' של בחינה בשל האמור בסעיף י' לעיל לא יהא  .יא
 זכאי לגשת למועד מיוחד, אף אם מכל סיבה שהיא נבצר ממנו מלגשת למועד ב'.
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 תשיטת הבחינו .9
 ייערכו בכתב ובעילום שם. הבחינות והבחנים .א

שבועיים לפני מועד הבחינה תימסר לתלמידים הודעה מפורטת ביחס למתכונת  
 הבחינה, שיטת הבחינה, משך הבחינה והרכב החומר הנלמד הנדרש לה.

 בסמכות המרצה לקבוע את מתכונת הבחינה. 
 . קורסבבחינה תיקבע על ידי מרצה ה עזר יחומרב שאלת השימוש .ב

 מהלך הבחינות .11
על התלמיד להתייצב בחדר הבחינה רבע שעה לפני המועד הנקוב בלוח הבחינות  .א

 ולהציג תעודה מזהה.

בעת כניסה לחדר הבחינה על התלמיד להניח את חפציו האישיים, לרבות ספרי  .ב
 הלימוד, בסמוך למשגיח הבחינה.

קשר, מחשבי כף יד,  חל איסור מוחלט על החזקת טלפונים סלולאריים, מכשירי .ג
 מחשבים נישאים וכל מכשיר אלקטרוני אחר ברשות התלמיד במהלך הבחינה.

 את הבחינות יש לרשום בעט כחול ו3או שחור בלבד. .ד

טיוטות ירשמו על צידה הימני של מחברת הבחינה בלבד וימסרו למשגיחים עם  .ה
 מסירת הבחינה.

ההתחלה, לא יורשה דקות משעת  30תלמיד אשר איחר לבחינה והגיע בחלוף  .ו
 להיכנס לבחינה.

תלמיד אשר החל את הבחינה, קיבל לידו את שאלון הבחינה והחליט, מסיבה  .ז
 דקות בטרם יורשה לצאת מחדר הבחינה. 30התלויה בו שלא לסיימה, ימתין 

תלמיד אשר לא סיים הבחינה, כמפורט בסעיף ז' לעיל ימסור למשגיחים את  .ח
 ן את פרטיו האישיים.מחברת הבחינה שקיבל ועליה יציי

 בחינה כאמור בסעיף ח' תקבל ציון "נכשל" ותחשב כציון לכל דבר. .ט

 משך הבחינה ירשם בחלקו העליון של שאלון הבחינה. .י
המרצה ו3או המתרגל רשאים, בתאום עם מדור בחינות, להאריך את משך 

 הבחינה ובלבד שמשך הבחינה, בסך הכל, לא יעלה על שלוש שעות.
 מסר במהלך השעה הראשונה של הבחינה.ית משך הבחינה תהודעה על הארכ

לא תורשה יציאת נבחן מחדר הבחינה לנוחיות במהלך בחינה אשר אורכה פחות  .יא
 משעתיים למעט נשים בהריון או בכפוף להצגת אישור רפואי.

בבחינה הנמשכת מעל שעתיים לא תורשה יציאה מהבחינה כאמור, במהלך 
 עה האחרונה של הבחינה.השעה הראשונה ובמהלך חצי הש

 כל יציאה מהבחינה כמפורט בסעיף זה, תלווה במשגיח.
 במהלך הבחינה יש לשמור על שקט מוחלט. .יב

 כנגד תלמיד אשר יפר את השקט ינקטו הצעדים שלהלן:
 אזהרה ראשונה. .2
 אזהרה שניה. .7

 אזהרה שלישית. .3

 שינוי מקום הישיבה. .4

דין הפסקת הבחינה והעברת עניינו של הסטודנט לבית ה .5
 המשמעתי. 

במבחן בספרים סגורים, בו אושר שימוש בחומר עזר, על חומר העזר להיות נקי  .יג
 מרישומים וסימונים מכל סוג שהוא.
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תלמיד אשר ימצא ברשותו חומר אסור, בניגוד למפורט בסעיף יג' לעיל יועמד  .יד
 לדין משמעתי.

ידי כל התקשרות בין תלמיד לחברו אסורה בהחלט במהלך הבחינה, בין על  .טו
 שיחה ובין על ידי העברת חומר.

תלמיד אשר נחשד בהעתקה ו3או תלמיד אשר עבר עבירת משמעת במהלך  .טז
הבחינה, יפסיק את הבחינה מיד עם דרישת המשגיחים, ימסור לידיהם את 
 מחברת הבחינה ויצא מחדר הבחינה ובלבד שחלפה חצי שעה מתחילת הבחינה.

משמעת, לא תיבדק עד לקבלת  מחברת הבחינה, של תלמיד אשר עבר עבירת .יז
 החלטת בית הדין המשמעתי בעניינו.

בשעת הבחינה יהיה נוכח בכיתות הבחינה המרצה או נציג מטעמו, בכל מועדי  .יח
 הבחינות.

 תוספת זמן לאוכלוסיות מיוחדות .11
 תלמידים אשר שפת אמם אינה עברית א.
ראשית בבי"ס תלמידים אשר שפת אמם אינה עברית ושלא למדו בשפה זו כשפה  

יהיו זכאים )להלן: "תלמידים בעלי שפה זרה"( תיכון או במוסד אקדמי מוכר 
 .של חצי שעה בכל בחינה למעט בחינות רב ברירתיות לתוספת זמן

 25בבחינות רב ברירתיות יהיו זכאים תלמידים בעלי שפה זרה לתוספת זמן של 
 דקות בכל בחינה. 

 ת בבחינות הנערכות בקורסי האנגלית.ההקלות המפורטות בסעיף זה אינן חלו
 תלמידים אשר כתב ידם אינו קריא ב.

תלמיד אשר מחברת הבחינה שלו הוחזרה למדור בחינות, על ידי המרצה, מבלי 
 שנבדקה, עקב קושי בפענוח הכתב, זכאי לשכתוב מחברת הבחינה.

מדור בחינות ימסור לתלמיד הודעה בדבר הצורך בשכתוב ויתאם עמו מועד 
 יצועו.לב

 תלמידים בעלי לקות למידה ג.
תלמיד המבקש התאמות בתנאי הבחינה בגין ליקויי למידה )כמו: דיסלקציה, 

נהל הסטודנטים במהלך החודש הראשון של ידיסגרפיה וכיוצ"ב(  יגיש בקשה למ
הלימודים ויצרף אליה אבחון עדכני מנוירולוג, נוירופסיכולוג, מאבחן ליקויי 

ומחה הרשום בפנקס הפסיכולוגים או כל מי שמוסמך ע"י למידה, פסיכולוג מ
 משרד הבריאות לעסוק באבחון ליקויי למידה.

נהל ילא יתקבלו אבחונים שנעשו בתקופה של יותר מחמש שנים מיום הגשתם למ
 הסטודנטים.

 לאחר בדיקת הבקשה תשלח לתלמיד תשובה בכתב. 
ות שבמכתב האבחון, הזכות שלא לקבל את ההמלצ שומר לעצמו רכז האקדמיהמ

 כולן או מקצתן ו3או לבקש מהתלמיד אבחון נוסף.
 תלמידים בעלי בעיות רפואיות ד.

תלמיד, הסובל מבעיות רפואיות, המחייבות ישיבה בסמוך לשולחן במהלך הבחינה, 
התאמת גליון הבחינה, תוספת זמן ו3או כל הקלה נוספת, יקבל אישור למהלך 

 הסטודנטים. ינהלאישורים רפואיים מתאימים במהבחינה בהתאם, בכפוף להצגת 
 סטודנטית זכאית לעניין הריון, שמירת הריון, לידה ואימוץ .ה

 א' לתקנון הלימודים. 23בהתאם לכללים המפורטים בסעיף  
 פרסום ציונים ודיווחם .12

מועדי פרסום תוצאות הבחינות, אשר יערכו בסמסטר א' ובסמסטר קיץ, יהיו  .א
 כדקלמן:

 תוך שבועיים מיום הבחינה. –ורסי חובה בחינות בק
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 תוך עשרה ימים מיום הבחינה. –בחינות בקורסי בחירה 
 תוך עשרה ימים מיום הבחינה. –בחינות אשר יתקיימו במועדי ב' 

 מועדי פרסום תוצאות הבחינות, אשר יערכו בסמסטר ב', יהיו כדקלמן: .ב
 ם הבחינה.מועד א' תוך שלושה שבועות מיו  –בחינות בקורסי חובה 

 מועד ב' תוך שבועיים מיום הבחינה.    
 מועד א' תוך שבועיים מיום הבחינה.  -בחינות בקורסי בחירה 

 מועד ב' תוך עשרה ימים מיום הבחינה.    
 ממועד הבוחן. שבועייםתוצאות בחנים יפורסמו תוך  .ג

ביחס לציונים אישית  ההודעציוני הסטודנט יעודכנו בתחנת המידע לסטודנט ו .ד
 "מיילביט". –לתלמידים באמצעות ה תשלח 

 פרסום הציונים יעביר המרצה למדור בחינות את פתרון הבחינה. טרם .ה

ישמרו במאגר  רכז האקדמיכלל הציונים אשר צבר התלמיד במהלך לימודיו במ .ו
 ינהל הסטודנטים במרכז האקדמיהממוחשב של מ

 בחינות, ישמר בכספת.העתק ידני של הציונים, כפי שהועבר על ידי המרצים למדור  .ז

במקרה של אובדן מחברת בחינה לאחר המועד הקבוע לערעור, יבחר המרצה, על פי  .ח
 שיקול דעתו ולאחר ששמע את הסטודנט באחת מהחלופות שלהלן:

 ביצוע חוזר של הבחינה, בכפוף לקבלת הסכמתו של התלמיד. .2

 מתן ציון "עובר" בבחינה. .7
 יד.שקלול כל מרכיבי הציון האחרים של התלמ .3

   מתן ציון בבחינת המעבר על בסיס חישוב ממוצע ציוניו של התלמיד בכל  .4
 הקורסים אותם למד בסמסטר בו אבדה מחברת הבחינה.      

 נוהל הגשת ערעורים על ציוני בחינות .18

מדור בחינות יקבע לכל בחינה שני ימי ערעור, אשר יפורסמו עם פרסום לוח  .א
 הבחינות.

למיד לעיין באופן אלקטרוני במחברת הבחינה ובפתרונה במועד הערעור רשאי הת .ב
 בתחנת המידע לסטודנט .

סטודנט המעוניין לערער על תוצאות הבחינה ובדיקתה יעשה כן באמצעות הליך  .ג
 הערעור האלקטרוני בתחנת המידע לסטודנט.

 על כל בחינה ניתן להגיש ערעור אחד בלבד. .ד

סגרת הערעור. ערעור בו יזדהה חל איסור מוחלט על הזדהות בשם או בת.ז. במ .ה
 הסטודנט ייפסל.

במסגרת הערעור יתייחס התלמיד אך ורק לתוכן הבחינה ולשאלות אשר ביחס  .ו
 אליהן מוגש הערעור.

במסגרת הערעור יפרט התלמיד את נימוקיו ביחס לכל שאלה, לפי סדר השאלות  .ז
 בבחינה. 

 אר.ערעור לא מנומק יפסל ויכלל במניין הערעורים המותרים בתו
ימים מהמועד בו הוגש  3תוצאות הערעור ימסרו לתלמיד בתחנת המידע תוך 

 הערעור.
הציון בערעור יהא הציון הקובע והסופי בבחינה אף אם יהיה נמוך מהציון עליו  .ח

 הוגש הערעור ואין עליו זכות ערעור.

 ניתן להגיש עד חמישה ערעורים במהלך כל התואר. .ט
 ברירתית, לא יכללו במניין הערעורים שלעיל. ערעור שהתקבל וערעור על שאלה רב
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 נוהל הגשת ערעורים על ציוני עבודות מסכמות בקורסא.18

 סטודנט זכאי לערער על ציון של עבודה מסכמת.  .א
 .60% –"עבודה מסכמת" הינה עבודה שמרכיב הציון בגינה אינו פחות מ 

המסכמת בתחנת לעיין בעותק אלקטרוני של העבודה תלמיד המעונין לערער, יוכל  .ב
 .המידע לסטודנט

יום מיום פרסום הציון  30המועד להגשת ערעור בגין עבודה מסכמת הוא עד לחלוף  .ג
 בעבודה.

 .במסגרת הליך הערעור האלקטרוני שבתחנת המידע לסטודנטהערעור יוגש  .ד

 על כל עבודה ניתן להגיש ערעור אחד בלבד. .ה

ה ולהערות אשר ביחס במסגרת הערעור יתייחס התלמיד אך ורק לתוכן העבוד .ו
 אליהן מוגש הערעור.

 במסגרת הערעור יפרט התלמיד את נימוקיו. ערעור לא מנומק יפסל. .ז
 אמצעות תחנת המידעתוצאות הערעור והחלטה מנומקת בערעור ישלחו לתלמיד ב

 ימים מהמועד בו הוגש הערעור. 2תוך 
ך מהציון עליו הציון בערעור יהא הציון הקובע והסופי בעבודה, אף אם יהיה נמו .ח

 הוגש הערעור ואין עליו זכות ערעור.
 ציונים, כשלונות ותנאי מעבר .14

 .נקודות אלא אם כן צוין אחרת 60עובר בקורס הינו  ציון .א

 .60הינו לפחות   בבחינת המעברציון עובר בקורס ינתן אך ורק במידה והציון  .ב

קללו בציון הסופי לפחות לא ישו 60במידה וסטודנט לא עמד בבחינת המעבר בציון  .ג
 בקורס שאר מרכיבי הציון והציון הסופי יהיה זה אשר התקבל בבחינת המעבר. 

לפחות. תנאי המעבר בכל  20תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' הוא ממוצע ציונים של  .ד
לפחות, בכל הקורסים שנלמדו באותה  65שנה לאחר מכן הוא ממוצע ציונים של 

 שנה.

בקורס אליו היה רשום בשנת הלימודים,  המעבר בחינתתלמיד, אשר לא ניגש ל .ה
 ציונו בקורס יהיה "לא עובר".

ציון "לא עובר בקורס" מחייב רישום מחדש לקורס ועמידה בכל המטלות הכרוכות  .ו
 בו, לרבות התשלום בגינו.

דין תלמיד אשר נרשם לקורס, כמפורט בסעיף ו', כדינו של תלמיד חדש בקורס,  .ז
 יו, אלא אם כן אישר המרצה, בכתב, אחרת.לעניין החובות הנלוות אל

רשאית הועדה לעניני תלמידים להחליט תלמיד אשר יכשל פעמיים בקורס חובה,  .ח
 לימודיו. על  הפסקת

קורס בו התלמיד לא מילא אחר הדרישות הנלוות, ירשם בגליון הציונים כ"לא  .ט
 הושלם".

סמינריון, יוכל תלמיד אשר נכשל ו3או לא השלים את חובותיו בקורס בחירה או  .י
לבחור בין רישום מחדש לאותו קורס לבין בחירה בקורס אחר ובלבד שהתלמיד 

 ישא בעלות הקורס הנוסף.
את מידת נוכחותו של תלמיד בקורס ו3או  ציון הסופיבסמכות המרצה לשקלל ב .יא

לפסול זכאותו של תלמיד לציון עובר בקורס ממנו נעדר ובלבד שניתנה על כך 
 שון בקורס.התראה בשיעור הרא
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תלמיד, אשר בשל החלטת ועדת משמעת בוטל קורס אליו היה רשום ו3או נפסלה  .יב
בחינה אותה עבר, במקום הציון בקורס ירשם בתדפיס ציוניו "נפסל" ליד הקורס 

 אשר לגביו נתן  בית הדין המשמעתי את החלטתו.

ון לייכל הקורסים אותם למד ו3או בהם נבחן תלמיד במהלך התואר, יופיעו בג .יג
 הציונים הסופי, אלא אם כן יודיע התלמיד אחרת ביחס לקורסים עודפים.

ליון הציונים לא ישוקלל ציון בקורס בו קיבל תלמיד פטור, בשל הכרה יבג .יד
  בלימודים קודמים.

 תחולה .25
הוראה זו אושרה על ידי המועצה האקדמית העליונה ביום א', טו' טבת תשס"ו 

 אלא אם כן נרשם במפורש אחרת.( וחלה מיום פרסומה 25.2.06)
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 קנון משמעת לסטודנטיםת
 

 הגדרות ומבוא   א.
בתי ספר או חוגים נוספים  ",שערי מדע ומשפט" המרכז האקדמי  "רכז האקדמי"המ

רכז מה, יחידות נוספות שיוקמו במסגרת רכז האקדמילמשיצורפו 
 לרבות המכינה. האקדמי

מרכז כל מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה, תירגול או מחקר ב ה""מור
 .האקדמי

 ואיננו מורה. ואו בשירות רכז האקדמיכל מי שמועסק על ידי המ  "עובד" 
 כל אחד מאלה:  "סטודנט" 

 מי שהגיש מועמדותו להתקבל כסטודנט. .2
מן המניין  ונתקבל כסטודנט רכז האקדמימי שנרשם ללימודים במ .7

 ודנט מכינה או כשומע חופשי.או כסט
 מי שסיים לימודיו אך טרם קיבל תעודה. .3
רכז או שהגיש מועמדותו למ רכז האקדמימי שהיה סטודנט במ .4

                             ימשיך להיות כפוף לסמכות המשמעתית של רשויות  האקדמי
גם לאחר שסיים ו3או הפסיק  רכז האקדמימשמעתי של המה השיפוט

                             לימודיו ו3או נדחתה מועמדותו בקשר למעשים 
 .רכז האקדמישהיה סטודנט או מועמד לקבלה במ שעשה בעת 

להלן, או מי שהוסמך על ידו  א' 6הממונה על התביעה, כאמור בסעיף  "תובע" 
 .ג' 6כאמור בסעיף 

 להלן.ו'  2מסמך פתיחת הליך משמעתי, כאמור בסעיף   "קובלנה" 
לתקנון ועבירה על כללי המשמעת  27עבירה מאלה המפורטות בסעיף   "עבירת משמעת"

ויפורסמו מזמן לזמן בדרך  המרכז האקדמישייקבעו ע"י מוסדות 
 כאמור.מקובלת, ולרבות ניסיון שידול או סיוע לעבור עבירה 

 ערעורים בענייני ובית הדין ל )להלן "בית הדין"( בית הדין המשמעתי  שויות השיפוט""ר
 משמעת.

 רשויות השיפוט ב.
 רשויות השיפוט הינן:

 ת הדין המשמעתיבי .2          
 ת הדין לערעוריםבי .7

 בית הדין המשמעתי    .ג
חבר  -, מתוכםלכהן כחברי בית הדין המשמעתי נציגים 5האקדמית תמנה  מועצהה .2

 . שמש כאב בית הדיןהמועסק במשרה מלאה אשר י רכז האקדמיסגל הפנים של המ
אב בית הדין יבחר לתקופת כהונה של שנתיים לכל היותר. בתום תקופה זו )או חלק 

 .ממנה( תידון מועמדותו מחדש, לתקופה של שנה נוספת
 ארבעה חברים נוספים ייבחרו מתוך סגל מרצי הפנים. 

 בהיעדרו של אב בית הדין ישמש  אחד מהחברים האחרים כממלא מקומו. 
 .הסמנכ"ל האקדמיבית הדין ישמש  כמזכיר

יהיה אחראי לניהול פעילותו השוטפת של  -ובהיעדרו ממלא מקומו  -בית הדין  אב .7
  .בית הדין

תבחר נציג אחד, הלומד בשנה ג' ומעלה,  רכז האקדמיגודת הסטודנטים של המא .   3
 לשבת כמשקיף בישיבות בית הדין.

ו,  אם החליט על כך אב בית הדין, במותב לא בית הדין ישב בהרכב של דן יחיד, א .4
 וגי יחד עם חברי בית הדין המשמעתי.ז
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ההכרעה בדיוני בית הדין המתקיימים בפני מותב תהיה על פי החלטת רוב חברי  .5
 יון דעות, תכריע דעת אב בית הדין.ובית הדין. במקרה של שו

 בית הדין לערעורים בענייני משמעת     .ד
, לכהן כחברי בית הדין  מרצי הפנים סגלמ םחברי לושהתמנה ש האקדמית מועצהה

  לערעורים בענייני משמעת.
 .מחברי בית הדין לערעורים ישמש כאב בית הדיןאחד 

, למלא מסגל מרצי הפניםבית הדין המשמעתי לערעורים יוכל להסמיך חבר סגל אחר  אב   
יהול דיון בהליך או הליכים הצורך לעניין נ ולפי  סוימים מבמקרים  של שופט מקומו

 מסוימים לפי שיקול דעתו.
והחלטותיו  , בית הדין לערעורים ידון ויחליט בערעורים על החלטות בית הדין המשמעתי

 תהיינה סופיות.
 התובע  ה.

כממונה על  רכז האקדמיהמועצה האקדמית תמנה אחד מחברי סגל מרצי הפנים במ
 התביעה )להלן "תובע"(.

קופת כהונה של שנתיים לכל היותר. בתום תקופה זו )או חלק ממנה( תידון התובע יבחר לת
 מדותו מחדש, לתקופה של שנה נוספת.מוע

למלא מקומו  רכז האקדמיהתובע יוכל להסמיך חבר סגל אחר מסגל מרצי הפנים של המ
 במקרים מסוימים ולפי הצורך על פי שיקול דעתו ו3או במקרה של ניגוד עניינים.

 לונה וקובלנההגשת ת ו.
 רשאים להגיש תלונה על פי תקנון זה כל מורה, כל עובד וכל סטודנט.

  התובע.עביר את התלונה אל י לסמנכ"ל האקדמי והואתלונה תוגש     
 התלונה תוגש בכתב, תפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים לסטודנט נשוא התלונה

חרות התומכים בה, במידה וישנם א ויצורפו אליה מסמכים או ראיות )להלן: "הסטודנט"(
 כאלה, בידי המתלונן.

יעיין בתלונה בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה ויקבל לרשותו כל חומר הקשור  התובע
יהיה רשאי לבקש מהמתלונן ומן הסטודנט הבהרות, הערות והסברים על פי  תובעה אליה.

 שיקול דעתו.
תיים עקב תלונה שהוגשה לו, יגנוז את למסקנה כי אין לפתוח בהליכים משמע התובעהגיע 

 לסטודנט.ו  ך למתלונןכויודיע על  רכז האקדמילאחר התייעצות עם דיקן המ התלונה
 סופית.תהיה בעניין זה  התובעהחלטתו של 

יהיה רשאי לפתוח בהליכי משמעת ביוזמתו שלו אם סבר כי נעברה עבירת משמעת  התובע
 ה לו תלונה בנדון והמתלונן חזר בו ממנה.ולא הוגשה לו תלונה בנדון, או שהוגש

כי יש מקום לפתוח בהליכי  -בין ביוזמתו ובין על פי תלונה שהוגשה לו  - התובעהחליט 
 שתכלול את הפרטים הבאים:  לבית הדין , יגיש קובלנהכנגד הסטודנט משמעת

 פרטי המתלונן ותיאור תפקידו או מעמדו.      .2
 מעשים או המחדלים המיוחסים לסטודנט.פרטי ה      .7            
 פרטי עבירות המשמעת המיוחסות לסטודנט.      .3            
 רשימת מסמכים ופירוט עדים.      .4            

 בסמכות התובע למשוך קובלנה לאחר שהוגשה לבית הדין.
 בית הדין המשמעתיהליכי דיון בפני  ז. 
מועד לדיון. המועד שייקבע  ת בית הדיןומזכירקבע תאת הקובלנה,  הלאחר שקיבל .2

לדיון לא יהיה מוקדם משבעה ימים מהיום שבו נמסרה הודעה לסטודנט על מהות 
חוק הגבלת העישון למעט במקרה של שיפוט מהיר בעבירות לפי  ,התלונה ופרטיה

 .2983התשמ"ג  במקומות ציבוריים
ואלה אפשר שיתקיימו בתוך לא יחול על דיונים בבקשות להחלטות ביניים  האמור

 מור שם.הא פרק זמן קצר מזה 
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זמן ליום הקבוע לדיון את התובע, את הסטודנט, את המתלונן, ת בית הדין תוכירמז .7
 , במידה וישנם כאלה.ביעהואת עדי הת

 הזמנה לדיון תציין את מועד הדיון ואת מקומו ואליה תצורף הקובלנה נשוא הדיון.
                                                                                                                                           תישלח אליו בדואר רשום. אישית אוההזמנה תימסר לסטודנט 

 ינהלכל הודעה או מסמכים שיישלחו לסטודנט בדואר רשום לפי כתובתו שבמ
 ו נמסרו לסטודנט שבעה ימים לאחר שיגורם.סטודנטים, יחשבו כאילה

יכול שיתנהל בהיעדר הסטודנט אם זה לא יופיע במועד שנקבע  מבלי  קובלנהדיון ב .3
 הדיון.  שיצביע על טעם מיוחד לדחיית מועד

רשאי ליתן כל  בית הדין, יהיה לעילואר כמתנתקיים דיון שלא במעמד הסטודנט, 
 סטודנט.שלא בפני ה החלטה או פסק דין אף

 העותק ממנ בית הדין תומציא לו מזכירתיתנה החלטה שלא בפני הסטודנט, נ .4
עה ימים מהמועד שבו יקבל את שבוהסטודנט יהיה רשאי לעתור לביטולה תוך 

 עותק ההחלטה.
לבטל את לדחות את העתירה, שיהיה מוסמך  בית הדיןהעתירה תתברר בפני  .5

אם החליט בית הדין לבטל את  יירשמו.החלטתו או לשנותה מטעמים מיוחדים ש
 ת בית הדין מועד חדש לדיון בקובלנה.והחלטתו תקבע מזכיר

באישור בית הדין  סטודנט יוכל להיות מיוצג בדין על ידי נציג אגודת הסטודנטים .6
 עו"ד. ידי -ומטעמים מיוחדים שיירשמו יוכל להיות מיוצג על המשמעתי,

 לפני פתיחת הדיון.ימים  3עד טודנט בקשה לייצוג כאמור תוגש ע"י הס
 (ת בית הדין תודיע לסטודנט על ההחלטהומזכיריחליט בבקשה ) אב בית הדין
 סופית. תהיה בעניין זה אב בית הדיןהחלטתו של 

אם  -את הקובלנה בפני הסטודנט ויסביר לו  אב בית הדיןבפתיחת הדיון יקרא  .2
 .את האמור בה ואת הליכי הדיון - יתבקש לכך

או שאינו מודה  את הסטודנט אם הוא מודה אב בית הדיןההקראה ישאל לאחר  .8
 בקובלנה.

רשאי למצוא אותו חייב בדין על פי  אב בית הדיןהודה הסטודנט בקובלנה, יהיה  .9
שאי, על אף ההודאה, לדרוש מהתובע ריהיה  בית הדיןהודאתו ולגזור את דינו, אך 

   להגיש ראיות להוכחת הקובלנה.
ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שתיראה לו צודקת ויעילה,  אב בית הדין .20

הדין ויוכל לסטות מהם -יראיות וסדרהאינו כפוף לדיני  בית הדיןבנסיבות העניין. 
 כפי שימצא לנכון.

בית הדין רשאי להרשיע סטודנט בעבירה העולה מחומר הראיות גם אם לא הואשם 
 ה לסטודנט אפשרות סבירה להתגונן.בה בקובלנה, ובלבד שניתנ

 את התובע ויוכל לקבל כל ראיה בית הדיןלא הודה הסטודנט בקובלנה, ישמע  .22
לאחר מכן יהיה  הסטודנט יהא רשאי לחקור את עדי התובע.הנוגעת לעניין.  ועדות

סטודנט רשאי להציג עדים וראיות מטעמו והתובע יהיה רשאי לחקור עדים ה
שמיעת  בסיום חקירה חוזרת.בדים ע דנט יהיו רשאים לחקורהתובע והסטו אלה.

 את טענותיו,  ולאחר מכן יאפשר לסטודנט  סכםלתובע ל בית הדיןהראיות יאפשר 
 לסכם טענותיו.

 .אב בית הדיןפרוטוקול שייחתם בידי  ת בית הדיןומזכירבמהלך הדיון יירשם בידי  .  27 
פסק דין )מורכב מהכרעת  בית הדין גביית הראיות, ייתןלאחר סמוך ככל האפשר 

 מנומק ובכתב.  אף גזר דין( הדין ואם יימצא הסטודנט חייב בדין, 
 לסטודנט, לתובע, ולמתלונן. בית הדין תופסק הדין יומצא על ידי מזכירהעתק   
כי  אב בית הדיןייכנס לתוקפו ביום נתינתו אלא אם כן יחליט  בית הדיןפסק דין של  .23 

 פו במועד אחר.ייכנס לתוק
 החלטות רשויות השיפוט. יהיה אחראי על ביצוע התובע .24 
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רשאי לתת החלטות ביניים,  אב בית הדין, יהיה העברת התלונה לתובעחר לא .25 
או  ,רכז האקדמילמקומות מסוימים בשטח המ לרבות הגבלת כניסתו של הסטודנט

 ו"ב.עיכוב מתן ציון, גיליון ציונים או אישור לימודים וכי
ייתן לסטודנט הזדמנות  בית הדיןבמידת האפשר תינתן החלטת ביניים אחרי ש

 להשמיע טענותיו.
מוסמך לבטל או לשנות, בכל עת, החלטת ביניים שנתן, בין ביוזמתו  אב בית הדין

 .ובין ביוזמת הסטודנט
חלטת ביניים איננה ניתנת לערעור בפני בית הדין , אלא אם ניתנה רשות לכך על ה
 .בית הדין  אבי יד

תוך חמישה ימים ממועד המצאת  בית הדין תובקשת הרשות לערער תוגש למזכיר
 ההחלטה לסטודנט.

 גשת ערעורה ח.
 התובע , הן על ידי לערעוריםניתנים לערעור בפני בית הדין  בית הדיןפסקי דין של  .2

 והן על ידי הסטודנט.
 המשיב בו. התובעגש הערעור על ידי הסטודנט יהיה הו            
את פסק הדין נשוא  בית הדיןהערעור יוגש תוך חמישה עשר יום מיום שנתן  .  7

ישה עשר יום מיום שהומצא פסק חמ הערעור )אם זה ניתן בפני המערער(, או תוך 
 הדין למערער )אם זה ניתן שלא בפני המערער(.

ויפרט את נימוקי הערעור  רכז האקדמיבמ בית הדין תוהערעור יוגש בכתב למזכיר       .3
 ואת טענות המערער.

 לאב בית הדין ולמשיב. מציא עותקים של הערעורת בית הדין  תוכירמז .4
הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע פסק הדין אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת,  .5

 לבקשת המערער.
  לערעוריםהליכי דיון בבית הדין  ט.  
 ערעור.ב מועד הדיוןבית הדין את  תומזכירקבע תעם קבלת כתב הערעור,  .2
אב בית אם לא יבקש המערער בכתב הערעור להשמיע טיעוניו בע"פ, יהיה רשאי   .  7

המערער והמשיב לבית הדין בכתב, באופן ובמועד  להורות על הגשת טיעוני הדין
 למערער ולמשיב. אב בית הדיןשיפורטו בהודעה בכתב שישלח 

, יימחק אב בית הדיןטיעוניו במועד ובאופן שפורטו בהודעת  לא הגיש המערער    .3
 הערעור.

, והמערער או המשיב לא בית הדיןהערעור יוגבל לבדיקת הממצאים והמסקנות של   .  4
להם  דועותיורשו להציג ראיות בערעור, אלא אם נתגלו ראיות חדשות שלא היו י

, או שבית הדין יסבור בית הדיןלהיות ידועות להם בעת הדיון בפני  יכולותולא היו 
 כי קיימות נסיבות מיוחדות המחייבות, מטעמים של עשיית צדק, להציגן.

פסק דין  לערעורים סמוך ככל האפשר לאחר שמיעת טיעוני הצדדים,  ייתן בית הדין .5
 מנומק בכתב.

 דיונים סגורים ופרסום פסקי דין י. 
יתנהלו בדלתיים סגורות, אלא אם כן  םבית הדין ובית הדין לערעורידיונים בפני  .2

בהחלטה  -לבקשת אחד הצדדים  -או המותב הדן בעניין  אב בית הדיןהחליט 
 מנומקת, לקיים דיון פומבי.

על גבי או תמציתו אם לפרסם את פסק הדין  כל פסק דין יקבע בית הדין מפורשותב .7
-תם פסקי דין שעלאם או, או בדרך אחרת או בכל  רכז האקדמילוחות המודעות במ

ציון  לאלפי ההחלטה יש לפרסמם יפורסמו תוך ציון שם הסטודנט או המערער או 
  שמו.

 עבירות ועונשים יא.
 בירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן:ע
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או  ו, מורירכז האקדמישל רשויות המ ולהנחיות אי ציות לחוק ו3או להוראות .2
 ., שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידםועובדי

, או ואו עובדי ו, מוריו, רשויותירכז האקדמימסירת ידיעה כוזבת ביודעין למ .   7
, רכז האקדמים קבלת זכויות במלש הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית

 בו.או בקשר ללימודים 
 עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת.מתן      .3
 מטלהמינריונית, בעבודת גמר או בכל הונאה בבחינה, בעבודת בית, בעבודה ס  .   4

 אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו.
בין במטרה להתקבל בעצמו או למכינה  רכז האקדמיהונאה בבחינת כניסה למ .5

 למוסד להשכלה גבוהה. סטודנט ככסטודנט ובין במטרה לסייע לאחר להתקבל 
, לעבודת גמר או לעבודה הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, לעבודת בית .  6

לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות  אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם 
 במהלך בחינה בכתב או בע"פ.

 סור בבחינה הנערכת בספרים סגורים.אחזקת חומר א א.6
, כולל אולמות, כיתות, ציוד, רכז האקדמיבמתקני המהפרה של הוראות לשימוש  .2

 ספריות, משרדים, מגרשי חנייה ושטח פתוח. חדרי מעבדה, מחשבים,
או הפרעה לכל  רכז האקדמיהפרעה להוראה, למחקר, לתירגול או לעבודה במ . 8

 .יוילות אחרת שאושרה על ידי רשויותפע
 .2983התשמ"ג  חוק הגבלת העישון במקומות ציבורייםה לפי עביר . 9

 .2998-, התשנ"ח  החוק למניעת הטרדה מיניתעבירה לפי  .20
 שימוש בטלפונים סלולריים לרבות אי כיבוים במהלך השיעורים והתרגולים. .22
או ברכוש אחר המשמש  רכז האקדמיפגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המ .27

 .ולצרכי
, רכז האקדמיי המהתנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם או ברכושם של מור . 23

או בקשר למעמדם כמורים, כעובדים  , אם נעשתה עקבואו הסטודנטים של ועובדי
 .רכז האקדמידנטים, או אם נעשתה בתחומי המאו כסטו

התנהגות פרועה, ו3או אלימה, הקמת מהומה, השתתפות בתגרה, בין שנעשו  .24
 ו, מורירכז האקדמינעשו כלפי המש בין והובין בסמוך ל רכז האקדמיבתחומי המ

 ובין כלפי צדדים שלישיים. תלמידיוו
את מעמדו של אשר אינה הולמת או  רכז האקדמיכבוד המשפוגעת בתנהגות ה  . 25

  .מרכז האקדמיסטודנט ב
 ונשיםע יב. 
או שלא התייצב לדיון אשר נקבע בעניינו  מצא סטודנט אשם בעבירת משמעתנ .2

 , יוטלו עליו אחד או אחדים מהעונשים הבאים:לאחר שקיבל הודעה על קיום הדיון
 נזיפה. 2.2 

 פסילת בחינה שבה נבחן הסטודנט. 2.7
פסילת עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת  2.3

 על הסטודנט בקשר עם לימודיו.
 איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים. 2.4
 אוביטול או איסור על השתתפות בקורס או בקורסים, פסילת הקורס,  2.5

 בסמינריון.
עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט, למשך תקופה  2.6

 שתיקבע.
ביטול הנחה בשכר לימוד או ביטול פרס לימודים או מילגה, או ביטול הזכות  2.2

 לקבלם לתקופה שתיקבע.



12 

 

או חיוב   ₪ 7,000בסכום מקסימלי של  רכז האקדמיקנס כספי שישולם למ 2.8
 לבצע שירות לציבור שיקבע בית הדין. הסטודנט

, כולל ספריות, מגרשי חניה רכז האקדמימניעת שימוש במתקני המ 2.9
 ומתקנים אחרים, לתקופה שתיקבע.

מניעת קבלה של שירותי מזכירות, שירותי ספריה ושירותים אחרים,  2.20
 לתקופה שתיקבע.

 לסמסטר. הרחקה מהלימודים 2.22
 שנה.ל לימודיםהרחקה מה 2.27
 לתקופה העולה על שנה.לימודים הרחקה מה 2.23
 לצמיתות. לימודיםהרחקה מה 2.24
זכויות או הכרה בהישגים בלימודים, לרבות שלילת הזכות לקבלת  ביטול 2.25

 תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
 -ו 2.23, 2.27, 2.22פים לפי סעי לימודיםמההוטל על סטודנט עונש של הרחקה  .7

 , יירשם עונש זה בגיליון ציוניו.2.24
, רכז האקדמיומועסק בכל תפקיד שהוא במסטודנט שהורשע בעבירה משמעתית  .3

רכז ותופסק עבודתו במ אודות ההרשעה רכז האקדמילנשיא המ בית הדיןידווח 
  לאלתר. האקדמי

ות הדין סמכלבית , תהיה יב'נט עונש אחר מאלה האמורים בסעיף הוטל על סטוד .4
כל הרשעה בה  , על רישום דבר הענישה בגיליון הציונים.ולהורות לפי שיקול דעת

  סטודנט תירשם בתיקו האישי.הורשע 
עונש  -כולו או מקצתו  -יהיה  24עד  9בית הדין רשאי להורות כי עונש לפי פסקאות  .5

 על תנאי.
תקופה שתיקבע סטודנט שנדון לעונש על תנאי לא ישא בעונשו אלא אם עבר בתוך  .6

תפחת מסמסטר ולא תעלה על שלוש שנים  תקופה שלא  -בהחלטת בית הדין 
הורשע בשל ועבירת משמעת מאלה שפורטו בהחלטה  -)להלן: "תקופת התנאי"( 

 עבירה כאמור בתוך תקופת התנאי.
קבע אחרת בהחלטת בית הדין, תתחיל תקופת התנאי ביום מתן נ  כל עוד לא .2

 ההחלטה.
 צויים ואכיפהיפ יג.  
, יהיה רכז האקדמינמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת ועקב העבירה נגרם נזק חומרי למ        

 רכז האקדמילשלם למ -וטל עליו או במקומו בנוסף לכל עונש שי -בית הדין רשאי לחייבו 
 פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק הישיר שנגרם עקב העבירה.

ויב סטודנט יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, מתום שלושים כל סכום פיצויים שבו יח
 יום ממועד הטלתו ועד למועד פירעונו בפועל.

 .רכז האקדמיייראו כחוב של הסטודנט למ  קנס או פיצויים שנפסקו ולא שולמו    
 שמירת זכויות יד.

ו לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת סמכותם של מורה א בית הדיןשל  וסמכות
לשם מניעת הפרעות מצד סטודנט  -שבגדר סמכותם  -עובד לתת הוראות או לנקוט צעדים 

 .רכז האקדמילמהלך התקין של לימודים, בחינות, או פעילות אחרת במ
, רכז האקדמיאין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בסמכותו של דיקן, מורה או עובד המ

כב מתן ציון, לפסול עבודה, לדחות לע רכז האקדמילרבות סמכויות מורה או עובד המ
 בדיקת בחינה או עבודה או להוציא סטודנט מכיתה במקרה של הפרעה.

הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה אינה נשללת על ידי האפשרות של קיום 
, או על ידי קיום הליכים כאלה, או על נתבעהליכים פליליים בבית משפט נגד הסטודנט ה

 ן כלשהו בהליכים כאלה.ידי פסק די
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 , או שהוגש אישום באותו ענייןמרכז האקדמיסטודנט אשר מתנהל נגדו הליך משמעתי ב
בית הדין להחליט על הפסקת ההליכים  רשאיבבית משפט,  הנדון בהליכים משמעתיים

הוחלט  משפט.הית בהמשמעתיים עד לסיום הטיפול באותו עניין ע"י רשויות החקירה או 
אחר מהלך החקירה והמשפט מטעם  התובעליכים המשמעתיים, יעקוב על הפסקת הה

דינה, ועם סיומם יודיע לממונה על המשמעת או לבית הדין על תוצאותיהם, הממוסדות 
 .יכריעו בעניין חידוש ההליכים המשמעתיים נגד הסטודנט זהו

 דיון חוזר וחנינה  טו.
בית הדין במקרה שנתגלו ראיות  רשאי להורות על דיון חוזר בפני רכז האקדמינשיא המ
 חדשות.

נשיא המרכז הורשע סטודנט בעבירת משמעת ופסק דינו סופי, יהיה רשאי לפנות אל 
 למתן חנינה. בבקשה מנומקת בכתב האקדמי

שיא רשאי, לפי שיקול דעתו, לחון סטודנט שהורשע בעבירת משמעת, או להמתיק את הנ
 עונשו או להמיר העונש בעונש אחר.

 וראות כלליותה טז.
נשיא בית הדין המשמעתי ונשיא בית הדין לערעורים בענייני משמעת יהיו רשאים, 

 מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה.
 תחילת תוקף והוראת מעבר .יז

 ונכנס לתוקף ממועד אישורו 7006בינואר  25ביום  האקדמיתמועצה תקנון זה אושר ע"י ה
 ורו פג תוקפם של תקנוני המשמעת הקודמים.וממועד איש
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 תקנון הספריה
 
 

  מבנה הספריה .א

 אולם קריאה ראשי וחדר עיון ודיון לצורך לימוד בקבוצות.  -קומה א' 

 חדר שקט מוחלט ללימוד יחידני. –קומה ב' 

 אתר הספריה .ב

הספריה. עוד ניתן למצוא באתר קישור לקטלוג הספריה ולמאגרי המידע עליהם מנויה 

 באתר לומדת הדרכה לשימוש בקטלוג, רשימות ספרים חדשים והודעות שוטפות.

 סדור הספרים .ג

 הספרים מסודרים על המדפים לפי נושאים.

 לכל נושא ביטוי מספרי. שילוט קיים בכל כוננית.

 מכונות צילום .ד

 יש להודיע לספרנית על הוצאת ספר לצורכי צילום.

 הדרכות .ה

הכרת השימוש בקטלוג הספריה ובמאגרי המידע המצויים ברשת הספריה, הדרכה ל

 ניתנת לכל הסטודנטים בתחילת שנה א'.

 לרשות הקוראים לומדה לאוריינות מידע. 

הספריה מקיימת הדרכות במאגרי המידע. ההדרכה ניתנת עפ"י דרישת המרצים 

 ובתיאום מראש.

   כללי התנהגות .ו

 יש לשמור על שקט בספריה. .1

 לשמור על הניקיון בשטח הספריה. חובה .2

 אכילה, שתיה ועישון, בתחומי הספריה ובחדר עיון ודיון, אסורים בהחלט. .8

 עם סיום השימוש בספרים יש להחזירם לעגלה המיועדת לכך. .4

 חל איסור מוחלט לכתוב או לסמן בתוך הספרים, לתלוש או לקפל דפים. .5

תחומי הספריה. במקרה במקרה של הפרת סדר רשאית הספרנית להרחיק קורא מ .6

של הפרות גסות של תקנון הספריה, תועבר תלונה לטיפולו של בית הדין המשמעתי 

 של המרכז האקדמי.

 אין הנהלת הספריה אחראית לדברי ערך שהושארו בתיקים. .7
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 כרטיס קורא .ז

   . בפניה לקבלת שירותי הספריה יש להציג תעודת סטודנט או תעודה מזהה אחרת .1

 טודנטים על ידי מינהל הסטודנטים. הכרטיס יונפק לס .2

  .במקרה של אובדן הכרטיס יש לפנות למינהל הסטודנטים לשם הנפקת כרטיס חדש .8

 כללי השאלה .ח

 פריטים. 2ניתן לשאול בו זמנית עד  .1

 הספרים המסומנים בסרט אדום, אינם ניתנים להשאלה. .2

 השאלה תתבצע אך ורק באמצעות תעודת סטודנט אישי. .8

 . אין קורא רשאי לשאול ספר בשמו של קורא אחר.ההשאלה היא אישית .4

השואל ספר אינו רשאי להעבירו לקורא אחר והינו אחראי אישית לספר כל עוד לא  .5

 הוחזר לספריה. 

במהלך השנה ייתכנו שינויים בזמני ובנוהלי ההשאלה, זאת בהתאם לביקוש  .6

 הספרים.

 השאלת ספרים .ט

 לות.     בספריה פועלת מערכת להארכה אוטומטית של השא .1

ספר יושאל לשבוע ימים כאשר תקופת ההשאלה תוארך באופן אוטומטי לתקופה  .2

 שבועות, כל עוד הספר לא הוזמן ואין לו ביקוש מיוחד.  23מצטברת של 

בתום התקופה תישלח הודעת דוא"ל לסטודנט, המודיעה על תום תקופת ההשאלה  .8

 ומבקשת להחזיר את הספר לספריה.

או שהשאלתו הוגבלה בשל ביקוש, תישלח הודעה לסטודנט במידה והספר הוזמן,  .4

 המודיעה על תום תקופת ההשאלה ומבקשת להחזיר את הספר לספריה.

של סטודנט, השואל ספר מהספריה, לבדוק באופן שוטף את  באחריותו הבלעדית .5

 הדוא"ל שלו להחזיר את הספר כשיתבקש.

ר קשר עם הספריה במידה ולא מתאפשרת החזרה בתאריך הנקוב, חובה ליצו .6

 בדוא"ל או בטלפון.

 במקרים מיוחדים הספריה רשאית לדרוש החזרת ספר גם לפני המועד שנקבע. .7

איחור ממושך3הצטברות של איחורים יגרור חסימת הגישה לתחנת המידע של  .3

 הסטודנט. החסימה תותר רק לאחר החזרת הספר לספריה.

 ה הנמצאת בכניסה לספריה.בשעות בהן הספריה סגורה ניתן להחזיר ספרים בתיב .9

 מחלה אינה פוטרת מהחזרת ספר לספריה. יש להודיע על כך טלפונית. .11
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קורא שאיבד3השחית ספר חייב להחזיר במקומו ספר חדש תוך שבוע. אם לא ניתן  .11

 להשיג הספר, יחויב הקורא תמורתו במלוא עלות הספר.

 הזמנת ספרים .י

 ניתן להזמין רק ספר שכל עותקיו מושאלים.    .1

 זמנת ספר תעשה בדלפק ההשאלה או בפניה טלפונית לספריה.ה .2

 לא ניתן להזמין ספר לתאריך מסוים. .8

 המזמין ספר יקבל מהספריה הודעה שהספר הגיע והוא שמור לו. .4

 הספר יישמר למזמין לפי תיאום עמו. .5

 קורא שאינו זקוק לספר שהזמין מתבקש להודיע על כך לספריה. .6

 לא ניתן להזמין כתבי עת. .7

 וי נהליםשינ  .יא

הספריה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הנהלים מעת לעת לפי הצרכים 

 המשתנים.

 

 שעות פתיחת הספריה:

 19:45-19:11ה' :  -בימים א'

 12:15-13:81ביום   ו' : 

 

 

 שרותי ההשאלה והצילום יסתיימו רבע שעה לפני סגירת הספריה.

 

שנת הלימודים, יש להתעדכן בדף לגבי שינויים נוספים בשעות פתיחת הספריה במהלך 

 הספריה, באתר האינטרנט של המרכז האקדמי.

 

 

 19-7751824טלפון הספריה: 

 library@mishpat.ac.ilדוא"ל:  
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 תקנון שכר לימוד
 

תקנון זה הינו תקנון שכר הלימוד התקף בחוג למשפטים והעקרונות הקבועים בו חלים 
 .רכז האקדמית לתואר ראשון המתקיימות במבשינויים המחויבים גם בתכניות נוספו

גובה שכר הלימוד בתכניות נוספות הינו כמפורט בחוזרים הרלוונטיים לאותה תכנית כפי 
 שנשלחו לסטודנטים.

כן את הזכות לעדכן אחת לשנה את שכר הלימוד השנתי, ו ושומר לעצמ רכז האקדמיהמ
מכינות או תוכניות הכשרה  בור,שיש לשלם עבור תוכניות תג לקבוע את הסכומים הנוספים

 . ובגין ספרי לימוד מיוחדות
 שכר הלימוד לתואר ראשון במשפטים במסלול רגיל  .1
( במשפטים הינו שלוש וחצי שנים ומתפרס על LL.Bמשך הלימודים לתואר ראשון )  א.

השנים הראשונות וסמסטר אחד  3פני שבעה סמסטרים )שני סמסטרים בכל אחת מ 
   ת(.בשנה הרביעי

משכר לימוד שנתי רגיל והוא נפרס במשך  350%שכר הלימוד הכולל  לתואר הוא   ב.
 שנות הלימוד כדלקמן:

ג( ישולם שכר לימוד             –בכל אחת משלוש שנות הלימוד הראשונות )שנים א
 משכר הלימוד השנתי הרגיל. 200%בשיעור 

משכר הלימוד  50%ר של שכר לימוד בשיעו בשנה הרביעית )סמסטר אחד( ישולם
 השנתי הרגיל.

 . ₪ 32,500הוא   חשנה"ל תשע"מחזור המתחיל בשכר הלימוד השנתי הרגיל ל   .ג

 2,250נוסף בסך  יחויבו בתשלום באנגלית  תגבורים מיוחדיםסטודנטים החייבים ב   .ד
 .בגין קורס טרום בסיסי א' ₪ 3,000 –טרום בסיסי ב' ו בגין קורס   ₪

 תואר ראשון במשפטים לבעלי תואר אקדמי מוכרשכר הלימוד ל .2 
הלומדים במסגרת המסלול לבעלי             סטודנטים בעלי תואר אקדמי מוכר, .א

 סמסטרים(.  6תארים, יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים )
משכר הלימוד השנתי הרגיל והוא נפרס  300%שכר הלימוד הכולל לתואר הוא 

 משנות הלימוד.ל אחת כבאופן שווה ב
בעלי תואר אקדמי אשר יפרסו את לימודיהם לתקופה ארוכה משלוש שנים יחויבו   .ב

בתשלום שכר לימוד בשיעור המשולם על ידי סטודנטים במסלול הרגיל, כמפורט 
 לעיל. 2בסעיף 

 שכר הלימוד לתואר ראשון בחשבונאות .  8
עבור  ₪ 25,000הינו  חחשבונאות בשנת הלימודים תשע"ב לתואר ראשוןשכר הלימוד 

בגין ספרי לימוד  ₪ 600וכן סך של  ג'-בגין כל אחת מהשנים ב' ו ₪ 77,500 –שנה א' ו 
     .ומקראות

 ₪ 7,500יתווסף תשלום בסך  א'בשנה  .שנים 3הוא  B.A משך הלימודים לתואר ראשון
 .החשבונאית קורס המערכתבגין ה

 .  שנת השלמה )לנרשמים לקורסים אלו( עבור קורסי ₪ 7,500יתווסף סכום של בשנה ג' 
בגין רמת טרום   ₪ 2,250 –ב באנגלית יחויבו  תגבורים מיוחדיםסטודנטים החייבים ב

 בגין רמת טרום בסיסי א'. ₪ 3,000 –בסיסי ב'  וב 
   יקוימו שיעורי הכנה מיוחדים לקראת הבחינות       ,"שנת השלמה" ,בשנה הרביעית

 החשבון .  הסופיות של מועצת רואי
כמקובל בתכניות        תשלום נוסף בגין שנה זובהנרשמים להכשרה מיוחדת זו יחויבו 

 . מקבילות
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 שכר הלימוד לתואר ראשון בלימודים בינתחומיים במינהל ממשל ומשפט .  4
לסטודנטים       לימודים בינתחומיים במינהל, ממשל ומשפט ב לתוארשכר הלימוד 

 .    עבור ספרי לימוד ומקראות ₪ 600וכן סך של  ₪ 56,750הינו  חבשנת הלימודים תשע"
 . ₪ 9,325 הואסמסטר , מחיר כל סמסטרים 6הוא  B.A משך הלימודים לתואר ראשון    

בגין רמת טרום   ₪ 2,250 –באנגלית יחויבו ב  תגבורים מיוחדיםסטודנטים החייבים ב
 .בגין רמת טרום בסיסי א' ₪ 3,000 –בסיסי ב' וב 

 שכר הלימוד לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות .  5
ות בשנת הלימודים תשע"ח הינו במינהל מערכות בריאראשון שכר הלימוד לתואר 

 עבור ספרי לימוד ומקראות.     ₪ 600וכן סך של  ₪ 42,750
 . ₪ 2,825 הואל סמסטר כסמסטרים, מחיר  6הוא  B.A משך הלימודים לתואר ראשון    

בגין רמת טרום   ₪ 2,250 –באנגלית יחויבו ב  תגבורים מיוחדיםים החייבים בסטודנט
 .גין רמת טרום בסיסי א'ב ₪ 3,000 –בסיסי ב' וב 

 .₪ 300סטודנטים החייבים במכינה אקדמית במתמטיקה יחויבו בסך של 
 שכר הלימוד לתואר שני במשפטים .  6

 ₪ 73,000ח הינו לימודים תשע"נטים בשנת הלסטוד   (LL.M)שכר הלימוד לתואר שני 
 .    לבוגרי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט( ₪ 70,000)

 שיעור שכר הלימוד בגין תכניות חלקיות או תכניות מוגברות         .7
על פי מספר נקודות הזכות הנלמדות   שכר הלימוד בגין לימודים חלקיים יחושב א.

כות בתוכנית מלאה באותה שנת בתכנית החלקית באופן יחסי לכלל נקודות הז
 לימוד.

שכר הלימוד בגין תכנית לימודים העולה בהיקפה על היקף תוכנית הלימודים  ב.   
יחושב על פי שכר הלימוד לתכנית לימודים רגילה בתוספת שיעור יחסי  ,הרגילה

בגין הלימודים הנוספים כיחס שבין נקודות הזכות האקדמיות הנוספות לבין ס"ה  
 תוכנית הלימודים השנתית הרגילה.בהזכות נקודות 

מהתקופה שנקבעה בתקופה קצרה  ,סיום לימודים בהיקף המתואר בסעיף קטן זה
   לא יזכה בהנחה בשכר הלימוד. בתכנית הלימודים

 פטור מאנגלית אינו מזכה בהפחתה משכר הלימוד השנתי המלא. .ג
תה בחיוב שכר הודעה על הקטנה בהיקף הלימודים )הפחתת קורס( תגרור הפח .ד

יום מתחילת הסמסטר בו נלמד הקורס  אותו ביקש  30הלימוד בתנאי שנתנה בתוך  
 הסטודנט להפחית מתוכנית הלימודים באותו סמסטר.     

הכרה בלימודים קודמים אלא אם כן ניתן לפטור תינתן הנחה בשכר לימוד בגין לא  .ה
        ז ומעלה בשאר התכניות."נ 77-ז ומעלה בבית הספר למשפטים ומ"נ 22 –מ 

 פריסת תשלומים  .3
שכר הלימוד השנתי ישולם בעשרה תשלומים חשבונאות לבבתי הספר למשפטים ו .א

הקודם לתחילת שנת הלימודים עד חודשיים שווים החל מחודש ספטמבר 
 חודש  יוני בסיומה של שנת הלימודים.  וכולל

 ובמינהל מערכות בריאות הספר ללימודים בינתחומיים במינהל, ממשל משפט יבבת .ב
 .חודשייםתשלומים  27 –יחולק שכר הלימוד השנתי ל 

 ישולם בחמישה תשלומים חודשייםבבית הספר למשפטים  'שכר הלימוד בשנה ד .ג
שווים החל מחודש ספטמבר הקודם לתחילת שנת הלימודים עד וכולל חודש ינואר 

 בסיום הסמסטר הראשון  של שנת הלימודים.
ישולם בעת מימוש הקבלה              'התשלום הראשון של שכר הלימוד בשנה א .ד 

כפי שנקבע ביחס לכל בית  ללימודים ,והיתרה תשולם בתשלומים חודשיים שווים
 כאמור לעיל. נפרדספר ב
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פריסת שכר הלימוד לשנה הראשונה היא  -בבית הספר למשפטים במסלול אביב קיץ .ה
תשלומים חודשיים שווים מחודש מרס עד  6תשלום מימוש ובנוסף  .תשלומים 2

 וכולל חודש אוגוסט .
 םיבכל מקרה בו נקבעו בטופס שכר הלימוד עליו חתם הסטודנט בעת רישומו ללימודים נתונ *

 על האמור בתקנון זה.בטופס שנקבעו נתונים השונים, יגברו 
 כרטיס נבחן.    9

יקבל לקראת תום כל סמסטר שובר  שנקבע את תשלומיו במועד  הסדירסטודנט אשר לא 
תשלום הכולל, בנוסף לתשלום החודשי הרגיל, חיוב בגין סכומים  שהצטברו וטרם נפרעו 

 הנפקת השובר.סכומים בפיגור(  עד  למועד  -)להלן 
עמלות בנק וכן תוספת בגין הצמדה למדד המחירים  לסכומים בפיגור יתווספו דמי פיגור,

 לצרכן בתקופת הפיגור. 
 פירעון שובר התשלום )או הסדרת תשלומו בגזברות( יהוו תנאי  למתן היתר להבחן

   בבחינות.
 הקפאת לימודים וחידושם  .11
למינהל הסטודנטים בהתאם לנוהל  תבתוגש בכהודעה על הקפאת לימודים  א.

 המרכז האקדמי.לתקנון הלימודים של  26המפורט בסעיף  
סטודנט המבקש להקפיא את לימודיו יחויב בשכר לימוד בגין התשלומים  ב.

 החודשיים שמועד פירעונם חל עד ליום ההודעה על הקפאת הלימודים. 
א מחויב על פי סעיף סטודנט אשר שילם שכר לימוד גבוה מזה אשר בו הו ג. 

 קטן ב' יוכל לקבל מהמכללה החזר  בגובה הסכום העודף ששולם. 
בעת חידוש לימודים לאחר הקפאה, יושלם שכר הלימוד המשולם על ידי הסטודנט  ד.

בנוסף  וזאתהרגיל בגין שנת הלימוד שלא הושלמה משכר הלימוד  200%עד לגובה 
 .רם נלמדולשכר הלימוד הרגיל בגין שנים אקדמיות שט

סטודנט אשר לא חידש את לימודיו או שחידש לימודיו לאחר המועד האחרון  ה.
,לא יהיה זכאי להחזר כספי  7002 -שנקבע בחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז  
 כלל, למעט זה המפורט בסעיף קטן ג' לעיל . 

 הפסקת לימודים .11
בות המפורטות סטודנט מהסירשאי להפסיק את לימודיו של  רכז האקדמיהמ א.

 לתקנון הלימודים. 26בסעיף 
ד'  26ם לסעיף במקרה של הפסקת לימודים ביוזמתו של הסטודנט, בהתא ב.

 על הסטודנט למסור על כך הודעה בכתב למינהללתקנון הלימודים,  
 .הסטודנטים 

סטודנט אשר לימודיו הופסקו יחויב בשכר לימוד בהתאם לשיעורים בהם  ג.
    דעה בדבר הפסקת הלימודים.חויב עד למתן ההו 

האמור בסעיף ג' לעיל יהיה העולה על סטודנט כאמור אשר שילם שכר לימוד  ד.
 זכאי להחזר בגובה הסכום העודף. 

סטודנט אשר הפסיק את לימודיו בקורס מסוים במהלכו של הסמסטר ומבקש  ה.
גין לא יחויב בשכר לימוד ב – לדחותו לסמסטר עוקב החל באותה שנת לימוד

 הקורס החוזר ובלבד שלא ניגש בקורס זה לבחנים ובחינות ביניים.
הסטודנט ניגש למרכיבי ביניים בקורס, יחויב הסטודנט בתשלום בגין הקורס  אםב 

 להלן. 23בהתאם למפורט בסעיף  , בסמסטר בו נרשם לקורס החוזר,החוזר
 גריעה מקורסים.    12

יעדרות משיעורים או אי התייצבות לבחינה עקב ה רכז האקדמיגריעה מקורס ביוזמת המ
 אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד היחסי בגין הקורס ממנו נגרע הסטודנט.

 תשלום בגין קורס חוזר  .  18
 הוא קורס הנלמד פעם נוספת בנוסף ללימודים הרגילים באותה שנת לימוד. -"קורס חוזר"
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נ"ז אקדמיות  7 קורס המזכה עד עבור ₪ 300לום בסך  לימוד חוזר של קורס יחויב בתש
 נ"ז אקדמיות או יותר. 3עבור קורס המזכה ב  ₪ 500ובסך של  

סטודנט אשר יגרור לימוד קורסים חוזרים בלבד )לאחר שסיים את מסלול הלימודים 
 בגין כל נקודת זכות.  ₪ 500הרגיל( , ישלם שכר לימוד בגובה 

ש מעלות נקודת זכות במכפלת מספר קורס חוזר לאחר סיום התואר יתומחר בגובה שלי
 נקודות הזכות של הקורס החוזר.

 התניית מעבר משנה לשנה . 14
בשנת לימודים עוקבת, הותנה בלימוד  רכז האקדמיסטודנטים אשר המשך לימודיהם במ

חוזר של קורסים, ישלמו שכר לימוד נוסף על שכר הלימוד הכולל לתואר בשיעורים 
 כדלקמן: 

השנתי הרגיל אם כמות נקודות הזכות האקדמיות של הקורסים  משכר הלימוד 70%
 נקודות זכות.  8החוזרים היא  עד  

 נ"ז. 8"ז של הקורסים החוזרים היא משכר הלימוד השנתי הרגיל אם כמות נ 75%
 נ"ז.   8משכר הלימוד השנתי הרגיל אם כמות נ"ז של הקורסים החוזרים עולה על  33.33%

 לימוד גביית חובות שכר.  15
החובה לשלם את שכר הלימוד ולא תתקבל טענה מצידו על הסטודנט חלה  א.

 לפיה לא קיבל לידיו דרישת תשלום או שובר תשלום. 
על מנת  ורשאי לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשות מרכז האקדמיה ב.

י דמ ,, לרבות הוצאות גביהף ושלא נפרעלגבות את שכר הלימוד שמועד פירעונו חל
 הפרשי הצמדה וכן שכר טרחת עו"ד. פיגור ,

,במקרה של אי פירעון חוב  רכז האקדמיבנוסף לאמור בסעיף קטן ב' לעיל רשאי המ ג.
שכר הלימוד וכל עוד לא הוסדר פירעון החוב, להתנות, לצמצם או למנוע 
מהסטודנט מתן שירותים אקדמיים לרבות הפקת אישורים שונים, עיכוב  ומניעת 

אי מתן אישור  עיכוב או מניעת הזכות לקבל מידע על ציונים, היבחן,הזכות ל
 להתמחות וכן אי מתן תואר בוגר. 

 הלוואות . 16
 הלוואת באמצעות קרן שכ"ל 

לקבלת הלוואות בנקאיות בתנאים נוחים  חברה בע"מ, ניתן לפנות בבקשה לקרן שכ"ל,
פנות באמצעות אתר האינטרנט המעוניינים יכולים ל .רכז האקדמילמימון שכר הלימוד במ

 לקבלת מידע ולמילוי טופס בקשה להלוואה. ,רכז האקדמישל המ
 מטעם משרד החינוך סיוע

טפסים של קרן ההלוואות ומלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מטעם משרד 
 החינוך ניתן לרכוש בחנויות דיונון או סטימצקי הממוקמות באוניברסיטאות השונות.

 תמלגו .17
,                    רכז האקדמימדיניות מתן המלגות נקבעת מעת לעת ע"י וועדת המלגות של המ

המלגות ניתנות בדרך של זיכוי לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט )מחצית  בכל סמסטר(. 
במקרה שנוצר עודף תשלום מתבצע החזר כספי או העברה לשנה"ל הבאה לפי בחירת 

 הסטודנט3ית.
 י המלגות העיקריות :להלן פרט 

 ומלגות תלויות ציון מלגות תנאי קבלה א.
בסכומים ובתנאים כמפורט למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים ניתנות מלגות 

  בהודעה על הענקת המלגה.
 פרטים על הקריטריונים לקבלת מלגות  ניתן לקבל במדור הרישום.

ה זכאי רק לגבוהה ט יהיבמקרה של קבלת מלגת הצטיינות אין כפל מלגות וסטודנ
 הוא זכאי. מבין המלגות להן
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 מלגה לתושבי הוד השרון ב.
 ניתנות  מלגות בכמות קצובה לתושבי הוד שרון בהתאם לנתוני הקבלה שלהם.

 מלגות לימודים תורניים ג.
תוענקנה מלגות לסטודנטים המשלבים לימודים תורניים במסגרת "בית המדרש" 

או "פרויקט  , או במסגרת פרויקט "חברותא"האקדמי רכזאו ה"מדרשה לבנות" במ
 . הענקת המלגות מותנית בעמידה בתנאים הכלולים בתקנוני התוכניות.שם עולם"

 מלגות על בסיס מצב כלכלי ד.         
מעניק מלגות על בסיס כלכלי. הודעות על המועד להגשת הבקשות  מרכז האקדמיה

ר האינטרנט. על מגיש הבקשה למלא מפורסמות בלוחות המודעות במכללה ובאת
טופס מיוחד, לצרף מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ולהעבירם למזכירות 

המרכז . את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רכז האקדמיהמ
 .האקדמי

ועדת המלגות תבדוק כל בקשה לפי מפתח עדיפויות. הדיון בבקשה יתבסס על מצבו 
 מבקש. הכלכלי המיוחד של ה

לרבות באמצעות משרד חקירות ,לאימות נתונים כלכליים  בדיקות,אפשר וייערכו 
 ואחרים שהוצהרו בבקשה.

לתוצאות הבדיקות אפשר שיהיו השלכות של שלילת המלגה או אף נקיטת צעדים 
 משמעתיים ואחרים.

 מלגות לבני משפחה מדרגה ראשונה ה.
שולם בפועל ניתנות לבני משפחה משכר הלימוד השנתי המ 20%מלגות בשיעור של 

. המלגה מותנית בכך שגיל אחד רכז האקדמיבקרבה ראשונה הלומדים בו זמנית במ
הזכאים אינו עולה על גיל שלושים. זכאותם של בני משפחה מעל גיל שלושים 
תיבדק על בסיס יכולת כלכלית תוך התחשבות בקשר המשפחתי. תינתן מלגה לבני 

 .רכז האקדמיזוג נשואים הלומדים במ
 מלגות הצטיינות ו.

מעניק מלגות הצטיינות על סמך ההישגים הלימודיים בשנה  רכז האקדמיהמ
 החולפת.

סטודנטים הזכאים למלגת הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנת הלימודים 
שלישית בגין ועל בשנת הלימודים ההשלישית יקוזז ממנה סכום המלגה שקיבלו בפ

 ציוני השנה השניה.
 פרויקט פר"ח  .ז

ואשר קבלו על עצמם מחויבות במסגרת  רכז האקדמיסטודנטים הלומדים במ
פרויקט פר"ח  )תוכנית חונכות הכוללת מפגשים בין סטודנטים ותלמידי בי"ס, 
במטרה להעשיר את עולמו של החניך, לחזק את בטחונו העצמי ולסייע לו בתחום 

נהלים וקריטריונים של עמותה   הלימודי(, בתוכנית זוכים לסיוע כספי על פי
 המנהלת את המיזם. 

והסיוע הכספי ניתן על ידה ישירות עמותה זו אינה קשורה למרכז האקדמי 
 לסטודנטים שהצטרפו לפרויקט.

 מלגה ללוחמים ולחיילים משוחררים ט.
המרכז מעניק מלגות ללוחמים ולחיילים משוחררים אשר סיימו שירות סדיר מלא 

שקדמו ללימודים, כפוף לתנאי הקבלה שלהם ולהצגת תעודת במהלך השנתיים 
 לוחם3תעודת שחרור.
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 2117-חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז
 

 פרק א': פרשנות         

 הגדרות

 –בחוק זה        .2
 גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד'; –"אגודת סטודנטים"           

 א;72תאגיד שהוכר לפי סעיף  –ם היציג" "ארגון הסטודנטי          

המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה  –"המועצה להשכלה גבוהה"           
 חוק המועצה להשכלה גבוהה(; –)להלן  2958-להשכלה גבוהה, התשי"ח

 מוסד שהוא אחד מאלה: –"מוסד"           

 ה גבוהה;לחוק המועצה להשכל 9מוסד שהוכר לפי סעיף    (2)
א לחוק המועצה להשכלה 72מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף    (7)

 גבוהה;

א לחוק המועצה להשכלה 78מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף    (3)
 גבוהה;

ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או 75-ג ו75מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים    (4)
 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;ט 75רישיון זמני לפי סעיף 

מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשיה המסחר    (5)
 והתעסוקה;

 מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;   (6)
 (;6( עד )2מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות )   (2)

 מוסד לאמנות;   (8)

תיכוני בתחומי -וני או מסלול לימודים במוסד עלתיכ-מוסד על –"מוסד לאמנות"           
האמנות, לרבות בית ספר לקולנוע, לתאטרון, למשחק, למחול, לאמנות פלסטית, 

( להגדרה 4( עד )2למוסיקה, לצילום או לכתיבה יוצרת, שאינו מוסד כאמור בפסקאות )
בו אחד "מוסד", ואשר מי ששר התרבות והספורט הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים 

 מאלה:

תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש  700-לומדים בו למעלה מ   (2)
 2,680לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 

 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;

ת הלימודים הנהוג בו הוא שלוש תלמידים, מספר שנו 700-ל 20לומדים בו בין    (7)
 2,680לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 

 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;

 (;2)ב()74הוא מוסד שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף    (3)

 ( להגדרה "מוסד";4( עד )2בפסקאות )מוסד המנוי  –"מוסד להשכלה גבוהה"           
 מועמד לקבלה ללימודים במוסד; –"מועמד"           

 תלמיד הלומד במוסד; –"סטודנט"           

 בקשה של מועמד להתקבל ללימודים במוסד; –"רישום ללימודים"           
 שר החינוך. –"השר"           
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 פרק ב': עקרונות יסוד            

 מטרה
טרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות מ       .7

להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל 
 לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה.

 הזכות להשכלה גבוהה

זכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל ה       .3
 במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.

 איסור הפליה

מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא   )א(       .4
אום, מין או מקום כלכלי או מטעמים של דת, ל-שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי

 מגורים, בכל אחד מאלה:

 רישום ללימודים וקבלה למוסד;   (2)

 קבלה לתחומי לימוד;   (7)
 קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.   (3)

לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי   )ב(          
סלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, של מ

 )ב(.9אוכלוסיה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 

טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע על אודות ארץ    )ג(          
המוצא של המועמד או של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע 

ידע כאמור, בטופס נפרד, בהסכמת המועמד, וכן לענין קבלה למסלולי לימוד בקשה לקבל מ
נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או למסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות 

 )ב(.9אוכלוסיות מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 
 חופש הביטוי של סטודנטים

ת לפי כל דין, לכל סטודנט החופש להביע את דעותיו, בלי לגרוע מכל זכות המוקני       .5
עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת 
סעיף זה כדי להגביל את סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או 

 ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.

 של סטודנטיםחופש ההתארגנות 
לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים הנוגעים        .6

 לסטודנטים ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.

 מימוש זכויות
 מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי פרקים ב' עד ה'.       .2

 אות החוקפרסום הור

-א ו29מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה, וכן הוראות שקבע לפי סעיפים   )א(       .8
ב, בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון 29

 ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד.

ת כל חברי הסגל האקדמי והמינהלי של המוסד, בכתב, ראש מוסד יביא לידיע  )ב(          
 בתחילת כל שנת לימודים, את עיקריו של חוק זה.
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 פרק ג': רישום ללימודים, קבלה למוסדות והוראות לענין לימודים

 תנאי קבלה
לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד, והם יהיו לפי אמות מידה   )א(       .9

חומי הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי שיקבע המוסד לת
 לפגוע בהוראות לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה לשם קידום   )ב(          
-הנגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסיה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי

 כלי.כל
 דמי רישום

שקלים  350הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על     .20
חדשים; הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה במועדים שיקבע השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות.

 מסירת מידע על ידי מועמד

מועמד ימציא למוסד, לפי דרישת המוסד, כל מסמך וכל נתון אחר הדרוש לשם   )א(    .22
 )ג(.4הליך הרישום ללימודים להקבלה למוסד, בכפוף להוראות סעיף 

מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים ובנתונים האמורים בסעיף קטן )א(, מלבד   )ב(          
סד או שימוש אחר שהמועמד נתן לו את השימוש הנדרש בתהליך קבלתו של המועמד למו

 הסכמתו.

 זכות בחירה של תחום לימודים

מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות     .27
 ותחומי הענין שלו, בלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.

 תעודת סטודנט

ודנטים מטעמו לענין זה, ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד מוסד או אגודת סט    .23
 –תעודת סטודנט, שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו לפי חוק זה )בחוק זה 

 תעודת סטודנט(.

 מלגות
מלגות המוענקות על ידי מוסד יחולקו לפי אמות מידה שיובאו לידיעת כלל     .24

מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות לחלוקת  הסטודנטים במוסד והמועמדים לאותו
כלכלי והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין -מלגות סיוע על בסיס חברתי

 בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות מידה אחרות.

 בחינות ועבודות

 –בסעיף זה מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים )  )א(    .25
 בחינה( סמוך למועד הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.

סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד,   )ב(          
בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, בלא קשר לרמת הישגיו בבחינות 

תם תנאים ובלא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט, וזאת בהתאם לנוהלי הקודמות באו
 המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.

מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת    )ג(          
ל העתק מהן, בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקב

 בתמורה לעלות העותק.
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סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן )ג(, ובלבד   )ד(          
 שעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.

 זכות להשעיית הלימודים

ות סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנ    .26
לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על 

 השעיית הלימודים יהיה בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה.

 כללי התנהגות ותקנון משמעת

מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות     .22
בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי מועמדים וסטודנטים 

המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל 
 עבירות משמעת(. –הפרת הכללים הקבועים בו )בפרק זה 

 ועדת משמעת וועדת ערעורים

משמעת, ויפרסם את מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות     .28
הרכבן; ועדת הערעורים תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו 

 מנציגי הסטודנטים. –מוסד, ואם אין במוסד אגודת סטודנטים 

 הליכים משמעתיים, זכות טיעון וזכות ערעור

ענינו נדון ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס בלא השתתפות הסטודנט ש  )א(    .29
 לפניהן, אלא אם כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע בלא הצדק סביר.

לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות   )ב(          
להשמיע את טענותיו, בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו 

ת להשמיע את טענותיו לפני ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת הזדמנו
 ערעורים.

 
 : התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים1פרק ג'

 התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות   ()א  א.29
, לאחר התייעצות עם נציגי 7008-חוק שירות המילואים, התשס"חמילואים כהגדרתו ב

אגודת הסטודנטים של המוסד, ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם 
( להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת 5התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה )

 .[1]וקהמוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעס

הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן )א(, לפי העניין, יהיו, בין השאר   )ב(          
 בעניינים אלה:

ת תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירו   (2)
מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול 

 בבקשתו;
זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות    (7)

מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת 
 הבחינות או במהלכה;

דנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני דחיית המועד להגשת עבודה לסטו   (3)
 מועד הגשתה, בהתחשב במהות ובהיקף העבודה;

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_775.htm#_ftn2
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השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר ממנו    (4)
 להשתתף בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;

לימודים היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת ל   (5)
 בשנות הלימודים הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;

רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים במועדי    (6)
 הרישום הרגילים;

 קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.   (2)

 
או קבלת ילד כהורה מיועד או  , לידה, אימוץ: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון2פרק ג'

 כהורה במשפחת אומנה

התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה 
 במשפחת אומנה

מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב   ()א  ב.29
ימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה טיפולי פוריות, היריון, לידה, א

 במשפחת אומנה.

הוראות לפי סעיף קטן )א( ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים   )ב(          
באותו מוסד ולפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין 

"מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ( להגדרה 5התאמות במוסד המנוי בפסקה )
, באישור ועדת החינוך 2ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 התרבות והספורט של הכנסת.
)ב(, לפי העניין, יהיו בין -הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים )א( ו   )ג(          

לסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל השאר, בעניין התאמות לסטודנטים ו
 –אחת הסיבות המנויות בסעיף קטן )א( ובכלל זה 

 היעדרות לצורך שמירת היריון;   (2)

ארצי כמשמעותו -היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין   (7)
 ;2982-א לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א78בסעיף 

לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת  היעדרות בתקופה הסמוכה   (3)
 כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

ההתאמות לפי סעיף זה ייקבעו בין השאר בהתחשב בסיבת ההיעדרות מבחינות   )ד(          
או מלימודים, רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין השאר בעניינים אלה, כולם או חלקם, 

 לפי העניין:

 במועד מיוחד;בחינה    (2)
דחיית מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בהתחשב    (7)

 במהותם ובהיקפם, בתיאום עם המרצה;

 קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.   (3)
 –בסעיף זה   )ה(          

כהגדרתה בחוק אומנה לילדים,  הורה במשפחת אומנה –"הורה במשפחת אומנה"           
 ;7026-התשע"ו

כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד  –"הורה מיועד"           
 .2996-היילוד(, התשנ"ו
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 פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד

 בחירות לאגודת הסטודנטים
יקבע, בתיאום עם מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שי    .70

 הנהלת המוסד.

 תקנון אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל הסטודנטים     .72

 במוסד, ויעמוד לעיון במשרדי אגודת הסטודנטים.

 
 : ארגון הסטודנטים הארצי היציג1פרק ד'

 ציגהכרה בארגון סטודנטים כארגון הסטודנטים הארצי הי

עמותה או חברה לתועלת הציבור שמתקיימים בה שני אלה רשאית להגיש   )א(  א.72
 בקשה להכיר בה כארגון הסטודנטים היציג:

יותר ממחצית אגודות הסטודנטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הן    (2)
 חברות(; –חברות או בעלות מניות בה, לפי העניין )בפרק זה 

( מייצגות יותר ממחצית הסטודנטים 2כאמור בפסקה )אגודות הסטודנטים    (7)
 הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

תאגיד המבקש הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג רשאי להגיש למועצה   )ב(          
להשכלה גבוהה בקשה להכרה כאמור, בחודש ינואר בכל שנה; לבקשה יצורפו נתונים על 

 ות בתאגיד ועל מספר הסטודנטים שהן מייצגות.אגודות הסטודנטים שהן חבר

המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם רשם העמותות    )ג(          
הרשם(, רשאי להכיר במבקש הכרה כארגון  –או רשם ההקדשות, לפי העניין )בפרק זה 

התנאים  הסטודנטים היציג, אם הוכח להנחת דעתו כי מתקיימים במבקש ההכרה
האמורים בסעיף קטן )א(, וכן רשאי הוא שלא לחדש הכרה כאמור או לבטלה, אם הוכח 
להנחת דעתו כי לא מתקיימים בארגון התנאים האמורים בסעיף קטן )א( או כי הארגון 

 ז.72אינו פועל בהתאם להוראות תקנונו כאמור בסעיף 

גבוהה לבקשת הכרה או חידוש  לא יסרב המנהל הכללי של המועצה להשכלה  )ד(          
הכרה לפי סעיף זה, ולא יבטל הכרה, אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות נאותה 

 להשמיע את טענותיו.

 לא יהיה אלא ארגון סטודנטים יציג אחד.  )ה(          
 שימוש בשם ארגון הסטודנטים היציג

חוק  –)בחוק זה  2980-א לחוק העמותות, התש"ם8בלי לגרוע מהוראות סעיף   ב.72
חוק  –)בחוק זה  2999-ד לחוק החברות, התשנ"ט345העמותות(, ומהוראות סעיף 

החברות(, בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמו, יציין ארגון הסטודנטים היציג, בצד 
שמו, את הסיומת )ארגון הסטודנטים הארצי היציג"; גוף שבוטלה הכרה בו כארגון 

כל גוף אחר שלא הוכר כאמור, לא יציג את עצמו, בכל דרך, כארגון הסטודנטים היציג ו
 הסטודנטים היציג.

 מסירת עותקים מבקשה לאישור תקנון או לשינוי בתקנון וממצאי בדיקה

ארגון הסטודנטים היציג ימסור למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק   )א(   ג.72
 הגיש לרשם.מכל בקשה לאישור תקנונו או לשינוי בו ש
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ארגון הסטודנטים היציג יעביר למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק   )ב(          
מממצאי בדיקה שמסר לו הרשם בעקבות בדיקה שערך בעניין הארגון בהתאם לסמכויות 

 הרשם לפי חוק העמותות או חוק החברות, לפי העניין.

 קבלה לארגון הסטודנטים היציג

פוף להוראות סעיף קטן )ב(, ארגון הסטודנטים היציג יקבל כחברה או כבעלת בכ  )א(  ד.72
 מניה בו, לפי העניין, כל אגודת סטודנטים שתבקש לעשות כן.

בארגון הסטודנטים היציג תהיה חברה בכל עת אגודת סטודנטים אחת בלבד   )ב(          
סד להשכלה גבוהה ממוסד להשכלה גבוהה; ביקשו כמה אגודות סטודנטים מאותו מו

להתקבל לארגון, יקבל הארגון כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין, את אגודת 
הסטודנטים המייצגת את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים באותו 

 מוסד להשכלה גבוהה; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון.
 ציג ובחירת יושב ראש הארגוןזכויות אגודות סטודנטים בארגון הסטודנטים הי

ייצוג אגודות הסטודנטים בארגון הסטודנטים הייציג ישקף את היחס בין מספר   )א(  ה.72
הסטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה שבו פועלת אותה אגודה ובין מספר 
הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה שאגודות הסטודנטים הפועלות 

ארגון; ייצוג כאמור יכול שיהיה באמצעות מתן זכויות הצבעה, או באמצעות בהם חברות ב
קביעת מספר חברים או הקצאת מניות, לפי העניין; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון 

 הארגון.

היחס כאמור בסעיף קטן )א( יחושב לפי נתונים בדבר מספר הסטודנטים שיהיו   )ב(          
 במאי בכל שנה. 25-ב בידי ארגון הסטודנטים היציג

האסיפה הכללית של ארגון הסטודנטים היציג תבחר את יושב ראש הארגון    )ג(          
 וסגנו בהתאם להליך שייקבע בתקנון הארגון.

 אי תלות מפלגתית
מפלגתי; מוסדותיו, פעיליו ונציגיו לא יקבלו -ארגון הסטודנטים היציג יהיה בלתי   ו.72

לא יהיו תלויים בו ולא יתמכו בו כאמור, לא ייצגו גורם כאמור ולא תמיכה מגורם מפלגתי, 
 יפעלו בעבורו, במישרין או בעקיפין.

 תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים היציג

 –תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים היציג ייקבעו בתקנונו, ובהם, בין השאר    ז.72

המדינה, המועצה להשכלה גבוהה, הרשויות  ייצוג כלל הסטודנטים כלפי מוסדות  (2)
 לאומיים הנוגעים לעניין;-המקומיות וכל אדם וגוף אחר בישראל וגורמים בין

 פעילות לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים;  (7)

קידום והגברה של מעורבות סטודנטים בעניינים ציבוריים, לרבות עניינים   (3)
 תרבות ולכלכלה;הנוגעים לאקדמיה, למדע, לחברה, ל

 קידום שיתוף הפעולה בין סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה;  (4)

(, ובלבד שרוב פעילותו תהיה 4( עד )2פעילות נוספת על האמור בפסקאות )  (5)
 לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים.

 תשלומים לארגון הסטודנטים היציג ופרסום דוחות

א לחוק 22לפי הצעה של הוועדה שהוסמכה לפי סעיף המועצה להשכלה גבוהה,   )א(  ח.72
המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך התרבות 
והספורט של הכנסת, תקבע את הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים היציג )בסעיף 

 תשלום לארגון(, ואת אופן עדכונו. –זה 
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גבוהה יגבו מהסטודנטים הלומדים בהם את התשלום  המוסדות להשכלה  )ב(          
 לארגון, בעבור ארגון הסטודנטים היציג.

תשלום לארגון ישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות    )ג(          
להשכלה גבוהה; ארגון הסטודנטים היציג יפרסם אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו, דוח 

 רגון.על אופן ניצול התשלום לא
ארגון הסטודנטים היציג יפרסם את הדוחות הכספיים המבוקרים שלו אחת   )ד(          

 לשנה, באתר האינטרנט שלו.

 
 פרק ה': נציב קבילות סטודנטים

 נציב קבילות סטודנטים

בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש     .77
 –ות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות )בסעיף זה תלונה לנציב קביל

הנציב(, אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד', 
או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל 

העביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא ל
מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות 

 באותה שנה.
 

 : יום הסטודנט הלאומי1פרק ה'

 1מטרת פרק ה'
מטרתו של פרק זה להביא להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכיר   א.77

ודנטים להתפתחותה ולעיצובה של החברה הישראלית כחברה בתרומתו של ציבור הסט
 מודרנית ומתקדמת.

 יום הסטודנט הלאומי

 יום הסטודנט הלאומי יצוין מדי שנה ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות.  )א(  ב.77

 –יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין השאר   )ב(          
בשבוע שבו חל יום הסטודנט הלאומי בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת    (2)

 או במועד סמוך לו;

לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו  –בצה"ל    (7)
 של ציבור הסטודנטים בהתאם למטרת פרק זה;

 במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה;   (3)

 בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן.   (4)
     

 פרק ו': הוראות שונות

 תחולת הוראות על מוסד לאמנות
( להגדרה "מוסד לאמנות" יחולו הוראות 7על מוסד לאמנות כאמור בפסקה )  )א(   ג.77

 ייקראו לגביו כך: 29-ו 28בלבד, וסעיפים  22-ו 24, 23, 22עד  8, 6עד  3סעיפים 

לא ייקראו,  –ים" , בכותרת השוליים, המילים "וועדת ערעור28בסעיף    (2)
ובמקום האמור בו יבוא "מוסד יקים ועדת משמעת, לדיון בעבירות משמעת, 

 ויפרסם את הרכבה.";
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, בכותרת השוליים, המילים "וזכות ערעור", בסעיף קטן )א(, 29בסעיף    (7)
המילים "או ועדת ערעורים" ובסעיף קטן )ב(, המילים "וזכות לערער על 

 לא ייקראו. –ים" החלטתה לפני ועדת ערעור

 שמירת דינים

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שוויון אנשים     .73
 .2998-, התשנ"ח[2]עם מוגבלות

 ביצוע ותקנות

על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו,  השר ממונה  )א(    .74
ובלבד שתקנות לענין מוסדות שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה יותקנו 

 .[3]בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה
שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה לעניין מוסדות לאמנות והוא    (2)  )ב(          

רשאי, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, 
תיכוני או מסלול -לקבוע הוראות בעניין תנאים שבהתקיימותם יראו מוסד על

לאמנות אף אם לא מתקיים תיכוני בתחומי האמנות כמוסד -לימודים במוסד על
 ( להגדרה "מוסד לאמנות";7בו תנאי מהתנאים המנויים בפסקה )

(, הוראות 2שר התרבות והספורט רשאי לקבוע בדרך האמורה בפסקה )   (7)
, 77עד  2תחולתן או תחולתן בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים -לעניין אי

מוסדות לאמנות, אף בסטייה  כולן או חלקן, על מוסד לאמנות, או על סוגים של
 ג.77מהוראות סעיף 

 15מס'    תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה
א, בסופו יבוא, "לרבות 75, בסעיף 2958-בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח    .75

 לענין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה".

 156מס'    תיקון פקודת מס הכנסה
 –קודת מס הכנסה בפ    .76

 –ג 40בסעיף  (2)

 במקום סעיף קטן )א( יבוא:   )א(
יחיד( תובא בחשבון נקודת  –בחישוב המס של יחיד תושב ישראל )בסעיף זה  ")א(

זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי 
 אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.";

בסעיף קטן )ב(, במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת    )ב(
 זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";

בסעיף קטן )ג(, במקום "מחצית נקודת זיכוי" יבוא "נקודת זיכוי אחת",     )ג(
 ה בעבור";ובמקום "ובעבור" יבוא "ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף ז

 –בסעיף קטן )ד(    )ד(

(, במקום "מחצית נקודת זיכוי, בחמש שנות מס" יבוא "נקודת 2בפסקה )   (2)
 זיכוי אחת, בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס";

(" יבוא "נקודת 2(, במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בפסקה )7בפסקה )   (7)
 זיכוי אחת";

קטן )ה(, במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת  בסעיף   )ה(
 זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_775.htm#_ftn3
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_775.htm#_ftn4
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ה, במקום הסיפה החל במילים "למחצית נקודת זיכוי" יבוא "לבחור 40בסעיף   (7)
זיכוי, לפי  אם יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת

 ד".40ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40הענין, לפי סעיף 

 תחילה

בספטמבר  2, ביום י"ח באלול התשס"ז )76תחילתו של חוק זה, למעט סעיף   )א(    .72
7002.) 

לחוק זה,  76ה לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 40-ג ו40תחילתם של סעיפים   )ב(          
ם את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, לגבי יחיד שסיי

 .7002ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, בשנת המס 
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 *2113 – 2117לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ח  
 

 
 77.20.22  יום א' ב' בחשון תשע"ח  יום ראשון ללימודים  

 27.27.22  יום ג' כד' בכסלו תשע"ח   חנוכה  חופשת

 29.27.22 עד יום ג' א' בטבת תשע"ח     

 76.02.28  יום ו' י' בשבט תשע"ח יום אחרון ללימודים ס"א 

 78.02.28 מיום א' י"ב בשבט תשע"ח  יםחופשה בין הסמסטר

 07.03.28 עד יום ו' ט"ו באדר תשע"ח     

 04.03.28  ' יז' באדר תשע"חיום א יום ראשון ללימודים ס"ב 

 75.03.28  מיום א' ט' בניסן תשע"ח   חופשת פסח 

 06.04.28 יום ו' כא' בניסן תשע"ח עד     

 28.04.28  יום ד' ג' באייר תשע"ח ***יום הזכרון לחללי צה"ל

 29.04.28  יום ה' ד' באייר תשע"ח   יום העצמאות 

 70.05.28  יום א' ו' בסיון תשע"ח   חופשת שבועות

 77.06.28  יום ו' ט' בתמוז תשע"ח   סיום סמסטר ב'

 74.06.28 מיום א' י"א בתמוז תשע"ח  חופשה בין הסמסטרים

 06.02.28 עד יום ו' כ"ג בתמוז תשע"ח     

 08.02.28 יום א' כה' בתמוז תשע"ח יום ראשון ללימודים סמ' קיץ

 77.02.28  י' באב תשע"ח  יום א'    צום ט' באב

 02.09.28  כז' באלול תשע"ח יום ו' אחרון ללימודים סמ' קיץ יום

 24.20.28  יום א' ה' בחשון תשע"ט יום ראשון ללימודים תשע"ט

 

 הנהלת המרכז האקדמי שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במועדי הלימודים. *

 (2113אפריל ב 11ניסן, ב כו' ,'ד )יוםיום הזכרון לשואה ולגבורה  בערבהלימודים   **

 29:30יסתיימו בשעה 

אפריל ב 17' באייר, ב', ג)יום יום הזכרון לחללי מערכות ישראל  בערבהלימודים  ***

 . 26:00יסתיימו בשעה  (2113
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 במשפטים

(LL.B) 
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 כנית ההוראה לקבלת תואר בוגר במשפטיםת
 

הינו שלוש במסלולים הרגילים  (LL.Bום תואר ראשון במשפטים )משך הלימודים לסי
למרות האמור לעיל, סטודנטים בעלי תואר ראשון, הלומדים במסגרת המסלול  וחצי שנים.

 .ת לימודיהם בתום שלוש שניםלבעלי תארים יוכלו לסיים א
ר שומ ואוה רכז האקדמימשך הלימודים ותכנית הלימודים כפופים לאישור מוסדות המ

 הזכות לשנותם. ולעצמ
שייקבעו לכך על ידי הנהלת  יקבל את תכנית הלימודים במועדים רכז האקדמימהתלמיד 

 רכז האקדמיקבע המישיתקיימו,  חובה. בשיעורי האנגלית ובקורסי ההמרכז האקדמי
באיזה קורס ישתתף התלמיד. קיים איסור להשתתף בשיעורים שלא אושרו לתלמיד 

 ה לו.במערכת השעות שנקבע
תנאי לרישום לקורסים וההשתתפות בשיעורים הינו תשלום ראשון ע"ח שכ"ל לשנה"ל 

 ומסירת הוראת קבע, כשהיא חתומה כנדרש. ח"עתש
 **.ח"עת תואר בוגר במשפטים, כפי שאושרה לשנת תש* לשם השלמלימודיםלהלן תכנית ה

 

 התכנית המוצגת הינה תכנית הלימודים לתכנית רגילה בה הלימודים מתפרסים על פני שני סמסטרים *
 רכז האקדמי. מבנה התכנית לתכניות מיוחדות הכוללות סמסטר קיץ הינו בהתאם לפרסומי המבשנה

לשנות את תכנית הלימודים או את סדר המקצועות רשאית  רכז האקדמיהנהלת המהרלוונטיים. 
 הנלמדים במהלך השנים, את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

 בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות. **
כמפורט בפרק העוסק  םמספר קורסי הבחירה בהם יחויבו הסטודנטים ונקודות הזכות שהם מקנים ה ***

 .68בעמ' בקורסי הבחירה, 
 

 שנה ד' שנה ג' שנה ב' שנה א'
 נ"ז שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז שם המקצוע
 דיני עונשין**

 משפט ציבורי**

 ***דיני נזיקין

מבוא למשפט 
 עברי

 
 דיני חוזים**

 תורת המשפט

מבוא למחקר 
 **משפטי

 
 אנגלית

4 

4 

4 

7 

 

4 

7 

7 

 דיני מיסים**

 דיני חברות**

 דיני משפחה

 שפט מנהלימ

 דיני קנין**

משפט בינ"ל 
 פומבי

 
 משפט עברי

 
קורסי בחירה 

 כללים***
 

 סמינר עיוני

3 

4 

3 

2 

4 

7 

 

7 

 

 

2 

 

 

 דיני ראיות

 סדר דין אזרחי

טיעון וחקירת 
 עדים

 
משפט בינ"ל 

 פרטי
 

ניסוח מסמכים 
 משפטיים

 
סדר דין 
 פלילי**

 
קורסי בחירה 

 כלליים***
 

 סמינר מחקרי

7 

3 

2.5 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

 

3 

אתיקה 
 מקצועית

 
עריכת דין 
 הלכה למעשה

 
אכיפת 
חיובים, 

כינוס נכסים 
 ופשיטת רגל

 
 דיני עבודה

2 
 
 
7 
 
 
 

2.5 
 
 
 
7 
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 הלימודים לשנת תשע"חתכנית 

    קורסי חובה 
 

 :חלהלן פירוט מקצועות החובה בשנת תשע"

 שנה א'
 

 מסלול בעלי תארים מסלול ערב מסלול בוקר שם הקורס
 לימור עציוניד"ר  דיני עונשין*

 

 ד"ר לימור עציוני
 

 ד"ר לימור עציוני
 

 אביעד הכהן פרופ' משפט ציבורי*
 

 אביעד הכהן פרופ'
 

 ד הכהןאביע פרופ'
 

 ד"ר עמוס הרמן פרופ' ישראל גלעד** ד"ר עמוס הרמן *דיני נזיקין
 ד"ר תהילה אלון ד"ר תהילה אלון ד"ר תהילה אלון מבוא למשפט עברי

 ד"ר חגי ויניצקי ד"ר חגי ויניצקי ד"ר חגי ויניצקי דיני חוזים*
 ד"ר מיכאל בריס ד"ר חיים שיין   חיים שייןד"ר  תורת המשפט
מחקר מבוא ל

 משפטי
 ד"ר לימור עציוני

 

 ד"ר לימור עציוני
 

 ד"ר לימור עציוני
 

 לפי קבוצות לפי קבוצות לפי קבוצות אנגלית
 
  * בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות. 

 ** התרגיל מועבר על ידי המרצה.
 

 נה ב'ש

 
 

  * בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות.
 
 
 

 מסלול בעלי תארים מסלול ערב מסלול בוקר שם הקורס
ד צביקה עו" טרם נקבע דיני מיסים*

 קניגסבוך
 

 עו"ד שי אהרונוביץ

ד"ר ויקטור  דיני חברות*
 בוגנים

 

 פרופ' ישראל גלעד
 

 ד"ר ויקטור בוגנים

 ד"ר חגי ויניצקי דיני קנין*
 

 ד"ר חגי ויניצקי ד"ר חגי ויניצקי
 

ד"ר איילת בלכר  דיני משפחה
 פריגת

ד"ר איילת בלכר  ד"ר תהילה אלון
 פריגת

ד"ר הילי מודריק  פ' יעל רונןפרו משפט בינ"ל פומבי
 חן אבן

ד"ר הילי מודריק 
 אבן חן

 ד"ר מיכאל בריס פרופ' שמשון אטינגר ד"ר מיכאל בריס משפט עברי
 רונה שוזפרופ'      משפט בינ"ל פרטי
 פרופ' מיכל טמיר פרופ' מיכל טמיר פרופ' מיכל טמיר משפט מינהלי
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 שנה ג'
 

 מסלול בעלי תארים מסלול ערב מסלול בוקר שם הקורס
 ד"ר עמוס הרמן ד"ר עמוס הרמן ד"ר עמוס הרמן דיני ראיות

 פרופ' חמי בן נון ד"ר דפנה לביא ד"ר דפנה לביא סדר דין אזרחי
משפט 

 בינלאומי פרטי
   פרופ' יעל רונן פרופ' יעל רונן

 פרופ' מיכל טמיר פ' מיכל טמירפרו פרופ' מיכל טמיר סדר דין פלילי*
טיעון וחקירת 

 עדים
 בקבוצות בקבוצות בקבוצות

אתיקה 
 מקצועית

    פרופ' חמי בן נון 

עריכת דין 
 הלכה למעשה

    עו"ד זמירה גולדנר 

אכיפת חיובים, 
כינוס נכסים 
 ופשיטת רגל

    פרופ' חמי בן נון 

ניסוח מסמכים 
 משפטיים

 עו"ד זמירה גולדנר וזנבלטעו"ד אפרת ר זמירה גולדנרעו"ד 

 
 * בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות. 

 שנה ד'
 

 מסלול ערב מסלול בוקר שם הקורס
 חמי בן נון פרופ' חמי בן נון פרופ' אתיקה מקצועית

 עו"ד זמירה גולדנר עו"ד זמירה גולדנר עריכת דין הלכה למעשה
 ד"ר מיכאל בריס מיכאל בריסד"ר  דיני עבודה

ת חיובים, כינוס אכיפ
 נכסים ופשיטת רגל

 פרופ' חמי בן נון חמי בן נון פרופ'
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 ורסי בחירהק
 

 קורסי בחירה.  כוללת תכנית הלימודיםהחל מהשנה השניה ללימודים 
החל מהסמסטר השני של  רשאים ללמוד קורסי בחירהסטודנטים בעלי תארים קודמים 

 שנת הלימודים הראשונה.
 
ההתמחות שלהלן:  רסי הבחירה המוצעים עוסקים במגוון תחומי משפט לרבות תחומיקו

עסקי, משפט פלילי, דיני נזיקין, עבודה וביטוח, דיני משפחה וירושה ומשפט -משפט אזרחי
 ציבורי.

 
לחילופין, יוכל סטודנט לבחור קורסים הנלמדים בבית הספר לחשבונאות כתחליף לקורסי 

על  – מהתמחות בתחום הכלכלה או בתחום החשבונאות בחירה במשפטים, כחלק
המעוניינים בתחום התמחות זה לפנות אל רכזת השנה לשם קבלת פרטים ביחס להתמחות 

  .זו
 

חלק מהקורסים המוצעים מתקיימים באופן מקוון ובהם מתקיימים שלושה מפגשים בלבד 
 לאורך הסמסטר.

 
קורסים סמסטריאליים  6יקף כולל של בהכלליים קורסי בחירה על כל סטודנט להשלים 

 . קורסי בחירה מקוונים 2מתוכם , במהלך התואר
 

 3רסי בחירה כלליים בהיקף כולל של קושהינו בעל תואר אקדמי מוכר ילמד תלמיד כאמור 
 . ןמקוואחד קורס בחירה  מתוכםקורסים סמסטריאליים במהלך התואר, 

 
 נ"ז. 2 כל קורס בחירה סמסטריאלי הינו בעל ערך של

 
קורסי בחירה לפחות  4 יציג בסיום הלימודים כי למד במהלך התוארתלמיד אשר 

היה זכאי לתעודה נוספת ישצוינו לעיל וסמינריון אחד לפחות באחד מתחומי ההתמחות 
 בו למד כאמור.או באשכול  תחוםלפיה סיים התואר ב

ריון אחד לפחות כתנאי קורסי בחירה וסמינ 3תלמיד כאמור שהינו בעל תואר אקדמי יציג 
 לקבלת תעודת התמחות.

 
כי הסטודנט ישלים תנאי לקבלת תעודה על התמחות בתחום הכלכלה או החשבונאות הוא 

ש"ס בקורסים הנלמדים בבית הספר לחשבונאות כפי שיוצגו לסטודנט בעת  27 נ"ז3 6
 הגשת בקשה להתמחות בתחום זה.

 
 

ה לשמור על ימי הלימוד שנקבעו לכתחילה מתחייב כי ניתן יהי ואיננ המרכז האקדמי
 לטובת צבירת הקורסים להתמחות.

 
 

 :חע"להלן רשימת קורסי הבחירה בשנת תש
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 מסטר א'סרה קורסי בחי
 
 

 
 מקוונים סמסטר א' קורסי בחירה 

 
מס' 
 קורס

 התמחות שעות מועדי מפגשים מרצה שם הקורס

 79.20.22 א' אביעד הכהן פרופ' דיני תקשורת 4973
74.27.22 
72.2.28 

 משפט ציבורי 26:30-28:00

ד"ר איילת בלכר  ני ירושהדי 4326
 פריגת

 73.20.22 ב'
75.27.22 
77.2.28 

 משפחה וירושה 26:00-22:30

 76.20.22 'ה ד"ר ויקטור בוגנים קנין רוחני 4826
78.27.22 
75.2.28 

 אזרחי מסחרי 26:00-22:30

יחסי ממון בתוך  4325
 המשפחה

 74.20.22 ג' ד"ר מיכאל בריס
76.27.22 
73.2.28 

 משפחה וירושה 22:00-28:30

 

מס'  שעות יום
 קורס

 התמחות מרצה שם הקורס

 ב'
 

26:00-22:30 
 

 מסחרי-אזרחי ד"ר חגי ויניצקי סודות מסחריים 4802
-משא ומתן עקרונות בניהול 4078

 תיאוריה ופרקטיקה
 מסחרי-אזרחי ד"ר דפנה לביא

 22:00-28:30 ג'
 

 מסחרי-אזרחי עו"ד שי אהרונוביץ מיסוי מקרקעין 4733
 משפט פלילי פרופ' רונה שוז חטיפת ילדים 4307

 משפחה וירושה
הסכסוך הישראלי פלסטיני  4402

 בראי המשפט הבינלאומי
 ט ציבורימשפ ד"ר הילי מודריק אבן חן

4046 EQ- מסחרי-אזרחי עו"ד ריקי פורת שחר האדם שבאיש המקצוע 
 29:00-70:30 ג'

 
 

 משפחה וירושה פרופ' רונה שוז דיני הורים וילדים 4300
 מסחרי-אזרחי פרופ' פמלה לאופר יוקלס אתיקה, רפואה ומשפט 4972
 ד"ר רו"ח עו"ד שלמה נס חברות בקשיים 4702

 זעיראעו"ד אוריאל 
 מסחרי-אזרחי

 23:00-24:30 ד'
 

דיני משפחה  -משפחה חדשה 4329
 מול אתגרי המדע והמודרנה

 משפחה וירושה ד"ר תהילה אלון

נזיקין, עבודה  ד"ר עמוס הרמן דיני ביטוח 4500
 וביטוח

 משפט פלילי עו"ד אלישי בן יצחק לשון הרע והגנת הפרטיות 4506
נזיקין, עבודה 

 וביטוח
 משפט פלילי ד"ר לאה ויזל עבירות נגד גופו של אדם 4622

 24:30-26:00 ה'
 

 מסחרי-אזרחי ד"ר ויקטור בוגנים דיני יזמות טכנולוגית 4734
 מסחרי-אזרחי עו"ד אופיר סטרשנוב עריכת דין וייצוג לקוח 4037

 משפט פלילי
 29:45-72:25 ה'

 
 משפט ציבורי ד"ר חיים שיין חופש הביטוי 4232
סוגיות ביחסי ממון וחלוקת  4304

 רכוש בין בני זוג
 משפחה וירושה השופט מנחם הכהן
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 סמסטר ב'קורסי בחירה 

 

 
 
 

 מקוונים סמסטר ב' קורסי בחירה 
 
 

מס' 
 קורס

 התמחות שעות מועדי מפגשים מרצה שם הקורס

משפטי מפתח  4974
 בהיסטוריה

 5.3.28 ב' ד"ר תהילה אלון
2.5.28 
22.6.28 

 תורת המשפט 26:00-22:30

משפט בין לאומי  4675
 פלילי

 6.3.28 ג' יעל רונן פרופ'
8.5.28 
27.6.28 

 משפט פלילי 26:00-22:30
 משפט בינ"ל

 6.3.28 ג' פרופ' חמי בן נון דיני בוררות 4044
8.5.28 
27.6.28 

 מסחרי-אזרחי 26:00-22:30

 
 קליניקות

 
מעשיות, הנלמדות על בסיס במסגרת קורסי הבחירה ניתן לבחור בקליניקות, אשר הינן סדנאות 

 קורסי בחירה סמסטריאליים. 7נ"ז ומחליפות  4 –שנתי והינן שוות ערך ל 

מס'  שעות יום
 קורס

 התמחות מרצה שם הקורס

 22:25-27:45 ב'
 

 משפחה וירושה ד"ר תהילה אלון דיני ירושה 4302
 מסחרי-אזרחי ד"ר דפנה לביא גישור, בוררות ומה שביניהם 4224
 משפט פלילי עו"ד יהושע למברגר עבירות צווארון לבן 4602
4046 EQ- מסחרי-אזרחי עו"ד ריקי פורת שחר האדם שבאיש המקצוע 

 26:00-22:30 ב'
 

 מסחרי-אזרחי פרופ' יעל רונן אינטרנט ומשפט 4822
היבטים משפטיים של הלוחמה  4282

 בטרור ביהודה והשומרון
 השופט נתנאל בנישו
 השופט יאיר תירוש

 משפט ציבורי
 משפט פלילי

 22:00-28:30 ג'
 

 מסחרי-אזרחי ד"ר ויקטור בוגנים דיני מסחר אלקטרוני 4825
נזיקין, עבודה  ד"ר מיכאל בריס יחסי עבודה קיבוציים 4525

 וביטוח
 מסחרי-אזרחי ד"ר חגי ויניצקי דיני חוזים מיוחדים 4207
 פלילימשפט  ד"ר לימור עציוני עבירות מין במשפחה 4607

 וירושהמשפחה 
 22:30-23:00 ה'

 
 מסחרי-אזרחי פרופ' מיכל טמיר יםדיני מכרז 4203
 משפט ציבורי ד"ר אסף הראל זכויות חוקתיות בהליך הפלילי 4679

 משפט פלילי
 29:45-72:25 ה'

 
נזיקין, עבודה  השופט רפאל יעקובי פיצויים וניכויים בנזקי גוף 4503

 וביטוח
 ד"ר לימור עציוני המשפט הפלילי הלכה למעשה 4673

 עו"ד ציון אמיר
 ו"ד ליה פילוסע

 משפט פלילי

 משפחה וירושה פרופ' רונה שוז 72 -מעמד אישי במאה ה  4372
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 :ח"ער יפעלו במהלך שנת הלימודים תשלהלן פירוט הקליניקות אש

 
 

 
 תחום התמחות מנהל הקליניקה שם הקליניקה שעות יום
 עו"ד מיכל ריכרדסון פרקטיקה וסיוע משפטי 22:00-28:30 ג'

 ו"ד מיקה פרנץע 
 מסחרי,-אזרחי

נזיקין, עבודה 
 וביטוח

 דיני משפחה וירושה עו"ד עדי חן ענייני משפחה

סיוע לעגונות ומסורבות 
 גט

 עו"ד בתיה מלמד כהנא
 עו"ד בתיה כהן

 משפחה וירושה
 משפט פלילי

נזיקין, עבודה 
 וביטוח

יישוב  סכסוכים , ניהולם 
 וגישור

קין, עבודה נזי עו"ד מיכל בן יצחק
 וביטוח

 מסחרי,-אזרחי
 דיני משפחה וירושה

משפחות  –מנו"ף 
שכולות, נכי צה"ל ונפגעי 

 פעולות איבה

 עו"ד שלמה ציפורי
 עו"ד להב שור דברת

 משפט ציבורי,
נזיקין, עבודה 

 וביטוח
זכויות של אנשים בעלי 

 צרכים מיוחדים
 מסחרי,-אזרחי איילון-עו"ד לילך רפל

ה נזיקין, עבוד
 וביטוח

 משפט ציבורי
קו -קידום איכות השלטון

 הטוהר
 לוזון-עו"ד צרויה מידד

 עו"ד דניאל דושניצקי
 משפט ציבורי

 
ייצוג  -סנגוריה ציבורית 
 אסירים

 משפט פלילי עו"ד מיה רוזנפלד
 משפט ציבורי

 26:30-28:00 ה'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עו"ד שלמה מאיר  איכות הסביבה
 רבינוביץ

ה נזיקין, עבוד
וביטוח, משפט 

 פלילי,
 משפט ציבורי

זכויות -אכיפת חיובים
 חייבים וזוכים בהוצל"פ

 מסחרי –אזרחי  עו"ד מיכל בן יצחק
נזיקין, עבודה 

 וביטוח
 דיני משפחה וירושה

דיני עבודה וזכויות 
 עובדים

נזיקין, עבודה  עו"ד אלישי בן יצחק
 וביטוח

התחדשות עירונית 
 נוי(ופינוי בי 38)תמ"א 

 עו"ד אברהם ללום
 לב-עו"ד לירון לוי

 עו"ד טלי דמארי זריהן

 מסחרי-אזרחי

ייצוג  -סנגוריה ציבורית
 נאשמים וחשודים

 משפט פלילי עו"ד ניר רהט
 משפט ציבורי

 ד"ר לימור עציוני נפגעי תקיפה מינית
 עו"ד הילה ברקל

 משפט פלילי
 משפט ציבורי
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 סמינריונים
 נ"ז. 4כולל של גר חייב להשתתף בשני סמינריונים בהיקף תלמיד לתואר בו

 
נ"ז במסגרתו יחויב  2חייב להשתתף בשנת הלימודים השניה בסמינר עיוני בהיקף של  כל תלמיד

 בהגשת ניירות עמדה על פי הוראות המרצה. 
 

נ"ז  3להשתתף בשנת הלימודים השלישית בסמינר מחקרי בהיקף של  כל תלמידבנוסף חייב 
פרס על פני כל שנת הלימודים ובמסגרתו יכתוב  התלמיד עבודה סמינריונית וכן יעמוד ביתר שית

 הדרישות כפי שיקבעו.
 

 :ח"עשנה"ל תשסמסטר ב' באשר יתקיימו ב הסמינריונים העיונייםלהלן פירוט 
  

 

 
   
 
 
 
 

מספר  שעות יום

 קורס

 התמחות שם המרצה שם הקורס

 19:11-21:81 שלישי

 

 מסחרי-אזרחי פרופ' חמי בן נון םמנהליי ןבתי די 8202

 משפט ציבורי ד"ר מיכאל בריס דת ומדינה 8208

נזיקין, עבודה  ד"ר עמוס הרמן דיני ביטוח 8500

 וביטוח

 מסחרי-אזרחי ד"ר חגי ויניצקי עוולות מסחריות 8702

סוגיות משפטיות במאבק  8402

 בטרור

ד"ר הילי מודריק 

 אבן חן

 משפט פלילי

 יבורימשפט צ

 משפט פלילי ד"ר לימור עציוני הענישה הפלילית 8609

סוגיות בדיני משפחה  8306

 ורביה

פרופ' פמלה לאופר 

 יוקלס

 משפחה וירושה

נזיקין, עבודה  עו"ד ניר גנאינסקי פגיעה בעבודה 8502

 וביטוח

  18:81-15:11 חמישי

 

סוגיות מתקדמות בדיני  8302

 משפחה

ד"ר איילת בלכר 

 יגתפר

 משפחה וירושה

זכויות חוקתיות בהליך  8622

 הפלילי

 משפט פלילי פרופ' מיכל טמיר

 משפט ציבורי

 משפט ציבורי ד"ר נתנאל פישר דת ומדינה 8209
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 ג':והמיועדים לשנה  ח"עבשנה"ל תש יתקיימו אשר ם המחקרייםהסמינריונילהלן פירוט 
 

 
 

  

מספר  שעות יום

 קורס

 התמחות מרצהשם ה שם הקורס

 14:11-15:81 ב'

 

סוגיות אקטואליות בדיני  6320

 משפחה

 משפחה וירושה ד"ר תהילה אלון

היבטים פרקטיים בדיני  6775

 הקנין הרוחני

 מסחרי-אזרחי ד"ר ויקטור בוגנים

 מסחרי-אזרחי ד"ר חגי ויניצקי סוגיות בדיני יהודה והשומרון 6224

 משפט ציבורי ופ' מיכל טמירפר סוגיות בנושא אכיפה 6222

דרכים אלטרנטיביות להליך  2002

 השיפוטי

 מסחרי-אזרחי ד"ר דפנה לביא

זכויות אדם במשפט  6402

 הישראלי: סוגיות נבחרות

 מסחרי-אזרחי פרופ' יעל רונן

 14:11-15:81 ה'

 

מרי אזרחי וסוגית הציות  6025

 לחוק

 מסחרי-אזרחי פרופ' חמי בן נון

 ימשפט ציבור

נזיקין, עבודה  ד"ר עמוס הרמן רשלנות רפואית 6503

 וביטוח

יחסים משפטיים בין הורים  6302

 וילדים

 משפחה וירושה פרופ' רונה שוז

העבירות הספציפיות בדיני  6606

 העונשין 

 משפט פלילי ד"ר לימור עציוני

גופים פרטיים במשפט  6225

 הציבורי

 משפט ציבורי ד"ר אסף הראל

 מסחרי-אזרחי ד"ר דפנה לביא נשים, משפט וגישור 2002

 16:11-17:81 ה'

 

משפחה ומשפט בישראל של  6302

 7000-שנות ה

ד"ר איילת בלכר 

 פריגת

 משפחה וירושה

 משפט פלילי ד"ר לימור עציוני זכויות חשודים ונאשמים 6602

 משפחה וירושה פרופ' רונה שוז הולדה, משפט ואתיקה 6322

 משפט ציבורי ד"ר חיים שיין השחיתות הישראלית 6920

 משפט פלילי

זכויות אדם במשפט הישראלי  6404

 והבינלאומי

ד"ר הילי מודריק 

 אבן חן

 מסחרי-אזרחי

 משפט ציבורי
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 שם הקורס:  דיני חוזים
 

         שם המרצה: ד"ר חגי ויניצקי 
 נ"ז( 4)
 

  מסלול:
 א' בוקר

 
 

 א' ערב ותארים
 

 תרגיל:
 א' בוקר
 א' ערב

 א' בעלי תארים

 סמסטר:
 'ב
 
 
 א'
 
 
 ב'
 א'
 א'

 יום:
 ראשון
 חמישי

 
 שלישי

 
 

 ראשון
 שלישי
 שלישי

 שעה:
22:30-24:00 
22:30-24:00 

 
22:45-77:30 

 
 

24:30-26:00 
26:00-22:30 
26:00-22:30 

      

במסגרת הקורס נדון בנושאים הבאים א. מבוא לדיני החוזים. ב. תיאור הקורס: 
וזה וכשרות משפטית(. ג. כריתת החוזה )תהליך כריתת החוזה, מבחני כריתת הח

החובה לנהל מו"מ בתום לב והסעדים בגין הפרת חובה זו. ד. פגמים בכריתת החוזה 
)טעות, הטעיה, כפייה ועושק, נושאים קרובים כגון חוזה למראית עין והדוקטרינה "לא 
נעשה דבר" וסעדים בגין פגם בכריתה(. ה. תוכן החוזה )חוזים אחידים ותניות פטור, 

דרישת תום הלב בקיום החוזה והסעדים בגין הפרת חובה זו, הקשר בין חיובי  פרשנות,
הצדדים, חוזה על תנאי, חוזה פסול, חופש החוזים. ו. תרופות בשל הפרת חוזה )מבוא 
לתרופות, אכיפה, ביטול והשבה, פיצויים בגין הפרת חוזה, התעשרות מהפרת החוזה, 

 שם תורם בדיני חוזים והפרה צפויה(. פיצויים עונשיים בדיני חוזים, סיכול, א
 
 :בחומר פתוח בחינה סופית 80%  מרכיבי ציון 

 עבודה בכתב 20%
 בוחן אחד מבין שניים 20%

 

 שם הקורס:  דיני נזיקין
 

         שם המרצה: ד"ר עמוס הרמן
 נ"ז( 3)
 

  מסלול:
 א' בוקר 

 
 א' בעלי תארים

 סמסטר:
 'ב
 

 קיץ
 

 יום:
 ראשון
 חמישי
 שלישי
 ישיש

 שעה: 
08:30-22:00 
08:30-22:00 
26:00-29:00 
08:00-22:30 

 תרגיל:
 א' בוקר

 א' בעלי תארים
 

 
 ב'

 קיץ

 
 ראשון
 שישי

 
24:30-26:00 
22:45-23:45 
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מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנט את תורת הנזיקין הנוהגת תיאור הקורס: 
 ן.אוריות של דיני הנזיקייוהת , מטרות דיני הנזיקיןבישראל

הקורס יסקור את עקרונות האחריות הנזיקית, את בסיסי החבות ואת העוולות 
 השונות.

 מהן תרופות הנפגע מביצוע עוולה, מהן הגנות הנתבע, מהו נזק, במסגרת הקורס נלמד
כיצד פועל הקשר הסיבתי וכיצד מסדיר הדין את סוגיות ריבוי המעוולים והאחריות 

 למעשי הזולת.
התפתחויות חדשות בחקיקה ובפסיקה הישראלית והזרה וכן על  דגש יושם בקורס על

יחסי הגומלין בין דיני הנזיקין לדיני החיובים ושאר ענפי המשפט והשפעות שיקולים 
 של צדק ומוסר ושיקולים כלכליים וחברתיים על תפיסת האחריות הנזיקית.

 
 :בחינה סופית 80% מרכיבי ציון 

 שניים מתוך שלושה בחנים 70%

 
 הקורס:  דיני נזיקיןשם 

 
         פרופ' ישראל גלעדשם המרצה: 

 נ"ז( 4)
 

  מסלול:
 ערבא' 
 

 סמסטר:
 קיץ
 
 

 יום:
 שני

 שלישי
 

 שעה: 
22:00-72:30 
22:00-77:00 

 
     

ומקומם במשבצת המשפט הכוללת; מבנה   הנזיקין  תפקיד דיניתיאור הקורס: 
צדק, חופש ויעילות; מבנה עוולת  –האחריות בנזיקין ומקורותיה; מטרות האחריות 

הרשלנות; גבולות האחריות ברשלנות; אשם תורם; נטל ההוכחה ברשלנות ואחריות 
חמורה; רשלנות רפואית; הפרת חובה חקוקה; אחריות רשויות ציבור ועובדיהן; 
סיבתיות משפטית; סיבתיות עובדתית; אחריות למעשי הזולת; ריבוי מעוולים; פיצוי 

דרכים; תורת הפיצויים וראשי הנזק; יורשים ותלויים; ריבוי מקורות  נפגעי תאונות
עוולות כלכליות ועוולות הקניין; עוולות האחריות החמורה; ההגנות; לשון   הפיצוי;

הקניית ידע לתלמידים בסוגיות היסוד של מטרות הקורס הן הרע והגנת הפרטיות; 
ולות העיקריות, גבולות האחריות דיני נזיקין: מטרות, אמצעים, יסודות האחריות בעו

ותורת הפיצויים בדגש על יכולות אנליטיות וכלים לפתרון אירועים וליישום הנלמד 
 בחיי המעשה

 
 
  סופית בחינה  97% ציון:מרכיבי 

 הגשת עבודה בכתב  20%
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 שם הקורס:  דיני עונשין
 

         לימור עציוני ד"ר שם המרצה: 
 נ"ז ( 4)
 

  מסלול:
 קרא' בו

 
 א' ערב ותארים

 
 

 תרגיל:
 א' בוקר

 
 א' ערב + א' תארים

 :סמסטר
 א'
 
 א'
 
 
 
 א'
 
 א'

 יום:
 ראשון

 שני
 שישי

 
 
 

 ראשון
 

 שלישי
 

 שעה:
20:30-23:00 
22:30-24:00 
08:30-23:30 

 
 
 

08:30-20:00 
 

26:00-22:30 

  

; כללי המשפט הפלילי המהותי, מבנהו ומטרותיו; עקרונות דיני עונשיןתיאור הקורס: 
הפרשנות המיוחדים של המשפט הפלילי; הגדרת העבירה; היסודות הכלליים 
שבעבירה; הניסיון לעבור עבירה; צורות השותפות לעבירה; ביצוע בצוותא;שידול; 
סיוע; ביצוע באמצעות אחר; דיון בעבירות ספציפיות אחדות לאור ההוראות הכלליות 

 אחריות פלילית; הענישה הפלילית.של המשפט הפלילי; עבירות המתה; הסייגים ל
 
 

  :מבחן סופי 80%מרכיבי ציון 
 עבודה 70%
 נקודות ציון מיטיב בגין הגשת בחנים במהלך הקורס. 5עד 

 
 

 שם הקורס:  מבוא למחקר משפטי    
 

         שם המרצה: ד"ר לימור עציוני
 נ"ז ( 7)

 
צעדיהם הראשונים מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטים שעושים תיאור הקורס: 

בעולם המשפט בכלים הבסיסיים והחיוניים , שיידרשו להם במהלך לימודיהם 
 ובהמשך עבודתם המשפטית.

קורס זה נועד לתת לסטודנטים מיומנויות משפטיות אשר יצרו תשתית רחבה 
 להתפתחות אקדמית, משפטית ומקצועית. 

שימת דגש על הפן במהלך הקורס נעמוד על מקורותיו השונים של המשפט, תוך 
המהותי של מקורות אלה כמו גם על הפן הטכני הנוגע לאיתורם של מקורות אלה, וגם 
נקנה מושגי יסוד משפטיים המהווים את השפה המשפטית אליה על כל סטודנט 
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להתרגל כבר בתחילת דרכו בעולם המשפט. במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו 
ראלית ומיקומה בין שיטות משפט למאפיינים הייחודים של שיטת המשפט היש

אחרות, מחד גיסא, והמשפט הבינלאומי, מאידך גיסא. בקורס יעברו הסטודנטים 
-"קריאה מודרכת" וילמדו כיצד להתמודד עם קריאת פסקי דין , מאמרים וחקיקה

תוך עמידה על הדגשים הייחודיים בכל אחד ממקורות אלה. כמו כן, יספק הקורס את 
ולאיתור חומרים משפטיים, תוך התמקדות והתנסות במאגרי הטכניקות לחיפוש 

 המידע הממוחשבים השונים )הישראליים והזרים(.
בנוסף, הסטודנטים ינתחו ויתרגלו אירועים ועבודות כדוגמת העבודות והאירועים 
שיינתנו להם במהלך לימודיהם. כמו כן, ישובצו במהלך הקורס נושאים שעל 'סדר 

על פיתוח החשיבה המשפטית ויכולת ההתמודדות עם סוגיות היום' תוך שימת דגש 
 משפטיות.

פרונטאליים שלושה  השיעורים והתרגילים בקורס ילמדו  במסגרת מרוכזת של
 ומפגשים נוספים מקוונים.

הגשת העבודה, ונוכחות בשיעורים ובתרגילים הן חובה ותנאי מקדמי לזכאות לגשת 
 לבחינת הסיום.

 
 
  :מבחן מסכם 200%  מרכיבי ציון 

 

  מבוא למשפט עברישם הקורס:  
 

         תהילה אלוןשם המרצה: ד"ר 
 נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 א' בוקר

 
 א' ערב+ תארים

 

 סמסטר:
 א'
 
 ב'

 יום:
 שני
 

 שלישי
 

 שעה: 
08:00-22:25 

 
22:00-70:25 

 
: למשפט העברי השפעה מרחיקת לכת וכבדת משקל על עיצוב רוחו תאור הקורס 

העם היהודי. שיטת משפט זו, בעלת שורשים קדומים, המשיכה תוך  ודמותו של
התפתחות וחידוש בהתאמת עקרונות היסוד למציאות משתנה משך כל הדורות עד 

 ימינו אנו, תוך היענות לאתגרים השונים שהוצבו למולה.
בקורס זה נבקש להכיר את שיטת המשפט העברי, לעמוד על הרקע ההיסטורי המאפיין 

 פיתוחה השונים, ולהתוודע למקורותיה הרישומיים השונים.את שלבי 
נתווה את עקרונות היסוד של השיטה, דרכי החשיבה הייחודיים לה, ונעמוד גם על 

 היחס בין המשפט העברי לבין שיטת המשפט הישראלית הנוהגת כיום.
 
 
 
 :בספרים סגורים בחינה סופית 90% מרכיבי ציון 

 יםבוחן אחד הגבוה מבין שני 20%
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 שם הקורס:  תורת המשפט
 

         בריס מיכאל ד"רשם המרצה: 
 נ"ז ( 7)
 

  מסלול:
 א' בעלי תארים

 
 

 סמסטר:
 קיץ
 

 יום:
 שלישי

 

 שעה:
29:25-77:30 

 
 

זמן  –לעתים  –העומס בשלבי ההכשרה המקצועית לא מותיר לנו תיאור הקורס: 
. מטרת הקורס היא לעורר המשפט, ולא רק על הוראותיו אודותלחשוב על שאלות 

לחשיבה עצמית בשאלות הנוגעות למהותו ותפקידיו של המשפט במבט רחב וביקורתי. 
לשם כך נסקור זרמי חשיבה מרכזיים בחשיבה המשפטית המערבית והיהודית, נדון 
דיון ביקורתי במקורות קלאסיים וחדשים, ונבחן את הרלבנטיות של אלה לחיים 

נלמד להכיר גישות שונות לשאילת שאלות, ולא רק מתן  המשפטיים במדינת ישראל.
 תשובות שונות לשאלות דומות.

 

 

 בספרים סגורים בחינה סופית 90% : מרכיבי ציון 
 אחד מבין שניים רב ברירתיים בספרים סגוריםבוחן  20%

 
 

 שם הקורס:  תורת המשפט
 

          שם המרצה: ד"ר חיים שיין
 נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 בוקרא' 
 ' ערבא
 

 סמסטר:
 ב'

 קיץ
 

 יום:
                          ינש

 שישי
 

 שעה: 
27:00-25:25 
08:00-27:00 

 
       

יידונו הגישות השונות למשפט: פוזיטיביזם )אוסטין, קלזן, הארט( תיאור הקורס: 
פוזיטיביזם )הריאליזם המשפטי, דבורקין, ברק(, משפט ומוסר, צדק, אכיפת -נונ

 וכלכלה. מוסר, משפט 
כמו כן  יידונו סוגיות מתחום העשייה המשפטית כגון: תקדים, פרשנות, זכויות 

 וחובות, הציות לחוק, חוק יסודות המשפט.
 

 

  :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
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 שם הקורס:  משפט ציבורי

 
         אביעד הכהן פרופ'שם המרצה: 

 נ"ז ( 4)
  מסלול:
 א' בוקר

 
 +תארים א' ערב

 
 רגיל:ת

 א' בוקר
 

 +תארים א' ערב

 סמסטר:
 'א
 
 'ב
 
 
 א'
 
 ב'

 יום:
 ראשון
 חמישי
 שישי

 
 

 ראשון
 

 שלישי

 שעה: 
23:30-26:00 
23:30-26:00 
08:30-23:30 

 
 

08:30-20:00 
 

70:30-77:00 

השיעור יתמקד במשפט החוקתי של מדינת ישראל. בין הנושאים  : תיאור הקורס
חוקי היסוד  ;עקרון הפרדת רשויות ;הציבוריהעיקריים שיילמדו: ענפי המשפט 

ערכיה  ;ביקורת שיפוטית ;בית משפט לחוקה ;פרשנות חוקתית ;וה"מהפכה החוקתית"
עקרון  ;רשויות השלטון לסוגיהן ;עקרון שלטון החוק ;של "מדינה יהודית ודמוקרטית"

  זכויות האדם לסוגיהן.  ;יחסי הגומלין בין הרשויות השונות ;השוויון

 
 

 בחינה סופית 20% רכיבי ציון: מ 

 בחינת ביניים 30%
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 שנה ב'
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 דיני חברותשם הקורס:  

 

         ד"ר ויקטור ח. בוגניםשם המרצה: 
 נ"ז ( 4)
 

  מסלול:
 ב' בוקר

 
 בעלי תארים ב'
 

 תרגיל:
 ב' בוקר

 ב' בעלי תארים

 סמסטר:
 א'
 
 'ב
 
 
 א'
 ב'
 

 יום:
 שני

 חמישי
 שלישי
 שישי

 
 שני

 שלישי

 שעה:
09:45-27:25 
22:30-24:00 
24:00-26:30 
08:25-20:45 

 
08:00-09:30 
72:00-77:30 

 
: הקורס עוסק בעקרונות והכללים המשפטיים החלים על האישיות תיאור הקורס

 סקית )חברה בע"מ(.המשפטית המאוגדת. מוקד הדיון בקורס הינו הפירמה הע

בקורס נערך ניתוח של הכללים המשפטיים החלים עליה בשלבים השונים של מחזור 
החיים שלה: ייזום, הקמה ורישום; מימון וגיוס הון )לרבות דיון בדיני ניירות ערך 
וגיוס הון מן הציבור(; מבנה ומשטר; אחריות נושאי משרה; ניהול ופיקוח על 

)סקירה של דיני הרכש והמיזוג( וחיסול )דיון ראשוני הניהול; שינויים מבניים 
 בפירוק חברות(.

 הדיון בסוגיות אלה נערך על רקע הרפורמה ההולכת ונמשכת בדיני החברות בישראל.

 

  :מבחן סופי    20% מרכיבי ציון 
 הגשת עבודות, תרגילים ואירועים  70%
 השתתפות וביצוע מטלות בסביבת הלמידה המתוקשבת 20%
 נקודות ציון מיטיב עבור השתתפות פעילה התורמת לקורס 5עד 

 

   

 דיני חברותשם הקורס:  
 

         פרופ' ישראל גלעדשם המרצה: 
 נ"ז ( 4)
 

  מסלול:
 ב' ערב

 

 סמסטר:
 א'
 
 
 

 יום:
 שישי

 
 

 שעה:
08:00-24:00 

 
 
 

מבוא כללי לדיני התאגידים; האישיות המשפטית הנפרדת ; הרמת תיאור הקורס: 
ך ההתאגדות והגנת הנושים; תכלית החברה ; שליחות, אחריות שילוחית ומעין מס

יזמות, מטרות וחריגה מהן ומהרשאה;   -שילוחית ותורת האורגנים; הקמת החברה 
 –הון החברה, סוגיו ושמירתו; האורגנים   -תקנון החברה ושינויו; מימון החברה 
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קיפוח של בעלי מניות וחובותיהם; חלוקת הסמכויות והתנהלות; בעיית הנציג, מניעת 
חובות נושאי משרה ואחריותם כלפי החברה וכלפי צדדים שלישיים; שינויי מבנה: 

תביעה  –מיזוגים ורכישות, פשרה והסדר; אישור עסקאות עם בעלי עניין; דרכי אכיפה 
 אישית, נגזרת וייצוגית.

 

  :מבחן סופי 97% מרכיבי ציון 
 עבודה   20%

 

  י מיסיםדינ שם הקורס:
 

          טרם נקבע :השם המרצ
 נ"ז( 3)
 

  מסלול:
 בוקרב' 

 סמסטר:
 ב'

 יום:
 ראשון

 שעה: 
22:00-24:25 

 
 24:30-26:00 ראשון ב' תרגיל:

       

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע בעקרונות היסוד של דיני תיאור הקורס: 
וונטית. במסגרת הקורס המיסים תוך התמקדות בפקודת מס ההכנסה ובפסיקה הרל

יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים: המסגרת החוקתית, פרשנות דיני המס, הגדרת 
הכנסה, חשבונאות מס ועיתוי ההכנסה, הבחנה בין הכנסה הונית להכנסה פירותית, 
מקורות ההכנסה, הכנסות והוצאות רעיוניות, מיסוי מענקים ומחילות חוב, שינויי 

, קיזוז הפסדים, משטר המיסוי הבינלאומי, מיסוי רווחי הון, תכנון יעוד, ניכוי הוצאות
מס והימנעות ממס, מיסוי חברות ותאגידים מיוחדים וכן עקרונות כלליים של מיסוי 

 מקרקעין. השיעורים ישלבו תיאוריה עם דוגמאות מעשיות. 

 :טרם נקבע  מרכיבי ציון 
 

 שם הקורס:  דיני מיסים
 

         יגסבוך שם המרצה: עו"ד צבי קנ
 נ"ז( 3)
 

  מסלול:
 ב' ערב

 

 סמסטר:
 א'
 

 יום:
 אשוןר
 

 שעה: 
29:25-77:30 

 
 תרגיל:

 ערבב' 
 
 

 
 א'
 
 

 
 שיילש
 
 

 
72:00-77:30 

 
 

תפקיד מערכת המס, מערכת המס בישראל )בסיסי המס השונים כולל  אור הקורס:ית
סות הוניות להכנסות מס ערך מוסף(, היקף ההכנסות החייבות במס,  ההבחנה בין הכנ

פירותיות, מיסוי הכנסות הוניות בישראל )מס רווחי הון ומס שבח מקרקעין(, הוצאות 
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המותרות לניכוי מההכנסה, עקרונות משטר המס הבינלאומי, עקרונות במשטר מיסוי 
 חברות.  

  :מבחן סופי 85% מרכיבי ציון 

 ששה תרגילים 25%
 לים לפחותתרגי 4 –תנאי מעבר בקורס ציון עובר ב 

 
 שם הקורס:  דיני מיסים

 
          שי אהרונוביץשם המרצה: עו"ד 

 נ"ז( 3)
 

  מסלול:
 בעלי תאריםב' 
 
 

 סמסטר:
 א'

 יום:
 שלישי

 
 

 שעה: 
29:00-77:00 

 

 תרגיל:
 בעלי תאריםב' 

 
 א'
 

 יום:
 שלישי

 

 שעה:
25:25-26:45 

 
י המס השונים כולל תפקיד מערכת המס, מערכת המס בישראל )בסיס אור הקורס:ית

(, היקף ההכנסות החייבות במס,  ההבחנה בין , מכס ומיסוי מקרקעיןמס ערך מוסף
הכנסות הוניות להכנסות פירותיות, מיסוי הכנסות הוניות בישראל )מס רווחי הון ומס 
שבח מקרקעין(, הוצאות המותרות לניכוי מההכנסה, עקרונות משטר המס הבינלאומי, 

 סוי חברות.  עקרונות במשטר מי
 
  :מבחן סופי 85% מרכיבי ציון 

 4תרגילים מתוך  3הגשת  25%
 תרגילים לפחות 7 –תנאי מעבר בקורס ציון עובר ב 

 השתתפות פעילה 5%
 

 שם הקורס:  דיני משפחה 
 

        פריגת-שם המרצה: ד"ר איילת בלכר
 נ"ז( 3)
 

  מסלול:
 ב' בוקר

 
 

 ב' בעלי תארים
 

 סמסטר:
 'א
 
 

 קיץ
 

 :יום
 ראשון
 חמישי

 
 שישי

 

 שעה: 
08:25-20:45 
08:30-22:00 

 
08:00-24:00 

"המשפחה" נתפסת בעיני רבים כתא החברתי הבסיסי ומכאן נובע, בין  תיאור הקורס: 
היתר, העניין שמגלה המשפט ב"משפחה". בישראל, תחום דיני המשפחה הוא ייחודי 

שתי מערכות שיפוט ושתי ביחס למדינות אחרות בעולם המערבי, בשל קיומן של 
מערכות משפט: האזרחית והדתית.  לפיכך, הדיון בקורס ינוע על שני צירים מקבילים.  
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בציר הראשון יידונו שאלות תיאורטיות בתחום דיני המשפחה, בפרט לאור השינויים 
שינויים אשר הציבו אתגרים  –מרחיקי הלכת שעברה "המשפחה" בעשורים האחרונים 

שפט.  בציר השני יידונו סוגיות ייחודיות להקשר הישראלי כדוגמת חדשים בפני המ
 שאלת הסמכות, הדין החל, והיחס בין הדין הדתי לדין האזרחי.

מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בדיני המשפחה הישראלים ובד 
דיני  בבד להקנות להם כלים לבחון בעיניים ביקורתיות את ההסדרים הקיימים בתחום

 המשפחה ואת ההנחות שבבסיסם.
 
 :יפורסם בנפרד מרכיבי ציון 

 

 שם הקורס:  דיני משפחה 
 

         תהילה אלוןשם המרצה: ד"ר 
 

  מסלול:
 ב' ערב

 סמסטר:
 ב'
 

 יום:
 שישי

 

 שעה: 
08:30-23:30 

 
: דיני המשפחה מהווים ענף מרכזי בתחום המשפט הנוגע לכולנו. מבין אור הקורסית

שאים הנדונים בהקשר זה, יתמקד הקורס בשאלות  המעשיות והשכיחות שפע הנו
הנדונות  בבתי המשפט ובתי הדין, תוך עיון והתייחסות למגמות החדשות בתחום דיני 

 המשפחה.
בין נושאי הקורס נעמוד על ייחודיות קיומן של ערכאות שיפוט מקבילות )בתי המשפט 

הן ומרוץ הערכאות. יצירת זיקות זוגיות ובתי הדין(, סמכויות השיפוט של כל אחת מ
המטילות חיובים וזכויות בין הצדדים )נישואים דתיים, נישואים אזרחיים, ידועים 
בציבור, זוגות חד מיניים(, יחסי הרכוש בין בני הזוג וזכויותיהם הממוניות, מזונות 

 האישה, גירושין ועילות גירושין ועוד.
 
 :ספרים סגוריםב בחינה סופית 90% מרכיבי ציון 

 שני בחנים הגבוהים ביותר מבין שנים.  20%
 

 שם הקורס:  דיני קניין
 

         צקי יר חגי וינ"שם המרצה: ד
  נ"ז( 4)
 

  מסלול:
 בוקרב'  
 
 

 ב' ערב
 
 

 ב' בעלי תארים
 

 סמסטר:
 'ב
 
 

 קיץ
 
 
 א'
 

 יום:
 ראשון
 חמישי

 
 ראשון
 ישיש

 
 שישי

 

 שעה:
08:25-20:30 
08:30-22:25 

 
29:30-77:30 
20:30-24:00 

 
08:30-23:30 
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 תרגיל:
 ב' בוקר
 ב' ערב

 ב' תארים

 
 ב'

 קיץ
 א'

 
 ראשון
 שישי

 שלישי

 
24:30-26:00 
08:00-20:00 
25:25-26:45 

           

במסגרת הקורס נדון בנושאים הבאים: א. ההצדקות התיאורטיות תיאור הקורס: 
שניתן לרכוש ביחס אליהם זכויות לקיומן של זכויות קניין. ב. הכרת סוגי הנכסים 

קניין: מקרקעין, מיטלטלין, זכויות )כולל זכויות מתחום דיני הקניין הרוחני: פטנט, 
מדגם, זן מטפח, סימן מסחר, כינוי מקור זכות יוצרים וסוד מסחרי(. ג. הכרת סיווג 

זכות הזכויות: הבחנה בין זכות אישית וזכות רכושית; הבחנה בין זכות אובליגטורית, 
מעין קניינית, זכות דמוית קניין, זכות קניינית וזכות מונופולית. הכרת התכונות 

עמידות כלפי צדדים זרים,  –השונות: המירות, ייחודיות, עצמאות ומיידיות, אחריות 
כפיפות. בנושא זה נדון גם בתחרות זכויות )תחרות עם זכות מעין קניינית  -עדיפות 

ל נושה כספי(, תחרות עם זכות דמוי קניינית, תחרות עם )עסקאות נוגדות, עימות מו
תקנות שוק(. ד. כללי התשתית של דיני הקניין )כלל הרשימה הסגורה,  -זכות קניינית 

כללי המסוימות, כלל האחדות(. ה. הכרת האמצעים המקנים פומביות לזכויות הקניין: 
: מרשמים מאפייני המרשמים השונים כגוןמרשמים )בתחום זה נעמוד על 

(, החזקה, הודעה ורשומות. ו. ההגנה קונסטיטוטיביים3דקלרטיביים ורישומים כפולים
החוקתית לקניין )כולל התייחסות להפקעת מקרקעין(. ז. זכויות הקניין: בעלות 
והחזקה )כולל הגנה על הבעלות וההחזקה ובנייה ונטיעה במקרקעי הזולת(, בטוחות 

ויות בין בטוחות(, שכירות וחכירה לדורות )כולל )כולל משכון, עיכבון וכן עדיפ
התייחסות לליסינג, שאילה ושימוש(, זיקת הנאה, זכות קדימה, ושיתוף בזכויות אלו 
כולל )יחסי שיתוף, פירוק שיתוף, חזקת שיתוף הנכסים בין בני זוג וכן סוגיית הבתים 

 המשותפים(.    
 
 :בחומר פתוח בחינה סופית 80% מרכיבי ציון 

 עבודה בכתב 20%

 בוחן אחד מבין שניים 20%
 

 משפט מינהלי  שם הקורס:
 

         פרופ' מיכל טמיר :השם המרצ
 נ"ז( 3)
 

  מסלול:
 בוקרב' 

 ב' ערב

 סמסטר:
 'א

 קיץ

 יום:
 ראשון
 ראשון

 שעה: 
22:00-27:30 
22:00-29:00 

 24:00-25:45 שלישי קיץ ב' תארים

 

פעולתה של הרשות המבצעת על זרועותיה המשפט המינהלי עוסק ב תיאור הקורס:
השונות: הממשלה ומשרדי הממשלה השונים, הרשויות המקומיות והתאגידים 

בשל היקפו הרחב של המינהל זה חשיבות רבה לאזרח,  תחום משפטיהסטטוטוריים. ל

  .והמגע היומיומי של האזרח עמובמדינה המודרנית  הציבורי 
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היקף הפרישה של המשפט המינהלי, הסמכות : הקורס יעסוק בתחום הבאים

 .הפגמים המינהלית , כללי הדיון המינהלי, שיקול הדעת המינהלי ותוצאות

  

  :בספרים סגורים מבחן סופי 200% מרכיבי ציון . 

 
  

 פומבילאומי שם הקורס:  משפט בין 
 

          יעל רונן פרופ'שם המרצה: 
 נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 בוקרב' 

 סמסטר:
 'א

 ום:י
 ראשון

 שעה: 
23:00-26:00 

      
לאומי הנו שיטת משפט הבנויה מכללים ומוסדות -ןהמשפט הביתיאור הקורס: 

ומעניקים , מדינות, ארגונים ופרטיםבין לאומית -ןחברה הביבהמסדירים את היחסים 
-ןלהם כלים לקדם ערכים ואינטרסים משותפים ונפרדים. ייחודו של המשפט הבי

על אף היעדרו של יסיון להכפיף מדינות לנורמות התנהגות ספציפיות, לאומי הינו בנ
 לאומי בעל מונופול על הפעלת כוח שלטוני. -ריבון על

קורס מבוא זה סוקר את התהליכים שמאפשרים את קיומה והתפתחותה של מערכת 
הוא בוחן את  ,לאומי, ואת התחומים השונים שהיא מסדירה. כמו כן-המשפט הבין

לאומי, את עקרונות -מנגנוני הפעולה של המשפט הביןוהתכנים, המוסדות,  המקורות,
לאומי ואת הגישות העיקריות באשר לטיבו, יתרונותיו -היסוד של המשפט הבין

ומגבלותיו. בנוסף, עוסק הקורס בניתוח סוגיות משפטיות ספציפיות מתחום המשפט 
 לאומי.-הבין

לאומי", עוסק בפן -ו של המשפט הביןהקורס בנוי משלושה פרקים: הראשון, "אופי
לאומי ובאופן התפתחותו, ודן במקורות הנורמטיביים -התיאורטי של המשפט הבין

-לאומי והמדינה", מציג את נושאי המשפט הבין-שלו. הפרק השני, "המשפט הבין
ועוסק, בין היתר, בשאלת היחס שבין  לאומיים ופרטים(-לאומי )מדינות, ארגונים בין

לאומי. הפרק השלישי, "סוגיות נבחרות", מתמקד -דינתי לדין הביןהמשפט המ
לאומי וביניהם משפט פלילי, זכויות אדם, דיני -בנושאים מרכזיים במשפט הבין

לאומי כלכלי. תכנית הלימודים כפופה לשינויים בהתאם -מלחמה ושלום ומשפט בין
 לקצב הלימוד.

 
 
  :נקודות בגין השתתפות  5יום, עד מבחן ס 80%מבחן ביניים,  70% מרכיבי ציון

 פעילה ומועילה
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 שם הקורס:  משפט בינלאומי פומבי
 

        אבן חן -שם המרצה: ד"ר הילי מודריק 
 נ"ז( 7)

 
 

  מסלול:
 ערבב' 
 

 ב' בעלי תארים

 סמסטר:
 קיץ
 
 ב'

 יום:
 שלישי

 
 שישי

 שעה: 
28:00-77:00 

 
22:00-24:00 

   

      

מבוא סוקר את המערכות והכללים היסודיים המכוננים את קורס התיאור הקורס: 
המשפט הבינלאומי, אשר עניינו בהסדרת יחסים בין מדינות בקהילה הבינלאומית 
וקביעת הנורמות הכלליות שעליהן להחיל על עצמן. מעמדו של המשפט הבינלאומי 

פירוק  בעשורים האחרונים עם התעוררות תופעות כגון: גלובליזציה, הפומבי התחזק
מדינות, היחלשות מושג הריבונות וסיום המלחמה הקרה. כתוצאה מכך, גבר חלחול 
הנורמות מן המשפט הבינלאומי למשפט הפנימי וכן שופרה אכיפתן של חלק מן 
הנורמות הבינלאומיות במסגרות הבינלאומיות, לדוגמה, באמצעות הקמת בית הדין 

עסוק הקורס אפשר למנות את: מקורות הבינלאומי הפלילי בהאג. בין הנושאים בהם י
המשפט הבינלאומי, הקשר בין המשפט הבינלאומי והמדינה, קליטת המשפט 
הבינלאומי אל המשפט הפנימי, דיני אמנות, משפט הומניטרי, דיני זכויות אדם, משפט 
בינלאומי פלילי ודיני הגנה הסביבה. הקורס ישים דגש גם ברלוונטיות של המשפט 

ייתכנו עדכונים  ומבי למערכות המשפטיות והמדיניות בישראל.הבינלאומי הפ
  ברשימת הקריאה במהלך הקורס בהתאם להתפתחויות אקטואליות.

   

 :בחינה סופית  80%  מרכיבי ציון 
 בחינת ביניים 70%

   

 שם הקורס:  משפט בינלאומי פרטי
 

         פרופ'  רונה שוזשם המרצה: 
 נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 ב' תארים

 מסטר:ס
 קיץ

 יום:
 שלישי

 שעה: 
29:25-77:30 

   

בעידן הגלובלי שלי ימינו, הנגישות למדינות אחרות גדלה בצורה תיאור הקורס: 
״כפר גלובלי״ משפיע עלינו מאוד גם ברמה המשפטית.  דרמטית. המעבר למעין

ועל כן גם ההיחשפות הפוטנציאלית למערכות  הנוכחות שלנו במדינות אחרות גדלה
התעצמה החשיבות המשפטית של כללי  ט שאינן במקום מגורינו. בעקבות כךהמשפ
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אלמנט זר. במהלך הקורס  המשפט הבינלאומי הפרטי שחלים על מצבים שבהם מעורב
עלולים להיתקל  ניגע בסוגיות משפטיות מורכבות שנובעות מסיטואציות שבהן אנו

פציעה  ה קורה במצב שלבשלבים השונים של חיינו הפרטים או העסקיים. לדוגמה, מ
באחריות  האם אוכל לתבוע את המעוול בארץ? ואם כן, על פי איזה דין יכריעו -בחו״ל 

הורישו לי  הנזיקית ובשיעור הפיצויים? איזה דין חל על חוזה שאעשה עם תושב זר? אם
 נכס בחו״ל, איזה דין יחול? מה התוקף של צוואה שנעשתה במדינה אחת במדינה

ין חל על יחסי הממון בין בני זוג שהתחתנו בחו״ל? איך אוכפים בארץ אחרת? איזה ד
שניתן בחו״ל? נלמד את העקרונות ואת התיאוריות העומדים מאחורי כללי  פס״ד

 .הפרטי ונדון בדילמות השונות המתעוררות בקביעת כללים אלו המשפט הבינלאומי
 
 
 :מבחן מסכם 90%  מרכיבי ציון 

 בחנים 7 20%
 מטיב בגין בחני פתע נקודות 5עד 

 
 
 

 מתקדם משפט עברישם הקורס: 
 

         ד"ר מיכאל בריסשם המרצה: 
 נ"ז( 7)

  
  מסלול:

 בוקר' ב
 תאריםב' 

 סמסטר:
 'ב

 קיץ

 יום:
 שני

 שלישי

 שעה: 
08:00-22:00 
26:00-29:00 

      

אחד הנכסים  –הקורס נועד להעשיר את הידיעות במשפט העברי תיאור הקורס: 
תיים העשירים של העם היהודי. הקורס יעסוק בהיבטים מעשיים וערכיים של התרבו

המשפט המהותי והפרוצדוראלי. נדון בממשק שבין מוסר, דת ומשפט. נבחן כמה 
 –הסדרים ייחודיים של המשפט העברי בתחומי המשפט המהותי בתחומים שונים 

ודיים מתוך המשפט המשפט האזרחי, המסחרי, הפלילי והמנהלי, כמו גם היבטים ייח
ואת  –הפרוצדוראלי. נאתר את היסודות הרלבנטיים גם לימינו של מורשת עשירה זו 

 מידת הישימות, המעשית והערכית, בחיי המשפט בן ימינו.
 
 
  

  :בחינה סופית בספרים סגורים 90% מרכיבי ציון 
 בוחן אחד מבין שניים רב ברירתיים בספרים סגורים    20%
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 מתקדם משפט עבריס: שם הקור
 

         פרופ' שמשון אטינגרשם המרצה: 
 נ"ז( 2)

  
  מסלול:

 ערב' ב
 
 

 סמסטר:
 ב'
 
 

 יום:
 ראשון

 
 

 שעה: 
29:30-77:30 

 
 

 

הקורס יתחלק לשני חלקים . הראשון יעסוק בסוגיות מרכזיות בדיני תיאור הקורס: 
ד על המשותף והשווה הממונות במשפט העברי בהשוואה לעמדת החוק הישראלי. נעמו

 מנקודת מבט עקרונית של התפיסות המשפטיות בכל אחת מן השיטות.
החלק השני יעסוק בדיני הראיות במשפט העברי. נעמוד על העמדה הייחודית השונה 
בשיטות משפט אחרות מזו של המשפט העברי בתחום דיני הראיות ונבקש להציע את 

בין תפיסת המשפט העברי לשיטות משפט הסיבות והגורמים להבדלי הגישה הבולטים 
 אחרות.

 
  

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
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 אכיפת חיובים, כינוס נכסים ופשיטת רגלשם הקורס:  
 

         פרופ' חמי בן נוןשם המרצה: 
  נ"ז( 2.5)

 
  מסלול:

 תארים' ג
 

 סמסטר:
 קיץ
 

 יום:
 שישי

 

 שעה:
09:00-27:00 

 
: הקורס יעסוק באמצעים המשפטיים הקיימים כיום לגביית חובות, תיאור הקורס 

וגם בדינים לאכיפת חיובים שאינם כספיים. נדון באמצעים העומדים לרשותו של 
לאכוף ולבצע את השעבוד, ההחלטה , פסק הדין או הבטוחה שניתנו לטובתו.  נושה 

בקורס יילמדו יסודות עיוניים ומעשיים של דיני אכיפת חיובים, הן ביחס לחיובים 
מסוגים שונים והן ביחס לחייבים שונים. בקורס יידונו סוגיות בפירוק חברות, בפשיטת 

 רגל ,בכינוס נכסים בדיני ההוצאה לפועל, ובזיון בית המשפט. 
 נושאי הקורס:

כללי; ראש ההוצאה לפועל והמוציא  –ל : לשכת ההוצאה לפועדיני הוצאה לפועל
לפועל; סדר הדין בהוצאה לפועל; הוצאה לפועל של שטרות; הליכים לביצוע פסקי דין 
והחלטות; הליכים לביצוע מסמכים אחרים )משכנתא, משכון(; ביצוע בעין; גביית חוב 

עיקול  מזונות; חקירת יכולת וחייב מוגבל באמצעים, צווי הבאה ומאסר, 
 ועיקול מקרקעין; כינוס נכסים; פינוי מקרקעין; הליכי ערר וערעור;   ןמטלטלי

מעשה פשיטת רגל;צו כינוס בהליכי פשיטת רגל, צו פשיטת רגל  הליכי פשיטת הרגל:
 וצו הפטר.

 דיני בזיון בית המשפט. 
 הליכים לפי פקודת המיסים )גביה(

ושים, בית המשפט : המינוי, חובות בעל התפקיד ואחריותו כלפי הנכונס נכסים
 וצדדים שלישיים.

 

  :בחינה סופית 80% מרכיבי ציון 
 בוחן ביניים 70%

  .נקודות עבור השתתפות פעילה 5ציון מיטיב של עד 
 20ציון עובר בקורס הינו 

 

 שם הקורס: אתיקה מקצועית
 

         נון –חמי בן  פרופ'שם המרצה: 
 נ"ז( 2)

  
  מסלול:

 ג' תארים
 סמסטר:

 ב'
 יום:

 ישיש
 שעה: 

27:00-23:30 
      

במסגרת הכשרתו של הסטודנט למשפטים תופסים לימודי האתיקה תיאור הקורס: 
מקום מרכזי בהציעם תשובה לשאלה "כיצד עלי לנהוג כעורך דין במצב כזה או אחר?". 
מטרתו המרכזית של הקורס היא מתן תשובה לשאלות אלה, ומכאן תידרש הכרה 

עורכי הדין וכללי האתיקה וכן אותם חוקים הקשורים לסוגיות יסודית של חוק לשכת 
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פרופסיונליות ופסקי דין מרכזיים וכן מאגרי מידע נותנים תשובה לשאלות -אתיות
העולות. מצע תוכן זה יאפשר דיון עמוק בדמותו של עורך הדין ובדרישות ובחובות 

ייע לפרחי המשפט האישיות, החברתיות ובעיקר החוקיות ממנו, כמקצוען. הדיון יס
לפתח יכולות ומיומנויות אישיות בתחום שיסייעו להם בהתמודדות העתידה עם 

  סוגיות פרקטיות ודילמות שייתקלו בהן בעבודתם המקצועית.
בעקבות ד"ר זר גוטמן, יש שני מובנים לביטוי 'אתיקה מקצועית של עורכי דין'. במובן 

את התנהגות עורכי הדין )כללי הצר מדובר בכל הכללים הפורמליים המסדירים 
התנהגות שקבלו מעמד של חוק(; במובן הרחב, מדובר ביישום תורת האתיקה 
ותפיסות מוסריות הרלוונטיות למקצוע עריכת הדין )תפיסות כלליות הנעדרות עיגון 
חקיקתי כגון מהות מקצוע עריכת הדין, תפקידם של עורכי הדין בחברה, המחוייבות 

דין וכיצד היא ניתנת למימוש, מהו הצידוק המוסרי או התועלתני  החברתית של עורכי
להפיכת עורך הדין ל'חרב להשכיר' ועוד(. מטרת הקורס היא לפתח אצל הלומדים 

. לשם כך, בשלב ראשון יוצרים רגישות לבעיות אתיות המתעוררות תובנה אתית
עם הבעיות  בפרקטיקה; בשלב הבא מקנים כלים ומיומנויות המסייעים בהתמודדות

האתיות. תובנה אתית פירושה שילוב של רגישות ושימוש בכלים. לצורך פיתוח 
רחבה ועם  –מקצוענות, תהיה נקודת המבט של הקורס תיאורטית ופרקטית כאחד 

יישומית. התפיסה הרחבה תניב היכרות עם עקרונות העל והצרה תקנה -זאת פרטנית
להתמודדות עם סוגיות העולות בו. היכרות עם התחום ועם כלים מעשיים שונים 

נעסוק בכללים ובסיבות לקיומם לצד יישומם כך שהלומדים יוכלו להכריע בזמן אמת 
פרופסיונליות. ננסה לפתח הבנה אתית, הפנמת כללים, יכולת -בבעיות אתיות

ביקורתית תחומית, ידיעה טובה של החוקים והתכנים )אלה כלים מתוך ארגז הכלים 
ה מבקש להקנות( כך שניתן יהיה לתכנן ולנהל תיק משפטי על שהשיעור באתיק

הצעדים המשפטיים והסוגיות האתיות שבו. בהזדמנות זו תהיה לקורס גם הכנה 
 מסוימת לבחינות לשכת עורכי הדין. 

  

 :בחינה סופית 20% מרכיבי ציון 
 בחינת ביניים 30%
 נקודות ציון מיטיב עבור השתתפות פעילה בשיעורים. 5עד 
 20יון עובר בקורס הינו צ
 

 שם הקורס:  דיני ראיות
 

         שם המרצה: ד"ר עמוס הרמן
 נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 ג' בוקר
 ג' ערב

 ג' תארים
 

 סמסטר:
 'א
 א'
 ב'
 

 יום:
 רביעי
 שישי

 חמישי
 

 שעה: 
09:30-27:45 

 08:30-22:45 
 26:00-29:25 
 

 ומיקומם במסגרת המשפט הדיוני. הקורס יסקור את תפקידי דיני הראיותתיאור הקורס:    

 במסגרת הקורס נלמד על החובה להעיד ועל הכשרות להעיד.
 נלמד על קבילות ראיות, על רלבנטיות ועל הערכת ראיות.
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פרק נרחב יוקדש לנושא עדות השמועה כולל החריגים לכלל הפוסל עדות שמועה. נדון 
 בהודיות והודאות  ובחקירת עדים.

 ת המומחים ומעורבות בית המשפט בגבית ראיות.נסקור את נושא עדויו
הקורס יעסוק בראיות חפציות, ראיות מכניות ומסמכים, ותעשה השוואה בין ראיות 

 ישירות לראיות נסיבתיות.
 דגש יושם על נטלי הוכחה וכמות הוכחה בענפי המשפט השונים.

קות והידיעה תבחן סוגית החיסיון בתחומי המשפט הפרטי והציבורי וילמדו נושאי החז
 השיפוטית. 

במסגרת הקורס נדון בשאלות מתחום המשפט החוקתי הנוגעות לדיני ראיות ובמיוחד 
 בשאלת קבילות ראיות שהושגו שלא כדין.

    
                                                                                   

 :בחינה סופית 80% מרכיבי ציון 
 מתוך שלושה בחנים שניים 70%

 20ציון עובר בקורס הינו 
 

 
 שם הקורס:  טיעון וחקירת עדים

 
        שם המרצה: לפי קבוצות, מרצים שונים 

 נ"ז( 2.5)
      

  מסלול:
 ג' בוקר
 ג' ערב 

 ג' תארים
 

 סמסטר:
 א'
 א'
 א'
 

 יום:
 ראשון

 שני
 חמישי

 שעה:
9:30-27:00 

28:00-70:30 
29:30-77:00 

 
 
 
מטרת הקורס לסייע לפרקליט לפתח מיומנותו כעורך דין מופיע בבתי  קורס:תיאור ה 

משפט, מראיין את עדיו, טוען במשפט, חוקר עדים, מציג מוצגים ומסכם את טיעוניו 
בעל פה ובכתב, תוך כדי שימת דגש על אחריותו החברתית והמקצועית. בקורס נתמקד 

 על: 

; תובנה פעילה של סדרי הדין ודיני פתוח מסגרת אנליטית לבעיות בטיעון משפטי
הראיות; הערכה והבנה של חובת עורך הדין כלפי לקוחו; הכרת מגבלותיו של הטיעון 
המשפטי וחקירת עדים; הבנת הקשר בין טיעון משפטי וחקירת עדים להליכים של 

משפט; התנסות אישית וקבוצתית בצורות שונות ובסגנון שונה של טיעון  -טרם 
  ת עדים.משפטי וחקיר

על מנת להשיג מטרה זו כל פרקליט חייב להשתתף בשיעור ובסדנה ולמלא תפקיד של 
עורך דין במגוון של תרגילי סימולציה של אולם בית משפט. כל פרקליט יראיין עד, 
ינהל חקירה ראשית, יחקור חקירה נגדית, יציג מסמכים ומוצגים, ינהל חקירה של עד 

 אום סיכום.מומחה וישמיע נאום פתיחה ונ
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 :עבודה 40% מרכיבי ציון 

 נוכחות בשיעורים 60%
 שיעורים כתנאי לציון עובר בקורס 9 –נוכחות ב    

 
 שם הקורס:  ניסוח מסמכים משפטיים

 
         שם המרצה: עו"ד זמירה גולדנר

 נ"ז( 7)
 

 מסלול:
 בוקר ג'

 ג' תארים

  סמסטר:
 א + ב

 ב'

 יום:
 ראשון
 שישי

 שעה: 
27:30-24:00 
08:30-22:45 

  

 אור הקורס:ית

 דרישות צורה ותוכן במסמכים משפטיים. .2

 התנאה על הוראות חוק ויישום הוראות חוק במסמכים משפטיים. .7

 מבנה החוזה מבחינת הצורה והתוכן. .3

הוראות כלליות בחוזים: תנאים שלובים, קיזוז, פיצויים מוסכמים מראש,  .4
 מיסוי, בוררות וגישור.

 ובטוחות: ייפוי כוח, שטרות, ערבויות, שעבודים.אמצעי ביצוע לחוזים  .5

עריכת חוזים בנושאים שונים על ההיבטים המשפטיים המיוחדים לאותו  .6
 נושא.

 , כתב הגנה, כתב תשובה, הודעה לצד שלישי.: כתב תביעהכתבי טענות .2

כתבי טענות בהליכים מיוחדים: סדר דין מקוצר, סדר דין מהיר, תביעה  .8
 פתיחה, טען  ביניים ואבעיה.לפינוי מושכר, המרצת 

 ניסוח בקשות: סילוק על הסף וסעדים זמניים. .9

גילוי מסמכים, שאלונים, עיון  –ניסוח הליכי בירור עובדות )גילוי מוקדם(  .20
 במסמכים, פרטים נוספים.

 ים וערעורים.רניסוח ער .22

 מסמכי פנייה של עו"ד, לרבות פנייה ללקוח ולעו"ד אחר. .27
 
 
 :נה מסכמת כולל משימת ניסוח מסמך משפטיבחי 20%  מרכיבי ציון 

 בחינת ביניים כולל משימת ניסוח מסמך משפטי 70%
   4תרגול ניסוח מסמכים בכתה. במהלך הקורס יערכו  20%

מפגשי  4מתוך  7-מפגשי תרגול, ללא הודעה מוקדמת, נוכחות ב
 בציון הקורס. 20%התרגול מזכה ב
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 שם הקורס:  ניסוח מסמכים משפטיים
 

         המרצה: עו"ד אפרת רוזנבלט שם
 נ"ז( 7)
 

 מסלול:
 ג' ערב

  סמסטר:
 א + ב

 יום:
 חמישי

 שעה: 
28:00-29:30 

  
שפה שנכתבת ונקראת בעברית, אבל היא  .למקצוע עריכת דין יש שפה תיאור הקורס:

מהכלים החשובים של עורך הדין הוא היכולת להביע בכתב את  דמשפטית. אחשפה 
הופכת מלאכת הכתיבה לאומנות של ממש. גם בתוך  ,פנימה. משכך אשר הוא חושב

דומה עריכת חוזה  האינ :ים שונים, כך למשלסוגהשפה המשפטית ניתן להבחין ב
לכתיבת כתב תביעה, ותצהיר עדות ראשית אינו דומה לכתיבת צוואה, וכך על זו הדרך 

בהשכלתו של  עוד הרבה. הכרת השפה המשפטית והשליטה בה היא מאבני הבניין
המבקש להימנות על קבוצת עוטה הגלימה השחורה. בקורס נבקש ללמד את השפה 

 , מה נכון ומה לא. לנסח כיצד, לכתובאיך  :המשפטית
לשלוט היטב ברזי הכתיבה, בסגנון, במונחים  ישכדי לכתוב כתיבה משפטית ראויה, 

סוק ובכללי הלשון המשפטיים, בעריכה, במינון, בשימוש מושכל בניבים, בסימני פי
העברית. יש ליתן את הדעת להיבטים סגנוניים, צורניים ומבניים. נדרש לתמוך 

 באסמכתאות את הטענות ולהשתמש בכללי פרשנות.
וכן להכינם להתמודדות עולם המעשה, הקורס יסייע להנגיש לסטודנטים את הנהוג ב

לעריכת דין. ההסמכה בחינות מ עם מטלת הכתיבה המשפטית, המהווה חלק נכבד
 .על פי תרחיש נתון שים הנבחנים בכתב לנסח מסמך משפטינדר במסגרת המטלה,

במהלך השיעורים נציג דוגמאות של מסמכים מסוגים שונים וכן נערוך ניתוח של מבנה 
המסמכים ותוכנם, בדגש על המטרות שניסוח המסמך מיועד להשיג. נבחן את הדרכים 

 הדרך המיטבית להגשמתן. השונות להשגת מטרות המסמך ומהי
 

 מבנה הקורס

 מבוא לכתיבה משפטית. .2

 דרישות צורה ותוכן במסמכים משפטיים. .7

 התנאה על הוראות חוק ויישום הוראות חוק במסמכים משפטיים. .3

 מבנה החוזה מבחינת הצורה והתוכן. .4

הוראות כלליות בחוזים: תנאים שלובים, קיזוז, פיצויים מוסכמים מראש,  .5
 וגישור.מיסוי, בוררות 

 אמצעי ביצוע לחוזים ובטוחות: ייפוי כוח, שטרות, ערבויות, שעבודים. .6

עריכת חוזים בנושאים שונים על ההיבטים המשפטיים המיוחדים לאותו  .2
 נושא.

 מכתבי התראה ותשובה. .8

 כתבי טענות: כתב תביעה, כתב הגנה, כתב תשובה, הודעה לצד שלישי. .9

מקוצר, סדר דין מהיר, תביעה כתבי טענות בהליכים מיוחדים: סדר דין  .20
 לפינוי מושכר, המרצת פתיחה, טען  ביניים ואבעיה.

 ניסוח בקשות: סילוק על הסף וסעדים זמניים. .22
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 .תצהירים בהליכים שוניםניסוח  .27

 ניסוח עררים וערעורים. .23

 ניסוח צוואות: כללית, הדדית וספציפית. .24

 
 :משפטיבחינה מסכמת כולל משימת ניסוח מסמך  20%  מרכיבי ציון 

 בחינת ביניים כולל משימת ניסוח מסמך משפטי 30%
  פעילה השתתפות עבור בונוס נקודות 5 עד

 

 לאומי פרטישם הקורס:  משפט בין 
 

          יעל רונןפרופ' שם המרצה: 
 נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 ג' בוקר
 ג' ערב

 סמסטר:
 ב'
 ב'
 

 יום:
 ראשון

 שני
 

 שעה: 
9:00-27:25 

28:00-72:25 
 

      
מכל תחומי המשפט הפרטי, במצבים המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק יאור הקורס: ת

בעידן בו הניידות יותר ויותר נפוצים הופכים מעורב יסוד זר כלשהו. מצבים אלה ם בה
לאומית הולכת ן החברתית רבה והנוכחות העסקית של גורמים ישראליים בזירה הבי

בית משפט בישראל מוסמך לדון  האם :הןבהן יעסוק הקורס ומתרחבת. השאלות 
כיצד  ?מהו הדין אותו יחיל בית המשפט על הסכסוך ?בסכסוך שמעורב בו גורם זר

נבחן את הדין  ?ידי בית משפט זר בעניין-יתייחס בית המשפט להכרעות שניתנו על
הישראלי בסוגיות הללו, תוך מבט השוואתי למשפט הנוהג בשיטות אחרות )בדגש על 

 והמשפט האמריקאי(.       המשפט האנגלי 

 
 
 :נקודות בגין השתתפות פעילה  5מבחן סיום, עד  90%בוחן,  20%  מרכיבי ציון

 ומועילה, לרבות על פי מבדקונים

 
 

 שם הקורס:  סדר דין אזרחי
 

         שם המרצה: ד"ר דפנה לביא
 נ"ז ( 3)
 

  מסלול:
 ג' בוקר

 
 ג' ערב

 

 סמסטר:
 ב'
 

 קיץ

 יום:
 שני

 רביעי
 שני

 שישי

 שעה:
09:00-22:00 
20:00-23:00 
22:00-70:30 
09:00-27:00 
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אך יש להם השפעה ישירה על  הפרוצדורהסדרי הדין הם אמנם תיאור הקורס: 
. מי שלא בקיא בפרוצדורה על בוריה, קטנים סיכוייו לזכות במשפט אף אם המהות

העוסק, בין  עיוני, קשורים סדרי הדין בחלק הפרקטיבידיו 'תיק מנצח'. בצד החלק  
השאר, במגמות התפתחות שונות בתחום ובהליכים טרנספורמטיביים העוברים על בתי 

 עקרונות יסוד בבסיס השיטה, המשפט. הקורס עוסק במבנה סדר הדין האזרחי
סמכויות הערכאות הדיוניות, דרכי פתיחת הליך וכתבי , התפתחות ומגמות

ות ביניים, סופיות הדיון, הליכים משלימים, , הליכי ביניים ובקשטענות,סעדים זמניים
 ערעור, אלטרנטיבות להליך הדיוני ועוד.

 

  :בחינה מסכמת 20% מרכיבי ציון 
 בחינת ביניים 30%

 הנוכחות והמוכנות להרצאות ולתרגילים הם חובה.
 20הינו  ציון עובר בקורס

 
 לשים לב:

רק ציון מסכמת ובנוסף ציון עובר בבחינת הביניים הוא תנאי מעכב לגשת לבחינה ה

 מעבר בשתי הבחינות כאחד, ברף שנקבע, ייחשב כציון "עובר" בקורס.
 

 שם הקורס:  סדר דין אזרחי
 

         חמי בן נון פרופ'שם המרצה: 
 נ"ז( 3) 
 

  מסלול:
 תאריםג' 
 

 תרגיל:
 ג' תארים

 סמסטר:
 א'
 
 
 א'

 יום:
 חמישי

 
 

 שישי

 שעה: 
25:45-29:00 

 
 

08:30-20:00 
       

למשפט הדיוני חשיבות מכרעת במשפט. הצורך בהכרת הכללים ודרכי  תיאור הקורס:
יישומם הוא קרדינלי: סכסוכים רבים מוכרעים באופן דיוני עוד לפני שהחל הדיון 
המהותי.  לפיכך שימושים טקטיים ואסטרטגיים בסדרי הדין עשויים להכריע 

 ההליך. במחלוקות משפטיות ולמצער להשפיע על תוצאות 
הכרת סדר הדין והבנת כלליו הם, לפיכך, מהכלים המרכזיים בארגז הכלים של 
המשפטן ועל כן מטרה מרכזית של הקורס היא הכרה בחשיבות מקומו של סדר הדין 
במשפט וכמובן הכרת הכללים, השימוש הרלוונטי בהם ויישומם היעיל והראוי לטובת 

 בעל הדין. 
נים האחרונות תמורה: יותר ויותר יסודות שיטת המשפט בישראל עוברת בש

אינקויזיטוריים משתלבים אל תוך ההליך המשפטי בעוד הגישה האדוורסרית הולכת 
ומאבדת את הבכורה. במקביל, קיימת השפעה של חקיקת היסוד ושל עקרונות כגון 
תום הלב והגינות דיונית על יישומם של סדרי הדין בהליכים המשפטיים. ועוד, חלו 

ויים חשובים כגון פרק התקנות העוסקות בסעדים הזמניים. שינויים אלה מעצבים שינ
 את הסביבה הדיונית וראוי להכירם.
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לבסוף, שאלות מתחום זה תופסות חלק מרכזי של בחינת לשכת עורכי הדין ועל כן 
הבחנים והמבחן הניתנים במהלך הקורס ובסיומו מדגישים את ההכנה לקראת בחינת 

 הדין כמו גם פיתוח חשיבה תחומית והבנת "רוחה" של הפרוצדורה. לשכת עורכי 
 

 :בחינה סופית 20% מרכיבי ציון 
 בחינת ביניים 30%
 נקודות ציון מיטיב.  5עד 

 לשים לב:
ציון עובר בבחינת הביניים הוא תנאי מעכב לגשת לבחינה המסכמת ובנוסף רק ציון 

 יון "עובר" בקורס.מעבר בשתי הבחינות כאחד, ברף שנקבע, ייחשב כצ

 
 שם הקורס:  סדר דין פלילי

 
         מיכל טמיר פרופ'שם המרצה: 

 נ"ז( 7)
 

 מסלול: 
 ג' בוקר
 ג' ערב 

 ג' תארים
 

 תרגיל
 ()אחת לשבועיים ג' בוקר
 )אחת לשבועיים(ג' ערב  

 )אחת לשבועיים(ג' תארים 

 סמסטר:
 א'

 קיץ
 קיץ
 
 
 א'

 קיץ
 קיץ

 יום:
 שני

 חמישי
 חמישי

 
 

 שני
 שני

 שישי
 

 שעה: 
22:00-23:30 
22:30-70:45 
24:00-22:00 

 
 

09:00-20:30 
70:30-77:30 
27:25-24:00 

 
 

 
יסוד: -הקורס עוסק בעקרונות ההליך הפלילי בדגש על השפעת חוק תיאור הקורס:

וההליך הראוי.  חשודים ונאשמים, זכויות נפגעי עבירה זכויות  ,כבוד האדם וחירותו
 הפלילי הנלמדים: ארבעת שלבי ההליך

 
חקירה; זכויות החשוד; עיכוב; מעצר; סמכויות נלוות  -משפטי -השלב הטרום .1

 .חיפוש ותפיסת חפצים ,למעצר
ההחלטה להגיש כתב אישום והביקורת עליה; ניסוח כתב  -העמדה לדין  .2

  .המשפט-האישום; צירוף אישומים ונאשמים; סמכויות התובע ובית

פט; טענת פסלות שופט; טענות מקדמיות; בירור פתיחת המש -המשפט וניהולו  .3
 .האשמה; זכות העיון; הסדרי טיעון; הכרעת הדין וגזר הדין

 .ערעור, דיון נוסף ומשפט חוזר -משפטי -השלב הפוסט .1
 
 

 :ניתן להיעזר בספר חקיקה. סילבוס בחומר סגור מבחן סופי 80%  מרכיבי ציון .
 יחולק
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ומר סגור )ניתן יהיה שלושה בחני בקיאות על חקיקה בח 70%
 לבחור את השניים הגבוהים שייחשבו לצורך הציון(

 20ציון עובר בקורס הינו 
 

 :דיני עונשין תנאי קדם 

 
 הלכה למעשה - שם הקורס:  עריכת דין

 
         זמירה גולדנר: עו"ד השם המרצ

  נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 ג' תארים

 סמסטר:
 קיץ

 יום:
 חמישי

 שעה:
22:25-72:25 

 
 

הקורס נועד לגשר בין הידע האקדמי שצבר הסטודנט בתחומי המשפט  ור הקורס:תיא
העיקריים לבין דרכי יישומו בעולם המעשה. במהלך הקורס נרענן מושגי יסוד 

הדין. הסטודנט -ועקרונות יסוד במשפט המהותי ונדגים את יישומם בעבודת עורך
את ההליכים השונים וסדרי ילמד לערוך  עתירה לבג"ץ ואת סדרי הדין בבג"ץ, יכיר 

הדין בבית משפט לעניינים מינהליים, יתוודע להליכי רישום מקרקעין לסוגיהם ולבעלי 
תפקידים וסמכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין. במהלך הקורס ננתח ונדגים 

עוד נלמד על החוק  כתב תביעה בשל רשלנות רפואית בשיטת צעד אחר צעד הגשת
פיו. נעמוד על עקרונות -רכים וסדרי הדין הייחודיים לתביעות עללפיצוי נפגעי תאונות ד

חוק הירושה וסדרי הדין בבקשה לצו ירושה וצו קיום צוואה, סמכויות הרשם לענייני 
ירושה ובית משפט לענייני משפחה. במהלך הקורס יילמדו הליכי היסוד והרישום של  

, והליכים אלטרנטיביים והבניהמושגי יסוד ועיקרים בתחום התכנון  מותה ושותפות, ע
 .גישור ובוררות –

דיני  -בקורס ישולבו הרצאות אורח של עורכי דין, מומחים בתחומם, בנושאים הבאים:
 מקרקעין, תאגידים )עמותות ושותפויות(, דיני תכנון ובניה והליכים אלטרנטיביים.
יים במסגרת קורס זה ילמדו הסטודנטים את הנושאים הבאים בהיבטים הפרקט

 שלהם:
מושגי יסוד, הגשת כתב תביעה וכתב הגנה, הודעת צד  - נזיקין )רשלנות רפואית(

מושגי יסוד, הגשת כתב  - נזיקין )פלת"ד(שלישי, אגרות, חוות דעת מומחים וסדרי דין. 
בעלי  - מקרקעיןתביעה והכתב הגנה, חוות דעת מומחים, תשלום תכוף ושכ"ט עו"ד. 

ן וסמכויותיהם, זכויות במקרקעין, רישום ראשון של התפקידים במרשם המקרקעי
מקרקעין, רישום בית משותף, רישום הערות, ערעורים ועררים על החלטות בעלי 

תנאי, סדרי -עילות הסף בבג"ץ, עתירה למתן צו על - מינהלימשפט תפקידים במרשם. 
עור הדין בבג"ץ, הליכים בבית המשפט לעניינים מינהליים, עתירה מינהלית, ער

מינהלי, תובענה מינהלית וצו ביניים, סמכויות בית המשפט לעניינים מינהליים 
יסוד והקמת שותפות, יסוד  - תאגידיםדין ו"החלטה אחרת". -וערעורים על פסק
סוגי צוואות )צוואה רגילה וצוואה , כללי הירושה לפי דין- ירושהוהקמת עמותה. 

מוסדות התכנון  – תכנון ובניהיום צוואה. וצו ק צו ירושה , סדרי הדין בבקשת הדדית(
מועצה ארצית לתכנון ובניה, וועדה מחוזית לתכנון  -והבניה תפקידיהם וסמכויותיהם:

 ובניה וועדה מקומית לתכנון ובניה, עררים על מוסדות התכנון והבניה וסדרי דין. 
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 :בחינת ביניים )על החומר שנלמד עד אותו שלב( 70% מרכיבי ציון 

 בחינה מסכמת 80%          
 20ציון עובר בקורס הינו            

 ( על נוכחות בהרצאות  200נקודות )עד לציון  4 –ציון מיטיב            
 אורח              

 
 

 דיני עבודהשם הקורס:  
 

         בריס מיכאל ד"רשם המרצה: 
 נ"ז ( 7)
 

  מסלול:
 ג' תארים

 

 סמסטר:
 א'
 

 יום:
 שישי

 שעה:
20:30-23:45 

 
יחסי עובד ומעביד הם מן היחסים הבינאישיים היסודיים ביותר, תיאור הקורס: 

והמעשיים ביותר. סוגיות אלה נוגעות בשאלות מעשיות ביותר והמטרידות כל אחד 
ואחד, ויש להן חשיבות מעשיות עליונה לעורך הדין וללקוחותיו. מן הצד השני, הן גם 

ולשאלות יסוד של האנושות שהניעו תהליכים היסטוריים נוגעות לשאלות חוקתיות, 
רחבי היקף, והשפיעו השפעה ניכרת על החברה הישראלית. הקורס יעסוק בצדדים 

מהיווצרות יחסי העבודה, דרך תנאי העבודה וזכויות  -המעשיים של דיני העבודה 
 העובד, הסכמים קיבוציים והזכות לשבות, ועד לסיום יחסי העבודה.

 
 

 בחינה סופית 80% בי ציון: מרכי 
 שני הבחנים הטובים ביותר מתוך שלושה    70%
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 אכיפת חיובים, כינוס נכסים ופשיטת רגלשם הקורס:  
 

         פרופ' חמי בן נוןשם המרצה: 
  נ"ז( 2.5)

 
  מסלול:

 ' בוקרד
 ד' ערב

 מסטר:ס
 א'
 א'
 

 יום:
 ראשון
 חמישי

 שעה:
27:00-24:30 
29:30-77:00 

 
: הקורס יעסוק באמצעים המשפטיים הקיימים כיום לגביית חובות, תיאור הקורס 

וגם בדינים לאכיפת חיובים שאינם כספיים. נדון באמצעים העומדים לרשותו של 
ה שניתנו לטובתו. לאכוף ולבצע את השעבוד, ההחלטה , פסק הדין או הבטוח נושה 

בקורס יילמדו יסודות עיוניים ומעשיים של דיני אכיפת חיובים, הן ביחס לחיובים 
מסוגים שונים והן ביחס לחייבים שונים. בקורס יידונו סוגיות בפירוק חברות, בפשיטת 

 רגל ,בכינוס נכסים בדיני ההוצאה לפועל, ובזיון בית המשפט. 
 נושאי הקורס:

כללי; ראש ההוצאה לפועל והמוציא  –לשכת ההוצאה לפועל  :דיני הוצאה לפועל
לפועל; סדר הדין בהוצאה לפועל; הוצאה לפועל של שטרות; הליכים לביצוע פסקי דין 
והחלטות; הליכים לביצוע מסמכים אחרים )משכנתא, משכון(; ביצוע בעין; גביית חוב 

עיקול  סר, מזונות; חקירת יכולת וחייב מוגבל באמצעים, צווי הבאה ומא
 ועיקול מקרקעין; כינוס נכסים; פינוי מקרקעין; הליכי ערר וערעור;   מטלטלין

מעשה פשיטת רגל;צו כינוס בהליכי פשיטת רגל, צו פשיטת רגל  הליכי פשיטת הרגל:
 וצו הפטר.

 דיני בזיון בית המשפט. 
 הליכים לפי פקודת המיסים )גביה(

ואחריותו כלפי הנושים, בית המשפט  : המינוי, חובות בעל התפקידכונס נכסים
 וצדדים שלישיים.

 

  :בחינה סופית 80% מרכיבי ציון 
 שני בחנים מתוך שלושה 70%

 20ציון עובר בקורס הינו 
 

 שם הקורס: אתיקה מקצועית
 

         נון –חמי בן  פרופ'שם המרצה: 
 נ"ז( 2)

  
  מסלול:
 ד' בוקר
 ד' ערב

 סמסטר:
 א'
 א'

 יום:
 ראשון
 שלישי

 עה: ש
20:00-22:30 
29:00-77:25 

      

במסגרת הכשרתו של הסטודנט למשפטים תופסים לימודי האתיקה תיאור הקורס: 
מקום מרכזי בהציעם תשובה לשאלה "כיצד עלי לנהוג כעורך דין במצב כזה או אחר?". 
מטרתו המרכזית של הקורס היא מתן תשובה לשאלות אלה, ומכאן תידרש הכרה 
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ק לשכת עורכי הדין וכללי האתיקה וכן אותם חוקים הקשורים לסוגיות יסודית של חו
פרופסיונליות ופסקי דין מרכזיים וכן מאגרי מידע נותנים תשובה לשאלות -אתיות

העולות. מצע תוכן זה יאפשר דיון עמוק בדמותו של עורך הדין ובדרישות ובחובות 
דיון יסייע לפרחי המשפט האישיות, החברתיות ובעיקר החוקיות ממנו, כמקצוען. ה

לפתח יכולות ומיומנויות אישיות בתחום שיסייעו להם בהתמודדות העתידה עם 
  סוגיות פרקטיות ודילמות שייתקלו בהן בעבודתם המקצועית.

בעקבות ד"ר זר גוטמן, יש שני מובנים לביטוי 'אתיקה מקצועית של עורכי דין'. במובן 
סדירים את התנהגות עורכי הדין )כללי הצר מדובר בכל הכללים הפורמליים המ

התנהגות שקבלו מעמד של חוק(; במובן הרחב, מדובר ביישום תורת האתיקה 
ותפיסות מוסריות הרלוונטיות למקצוע עריכת הדין )תפיסות כלליות הנעדרות עיגון 
חקיקתי כגון מהות מקצוע עריכת הדין, תפקידם של עורכי הדין בחברה, המחוייבות 

ל עורכי דין וכיצד היא ניתנת למימוש, מהו הצידוק המוסרי או התועלתני החברתית ש
להפיכת עורך הדין ל'חרב להשכיר' ועוד(. מטרת הקורס היא לפתח אצל הלומדים 

. לשם כך, בשלב ראשון יוצרים רגישות לבעיות אתיות המתעוררות תובנה אתית
תמודדות עם הבעיות בפרקטיקה; בשלב הבא מקנים כלים ומיומנויות המסייעים בה

האתיות. תובנה אתית פירושה שילוב של רגישות ושימוש בכלים. לצורך פיתוח 
רחבה ועם  –מקצוענות, תהיה נקודת המבט של הקורס תיאורטית ופרקטית כאחד 

יישומית. התפיסה הרחבה תניב היכרות עם עקרונות העל והצרה תקנה -זאת פרטנית
שונים להתמודדות עם סוגיות העולות בו.  היכרות עם התחום ועם כלים מעשיים

נעסוק בכללים ובסיבות לקיומם לצד יישומם כך שהלומדים יוכלו להכריע בזמן אמת 
פרופסיונליות. ננסה לפתח הבנה אתית, הפנמת כללים, יכולת -בבעיות אתיות

ביקורתית תחומית, ידיעה טובה של החוקים והתכנים )אלה כלים מתוך ארגז הכלים 
ר באתיקה מבקש להקנות( כך שניתן יהיה לתכנן ולנהל תיק משפטי על שהשיעו

הצעדים המשפטיים והסוגיות האתיות שבו. בהזדמנות זו תהיה לקורס גם הכנה 
 מסוימת לבחינות לשכת עורכי הדין. 

 
 :בחינה סופית 20% מרכיבי ציון 

 בחינת ביניים 30%
 ריםנקודות ציון מיטיב עבור השתתפות פעילה בשיעו 5עד 

 20ציון עובר בקורס הינו 
 

 דיני עבודהשם הקורס:  
 

         בריס מיכאל ד"רשם המרצה: 
 נ"ז ( 7)
 

  מסלול:
 ד' בוקר
 ד' ערב

 

 סמסטר:
 א'
 א'
 

 יום:
 רביעי
 שלישי

 שעה:
27:00-25:25 
29:00-77:25 

 
יחסי עובד ומעביד הם מן היחסים הבינאישיים היסודיים ביותר, תיאור הקורס: 

יים ביותר. סוגיות אלה נוגעות בשאלות מעשיות ביותר והמטרידות כל אחד והמעש
ואחד, ויש להן חשיבות מעשיות עליונה לעורך הדין וללקוחותיו. מן הצד השני, הן גם 
נוגעות לשאלות חוקתיות, ולשאלות יסוד של האנושות שהניעו תהליכים היסטוריים 

ישראלית. הקורס יעסוק בצדדים רחבי היקף, והשפיעו השפעה ניכרת על החברה ה
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מהיווצרות יחסי העבודה, דרך תנאי העבודה וזכויות  -המעשיים של דיני העבודה 
 העובד, הסכמים קיבוציים והזכות לשבות, ועד לסיום יחסי העבודה.

 

  :בחינה סופית 80% מרכיבי ציון 
 שני הבחנים הטובים ביותר מתוך שלושה    70%

 

 הלכה למעשה - שם הקורס:  עריכת דין
 

         זמירה גולדנר: עו"ד יםשם המרצ
  נ"ז( 7)

 
  מסלול:
 ד' בוקר
 ד' ערב

 סמסטר:
 א'
 א'

 יום:
 רביעי
 חמישי

 שעה:
08:30-22:45 
26:00-29:25 

 
 

הקורס נועד לגשר בין הידע האקדמי שצבר הסטודנט בתחומי המשפט  תיאור הקורס:
מהלך הקורס נרענן מושגי יסוד העיקריים לבין דרכי יישומו בעולם המעשה. ב

הדין. הסטודנט -ועקרונות יסוד במשפט המהותי ונדגים את יישומם בעבודת עורך
ילמד לערוך  עתירה לבג"ץ ואת סדרי הדין בבג"ץ, יכיר את ההליכים השונים וסדרי 
הדין בבית משפט לעניינים מינהליים, יתוודע להליכי רישום מקרקעין לסוגיהם ולבעלי 

וסמכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין. במהלך הקורס ננתח ונדגים  תפקידים
בשיטת צעד אחר צעד הגשת כתב תביעה בשל רשלנות רפואית ונעמוד על סדרי הדין 
בתביעות נזיקין. עוד נלמד על החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים וסדרי הדין הייחודיים 

דרי הדין בבקשה לצו ירושה וצו פיו. נעמוד על עקרונות חוק הירושה וס-לתביעות על
קיום צוואה, סמכויות הרשם לענייני ירושה ובית משפט לענייני משפחה. במהלך 
הקורס יילמדו הליכי היסוד והרישום של  עמותה, אגודה שיתופית ושותפות, וכן מושגי 

 יסוד ועיקרים בתחום התכנון והבניה.
ם בהיבטים הפרקטיים במסגרת קורס זה ילמדו הסטודנטים את הנושאים הבאי

 שלהם:
מושגי יסוד, הגשת כתב תביעה וכתב הגנה, הודעת צד  - נזיקין )רשלנות רפואית(

מושגי יסוד, הגשת כתב  - נזיקין )פלת"ד(שלישי, אגרות, חוות דעת מומחים וסדרי דין. 
בעלי  - מקרקעיןתביעה והכתב הגנה, חוות דעת מומחים, תשלום תכוף ושכ"ט עו"ד. 

ם במרשם המקרקעין וסמכויותיהם, זכויות במקרקעין, רישום ראשון של התפקידי
מקרקעין, רישום בית משותף, רישום הערות, ערעורים ועררים על החלטות בעלי 

מעצר לפני הגשת כתב אישום, הצהרת תובע, הגשת  - משפט פליליתפקידים במרשם. 
ובקשה לעיון חוזר  כתב אישום, מעצר לאחר הגשת כתב אישום, ערר על החלטת מעצר

תנאי, כתב -עילות הסף בבג"ץ, עתירה למתן צו על - מינהלימשפט בהחלטת מעצר. 
תשובה, צו ביניים, סדרי הדין בבג"ץ, הליכים בבית המשפט לעניינים מינהליים, עתירה 
מינהלית, ערעור מינהלי, תובענה מינהלית, סמכויות בית המשפט לעניינים מינהליים 

יסוד והקמת שותפות, יסוד  - תאגידיםדין ו"החלטה אחרת". -קוערעורים על פס
 - ירושהוהקמת עמותה ויסוד והקמת אגודה שיתופית. 

, בקשת צו ירושה, סוגי צוואות )צוואה רגילה וצוואה הדדית(, כללי הירושה לפי דין
תצהיר ו הודעה ליורש עפ"י הצוואה, בקשת צו קיום צוואה, הודעה ליורש עפ"י דין

המשפט לעניינים -דין )בית-סמכויות וסדרי - תכנון ובניה. ות מעיזבוןהסתלק
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ועדת , ועדת תו"ב מקומית, ערר, המשפט לעניינים מינהליים3בג"צ(-מקומיים3בית
 .מועצה ארצית לתו"בו ועדת ערר מחוזית, תו"ב מחוזית

    
 :בחינת ביניים )על החומר שנלמד עד אותו שלב( 70% מרכיבי ציון 

 בחינה סופית 80%          
 20ציון עובר בקורס הינו  
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 מיסוי מקרקעיןשם הקורס: 
 

         שם המרצה: עו"ד שי אהרונוביץ
  

 
 22:00-28:30 שעה: שלישי יום: א' סמסטר:

הקורס יעסוק בסוגיות הבאות: עקרונות יסוד, מושגים, דרך קביעת תיאור הקורס: 
נתוני השומה: יום ושווי רכישה, יום ושווי מכירה וההוצאות המותרות בניכוי. קביעת 
שיעורי המס, עמידה על החשיבות בקביעת החוק לפיה השבח הינו חלק מה"הכנסה 

ונים בחוק בכללם הרפורמה בפטורים בדירות מגורים, פעולה החייבת", הפטורים הש
 באיגוד מקרקעין, "התפר" מס שבח מס הכנסה ומע"מ.

 
  :מבחן סופי 200% מרכיבי ציון 

 
דיני המשפחה מול אתגרי המדע  -משפחה חדשה שם הקורס: 

  והמודרנה
 

         שם המרצה: ד"ר תהילה אלון
 נ"ז( 2)
 

 23:00-24:30 ה:שע רביעי יום: 'א סמסטר:

      
סוגיות המעמד האישי אינן מותירות את העומד מולן שווה נפש. כמעט תיאור הקורס: 

תמיד הן מעוררות מנעד של רגשות עזים. בכל מקום ובמדינת ישראל בפרט, אלו הן 
בקורס  סוגיות מורכבות ורגישות הנוגעות להשקפות עולם דתיות, חברתיות ומוסריות.

ק מהשינויים והתמורות המתחוללים בתחום זה. בין הנושאים שיידונו זה נתוודע לחל
נתייחס לשאלת מעמדם של זוגות חד מיניים במדינת ישראל; הולדה לאחר מיתה; 

 קידושין פרטיים; ועוד

 
 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 

 

 דיני ירושה שם הקורס:  
 

         תהילה אלוןשם המרצה: ד"ר 
 נ"ז( 2)
 

 שני יום: ב' סמסטר:
 

 22:25-27:45שעה: 

: לתחום דיני הירושה והצוואה חשיבות רבה בהכשרתם של עורכי דין אור הקורסית 
מעצם היותו תחום הרלוונטי  לכל אדם ואדם. קיימים שני מסלולים אלטרנטיביים 
להסדרת נושא זה: ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה, והקורס יעסוק בהסדרים 

 של כל אחד מהמסלולים הללו. העיקריים
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במסגרת הקורס יידונו לעומק הסדרי חוק הירושה והעקרונות המנחים את החוק, תוך 
. ותוך עיון מעמיק בפסיקה והנמקותיה שימת דגש על החידושים והתמורות בתחום זה

 בין נושאי הקורס יידונו הנושאים הבאים:
 כשרות ופסלות לרשת. (1
בתוך העיזבון והגדרת הנכסים "מלבר עזבון" כגון: קופות  הגדרת הנכסים הכלולים( 2

 גמל; ביטוח חיים, וכדומה.
 ההסדרים הייחודיים הנוגעים לירושת בני זוג וידועים בציבור.( 8
 חלוקת הירושה "על פי דין": שיטת הפרנטלות; הסתלקות מירושה.( 4
כים שונות לעריכת דיני ירושה על פי צוואה: דרישותיה הצורניות של הצוואה; דר( 5

 ה, ועוד.צוואה )צוואת שכיב מרע; צוואה בכתב; צוואה בעדים(; פגמים בצווא
 

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
 

 המשפט הפלילי הלכה למעשהשם הקורס:  
 

    ליה פילוסעו"ד  עו"ד ציון אמיר, ד"ר לימור עציוני, שמות המרצים: 
  

  נ"ז( 2)
 

 29:45-72:25: שעה חמישייום:  'ב סמסטר:

הקורס יעסוק בסוגיות שונות הנוגעות לעבודה המעשית של עורך הדין, : תיאור הקורס 
המשפטן בתחום המשפט הפלילי. במסגרת זו ילמדו הסטודנטים מפי סניגורים בכירים 
בישראל אודות דרך ניהול המשפט; חקירת עדים ; בעיות בתחום הענישה לרבות הדיון 

לחוק העונשין; ראיות מדעיות  223הדעת השיפוט ותיקון מס' סביב הבניית שיקול 
והדרך להתמודד עימן במשפט; הודאות שווא ; הליכי מעצר וחיפוש ונושאים 
ספציפיים נוספים מתחום המשפט הפלילי הפרקטי. במסגרת הקורס ישתפו הסניגורים 

נוקב  את הסטודנטים בתיקים שניהלו אשר זכו להד תקשורתי רחב ולדיון ציבורי
בין היתר יתנהל דיון על ידי עורך דין אמיר בעניין  וביניהם תיקי המתה  ועבירות מין. 

 פרשת קצב אותו ייצג.
 
  :מבחן סופי 200% מרכיבי ציון 

 

 דיני יזמות טכנולוגית: קורסשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר ויקטור ח. בוגנים
 נ"ז( 7)
 

 24:30-26:00  שעה: חמישי יום: 'א סמסטר:

       
מטרת הקורס היא לדון בהיבטים המשפטיים של ייזום עסקים בתחום תיאור הקורס: 

הטכנולוגיה המתקדמת, דהיינו: בחינת הסוגיות המשפטיות המלוות חברות הזנק 
טק. ליזמות זו אפיונים ייחודיים הדורשים הבנת הצרכים -אפ( בתחום ההי-)סטארט
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ר מחייבים התאמה של הנורמות המשפטיות הייחודיים של היזמים הטכנולוגיים, אש
 המסורתיות לסביבה חדשנית זו.

 
הקורס ידון במכלול של סוגיות משפטיות טיפוסיות בתהליך היזמות הטכנולוגית 

משלב גיבוש הרעיון ועד להגעת המיזם לעסק בשל. בין  –בשלבים השונים של היזמות 
לוגיים; סוגיות משפטיות השאר ייבחנו סוגיות בייזום ובהקמה של מיזמים טכנו

במימון המיזם; בחינת הסיוע והתמריצים החוקיים למחקר ופיתוח; היבטים של 
פיקוח משפטי על הסביבה הטכנולוגית וההגנה המשפטית על משאבי הידע הנוצר 

 במהלך המיזם הטכנולוגי.
 

 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 

בת הלמידה נקודות עבור ביצוע מטלות והשתתפות בסבי 5עד 
 המתוקשבת ועבור תרומה מיוחדת לקורס.

 
 

 דיני מסחר אלקטרונישם הקורס: 
 

         שם המרצה: ד"ר ויקטור ח. בוגנים
 נ"ז( 2)
 

 22:00-28:30 שעה: שלישי יום: 'ב סמסטר:

    
ביצוע עסקאות במערכות תקשורת מחשבים, או מסחר אלקטרוני, : תיאור הקורס

בהיקפים חסרי תקדים בישראל ובעולם. בצד התשתית מהווה פעילות המתפתחת 
הטכנולוגית, יש חשיבות רבה לתשתית המשפטית של המסחר האלקטרוני על מנת 

 לאפשר את קיומן של עסקאות באמצעות תקשורת מחשבים. 

תגבשים במישור הבינלאומי וכן ממטרת קורס זה לדון בהסדרים המשפטיים ה
האופייניות  טיפול במגוון סוגיות משפטיותביישומם של הסדרים אלה בישראל ב

כגון: כריתת חוזים דיגיטליים; זיהוי הצדדים  לשימוש במערכות מסחר אלקטרוני,
לסחר האלקטרוני; אמצעי תשלום במסחר אלקטרוני; הגנת הצרכן בעסקאות 

 . כללי ברירת הדין בעסקאות אלקטרוניותסמכות השיפוט ואלקטרוניות; 

 
 
 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 

נקודות עבור ביצוע מטלות והשתתפות בסביבת הלמידה  5עד 
 תוקשבת ועבור תרומה מיוחדת לקורסהמ
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 לשון הרע והגנת הפרטיות : הקורסשם 
 

         שם המרצה: עו"ד אלישי בן יצחק
 נ"ז( 2)
 

 23:00-24:30  שעה: רביעי יום: 'א סמסטר:

     
 

הבולטים של חיינו הינו הפתיחות. פתיחות זו באה  : אחד המאפייניםתיאור הקורס
לידי ביטוי במובנים שונים החל מתקשורת חוקרת, עיתונות דינאמית, רשת אינטרנט 

, בין היתר גם מידע, עובדות, הערכות, 72 -חובקת כל, אשר מגישה לאדם במאה ה
וחופש  פרשנות, דברי ביקורת, ואף מציצנות כלפי הזולת. השיח אינו פוסח על איש

הביטוי מופנה  כלפי דמויות ציבוריות וכלפי אזרחים מן השורה. הבעיה מתחילה 
כאשר השיח המנצח על דברים ואמירות אלו, הינו מתלהם, חודרני, ופוגע. לעיתים 
חשיפה זו מבקשת להגשים ערכים חשובים כגון 'חופש הביטוי', 'חופש התקשרות', 

ד, אלא שככל ערך גם ערכים אלו אינם 'זכות הציבור לדעת' 'חופש המידע' ועו
מוחלטים והמחוקק הדמוקרטי בכלל, והישראלי בפרט יוצרים מערכת איזונים אשר 
תאפשר מחד את חופש הביטוי על נגזרותיו ומאידך את ההגנה על כבודו של האדם, את 
זכותו של האדם לשם טוב, לפרטיות, ולצנעת חייו. לא לחינם מצא המחוקק, בכובעו 

ן, להכניס ערכים אלו לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אך מעבר לכך, ועוד המכונ
, 2965-קודם לכן מצא לנכון המחוקק לחוקק את חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 

מבקש להגן על שמו של אדם באמצעות הטלת איסורים על ביטויים אשר עולים כדי 
הגן על פרטיותו של , בא ל2982-העלבה והשמצה וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

המבקש להסדיר עריכת בדיקות גנטיות  7002-האדם. חוק המידע הגנטי, התשס"א
. הקורס ומתן ייעוץ גנטי ולהגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה

יתרכז בעיקרו בחוק איסור לשון הרע. ובחלקו הקטן יתייחס הקורס לחוק הגנת 
 הפרטיות.   

 

 :עם חומר פתוח בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
 :דיני נזיקין תנאי קדם 

 

      היבטים משפטיים של הלוחמה בטרור ביהודה שם הקורס: 
 והשומרון

 
      שם המרצה: השופט נתנאל בנישו, השופט יאיר תירוש

 נ"ז( 2)
 

 26:00-22:30  שעה: שני יום: ב' סמסטר:

  

י יהודה והשומרון. מאז, נתונים כבש צה"ל את שטח 5.6.2962-באור הקורס: ית
שטחים אלה לשליטה צבאית במסגרתה מתקיימת מערכת דינים ובתי משפט אשר 

 48נועדה להבטיח שמירה על הסדר הציבורי והביטחון. מערכת ייחודית זו פועלת מזה 
שנה, ולה השפעה רבה על האוכלוסייה הפלסטינית ועל ביטחונה של מדינת ישראל, 
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קורס זה יעסוק בעיקר בדין הפלילי ביהודה והשומרון, תוך  .7000במיוחד מאז שנת 
שימת דגש על היבטיו הביטחוניים ויישום הדין במסגרת בתי המשפט הצבאיים. 
במסגרת הקורס יחשפו התלמידים למתח המתמיד בין צורכי הביטחון לשמירה על 

רור, תוך דיון זכויות האדם, ולדילמות המתעוררות בפני מדינה דמוקרטית הנלחמת בט
בסוגיות עכשוויות בנושא. מעבר לכך התלמידים ילמדו להכיר את המערכת 
הנורמטיבית החלה ביהודה והשומרון על שלל רבדיה, הירדניים, המנדטורים 
והישראלים. הקורס יעסוק בהרחבה בדומה ובשונה בין הדין הפלילי בישראל 

התקוממות וטרור. לצד אלה להסדרים שנוצרו כתוצאה מההתמודדות עם מציאות של 
נעסוק במערכת בתי המשפט הצבאיים: מקורות סמכויותיה במשפט הבינלאומי 
והמקומי והסוגיות המיוחדות שנדונו בפסיקתה. עוד יעסוק הקורס בסמכויותיו המעין 

פליליות של המפקד הצבאי לצורך מלחמה בטרור: המעצר המנהלי, צווי ההגבלה,  –
 ום מגורים וכו', ובפיקוח הנהוג לגביהן. צווי הפיקוח, תיחום מק

 
 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 

 ציון מיטיב על השתתפות פעילה 5%עד 
 

 
 במשפט הישראלי יחסי עבודה קיבוצייםשם הקורס: 

 
         שם המרצה: ד"ר בריס מיכאל

 נ"ז( 2)
 

 22:00-28:30 שעה: שלישי יום: ב' סמסטר:

      
יים בתקופה סוערת בכל הקשור ליחסי עבודה. כמעט ואין חודש אנו חתיאור הקורס: 

סכסוכי עבודה בו אין אנו מתבשרים על סכסוך עבודה חדש בצורה זו או אחרת. 
קיבוציים, וההתמודדות הקיבוצים עם שאלות של הגינות ושל שוויון, שזורים באופן 

ם הדרמטיים הדוק בהיסטוריה של התנועה הציונית, ואף של המהלכים ההיסטוריי
ההתפתחויות בתחום זה הן  והעקובים מדם של המאה העשרים, ולא נס ליחם גם כיום.

קורס זה יפרוס "מורה נבוכים" עיוני ומעשי בפני המשפטן  דינמיות ואף דרמטיות.
 המבקש להבין ולפעול בתחום מרתק זה.

ם בעולם הקורס יעמוד על הייחודיות של יחסי עבודה קיבוציים, יסקור את התפתחות
תוך דגש עיקרי על החברה הישראלית והמשפט הישראלי. הנושאים שהקורס ידון בו 

לרבות סקירה  –יכללו: שביתה )זכות או חירות(; הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 
השוואתית של צווי ההרחבה המרכזיים החלים על הענפים השונים במשק; תפקידו של 

סכם הקיבוציים, וההצעות לבוררות חובה בית הדין לעבודה במסגרת הסכסוך והה
 ליישוב סכסוכי עבודה; עלייתם, דעיכתם ותחייתם המחודשת של ארגוני העובדים. 

הקורס יעסוק לעומק באחד הנושאים שנדונים בקורס החובה של דיני העבודה אך הוא 
  אינו מניח ידע מוקדם בתחום זה, והוא פתוח ללא תנאי מקדים של דיני עבודה.

 
 בספרים פתוחים. בחינה סופית 200%  יבי ציון:מרכ 
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 שם הקורס: סוגיות ביחסי ממון וחלוקת רכוש בין בני זוג
 

         שם המרצה: השופט מנחם הכהן
 נ"ז( 2)
 

 29:45-72:25 שעה: חמישי יום: א' סמסטר:

      
, כל שיטה משפטית אמורה לתת מענה ליחסים הרכושיים בין בני זוגתיאור הקורס: 

ולאופן חלוקת הרכוש בעת הפירוד ביניהם. אולם נראה כי בשיטת המשפט הישראלית, 
נודעת לסוגיה זו משנה חשיבות, וזאת לאור הקושי הרב בדין היהודי, לסידור גירושין 
שאינם בהסכמת שני הצדדים. כלומר, ככל שההסדר המשפטי יאפשר לאחד מבני הזוג 

רכוש שוויונית גם טרם פקיעת הנישואין, וגם החפץ להתגרש אך מסורב, לבצע חלוקת 
 אם פורמלית הנכס אינו רשום על שמו, נשלל קלף מיקוח וסחטנות מסרבן הגט.

במסגרת הקורס, נדון בסוגיות רכושיות שונות ומגוונות הנוגעות לחלוקת הרכוש בין 
 בני זוג  עקב התערערות היחסים ביניהם ולעת הגירושין, כגון: 

זכויות וחובות, נכסי עתודה כלכליים ועוד. כן, נדון בהתפתחות דירת המגורים, 
הפסיקה בכל האמור לחלוקת הרכוש, החל מהורתה ופיתוחה של הלכת השיתוף, 
בואכה לחקיקתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג והסדר איזון המשאבים המצוי בו, 

וההלכות  היחס בין שני משטרים רכושייים אלה, פסק הדין קנובלר נ' קנובלר
( לחוק יחסי ממון בין בני זוג 4בעקבותיו ועד לתיקון המהפכני האחרון )תיקון מס' 

 . 2924 -התשל"ג
 ותההשתכר   וכושר   האנושי   ההון  בחלוקת   העוסקות   האחרונות בהלכות  נדון כן

 .זוג   בני   בין  העתידי
 
 
   :בחינה סופית 200%מרכיבי ציון 

 

 
 חוקתיות בהליך הפליליזכויות שם הקורס:  

 
         ד"ר אסף הראלשם המרצה: 

  נ"ז( 2)
 

 22:30-23:00שעה:  חמישייום:  ב' סמסטר:

  
: ניהול הליך פלילי נגד אדם טומן בחובו פוטנציאל לפגיעה משמעותית תיאור הקורס

 –בזכויותיו החוקתיות. לא במקרה, אפוא, מאז חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו 
ניתן להצביע על בחינה מחודשת של הדין  -מהפכה החוקתית" שבאה בעקבותיו ו"ה

הפלילי הדיוני. הקורס יעסוק בהשפעת המהפכה החוקתית על ההליך הפלילי בישראל 
ואיתור נקודת האיזון הראויה בין הגשמת אינטרס הציבור, לחימה בפשיעה והגנה על 

הגנה על זכויות החשודים והנאשמים )בפועל ובכוח( אל מול  זכויות קורבנות העבירה
בהליך הפלילי. בתוך כך, נעסוק, בין היתר, בניתוח ההלכות המשפטיות אשר הובילו 
לפסילת ראיות שהושגו תוך הפרת הזכות החוקתית להליך הוגן; שאלת תחולתה של 
הלכת פרי העץ המורעל בישראל, ניתוח הזכות להליך הוגן של חשודים )כגון: זכות 
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ות בעו"ד, זכות  השתיקה וחזקת החפות(; הגנה מן הצדק; הסדרי טיעון; ההיוועצ
 חיפוש בגוף האדם ועוד. 

 
   :בחינה סופית 200%מרכיבי ציון 

 

 דיני ביטוחשם הקורס:  
 

          עמוס הרמןר ד"שם המרצה: 
 נ"ז( 2)
 

 23:00-24:30שעה:  רביעייום:  'א סמסטר:

      

א להציג בפני הסטודנט את ההיבטים המשפטיים של מטרת הקורס היתיאור הקורס: 
תעשיית הביטוח , הן אלו השייכים למשפט הציבורי )פיקוח על עסקי ביטוח( והן אלו 

 הקשורים למשפט הפרטי )חוזה הביטוח(.
במסגרת הקורס נלמד את תחומי הביטוח הציבורי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות 

, רכוש, חבויות ובריאות(. נשווה בין ביטוחי ממלכתי( והביטוח הפרטי )ביטוח חיים
 חובה לביטוחי רשות.

במסגרת הקורס גם נלמד על יחסי הגומלין בין דיני הביטוח לדיני החוזים הכלליים 
 ודיני הנזיקין.

הקורס יעסוק ,בין השאר, בכריתת חוזה הביטוח, בחובות הגילוי של הצדדים לחוזה 
 פרשנות חוזה הביטוח ובהתיישנות בביטוח. הביטוח, בסוגית זיקת הביטוח, בכללי

אנו נלמד על מעמדו של המוטב בחוזה הביטוח, על חובת תשלום דמי הביטוח ועל נטל 
ההוכחה של תביעה לתגמולי ביטוח. כמו כן נתמקד בסוגיות דוגמת כפל ביטוח, ביטוח 

 חסר וביטוח יתר.
של סוכן הביטוח ונבדוק נושא התחלוף יבדק לעומק וכמו כן נתמודד עם שאלת מעמדו 

 את השלכות גרם מקרה הביטוח בכוונה.
 

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 

 
 עבירות נגד גופו של אדםשם הקורס: 

 
          שם המרצות: ד"ר לאה ויזל

 נ"ז( 2)
 

 23:00-24:30  שעה: רביעי יום:     א' סמסטר:

  
      

למותו הינו ערך מוגן העומד בבסיס הערך של הגנה על גוף האדם וש תיאור הקורס:
עבירות רבות ומגוונות בכל שיטת משפט. בישראל עבירות אלו מצויות בעיקר בפרק י' 

 . 2922-לחוק העונשין תשל"ז
בקורס נבחן בצורה ביקורתית הסדרים חוקיים קיימים שמטרתם הגנה על גוף האדם, 

 תוך השוואה לנעשה בשיטות משפט מקבילות.
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עמודנה עבירות ההמתה אשר ניסוחן הנוכחי מעלה שאלות עקרוניות במוקד הדיון ת
מורכבות. העבירות המרכזיות הן רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות. המשותף להן 
הוא גרימת מותו של קרבן, אך חומרת התגובה החברתית אליהן שונה מאוד ונובעת 

 מהגדרות שונות של היסוד הנפשי.
ה של מבנה העבירות הקיים כיום, תוך בחינת ההסדר בקורס נבחן את מידת ההצדק 

המוצע בדו"ח הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר, 
 .7022אוגוסט 

בנוסף, נבחן שורה של עבירות שמטרתן הגנה על גופו של אדם לרבות עבירות אלימות 
 .מסוגים שונים

בירות הקיים כיום, תוך בחינת ההסדר בקורס נבחן את מידת ההצדקה של מבנה הע
המוצע בדו"ח הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר, 

 ואת הצעת החוק שהוגשה בעקבותיו. 2111אוגוסט 
 
 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 

 :דיני עונשין תנאי קדם 

   

 שם הקורס: סודות מסחריים  
 

         צקי   יר חגי וינ"שם המרצה: ד
 נ"ז( 2)
 

 א'  סמסטר:
 

 שני יום: 
 

 26:00-22:30 שעה: 
 

דיני הסודיות המסחרית הם אחד הענפים החשובים ביותר כיום  תיאור הקורס: 
מסחרי והקניין הרוחני. גזל סוד מסחרי עשוי להצמיח -בתחומי המשפט האזרחי

ו המהותיים של לבעליו עילות רבות מענפים שונים שמרכיבים את מרבית חלקי
המשפט האזרחי כגון: עוולת גזל סוד מסחרי, עילה חוזית, עילה מכוח דיני עשיית 
עושר ולא במשפט, עילה מכוח דיני האמון, עוולות נזיקיות נוספות )כגון רשלנות, הפרת 

. במסגרת הקורס ננתח את דיני ועוד חובה חקוקה, גרם הפרת חיוב, תרמית, גזל(
אם לדין הקיים בישראל ובהתאם לשיטות משפט זרות. הסודיות המסחרית בהת

העובדה שמתקיימות עילות כה רבות במקרים של גזל סוד מסחרי תאפשר לתלמידי 
הקורס גם להכיר את דיני הסודיות המסחרית וגם להפעיל במשולב את כל העילות 
החשובות של המשפט האזרחי שנלמדו בחלקן בקורסי היסוד. במסגרת הקורס ננתח 

ההיבטים החוקתיים המשפיעים על הזכות לסודיות מסחרית, נעמוד על ההצדקות  את
השונות לקיום הגנה משפטית למידע עסקי בכלל, ולסוד מסחרי בפרט, ונדגיש את 
 -השיקולים הכלכליים והמשפטיים בבחירת סוג ההגנה המתאים למידע עסקי נתון 

תח גם את ההיבטים העסקיים סוד מסחרי או פטנט. לאור אופיו העסקי של הקורס ננ
של הזכות לסודיות מסחרית, נציג את הבעיות הקיימות בתחום זה ואת ההצעות 
 לפתרון כשלי השוק. בנוסף נסקור את הסעדים המיוחדים המוקנים לבעל סוד מסחרי.

 
 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 

  א יוכל תלמיד שלמד את הסמינר העיוני "עוולות מסחריות" ל : מגבילתנאי 
 קורס "סודות מסחריים".ללהירשם 
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   דיני חוזים מיוחדיםשם הקורס: 
 

         צקי   יר חגי וינ"שם המרצה: ד
 נ"ז( 2)
 

 'ב סמסטר:
 

 שלישייום: 
 

 22:00-28:30שעה: 
 

קורס היסוד בדיני חוזים עוסק בדיני החוזים הכלליים וכמעט שאינו  תיאור הקורס:
ים ובדינים החלים עליהם. הקורס יעסוק ביחס בין דיני עוסק בסוגי חוזים מיוחד

החוזים הכללים לבין דיני החוזים המיוחדים, בהבחנות שבין סוגי החוזים המיוחדים 
וכן בדינים המיוחדים החלים על חוזי מכר )לרבות עסקאות של מכר באשראי עם תנית 

ושאילה(, חוזי  שימור בעלות ועסקאות קונסיגנציה(, חוזי שכירות )כולל ליסינג
קבלנות, חוזי מתנה וחוזה סוכנות )סוכן מסחרי וספק(. בנוסף, נעסוק בסעדים 
המיוחדים שקיימים במסגרת דיני החוזים המיוחדים. הקורס יעסוק גם בתזכיר חוק 

שפורסם ע"י משרד  7024 -שכירות הוגנת )הוראת שעה ותיקוני חקיקה(, התשע"ה 
 מעותית ביחס לשוק השכירות למגורים. המשפטים הכולל רפורמה רחבה ומש

 
 
 :בחומר פתוח בחינה סופית 200% מרכיבי ציון. 

 

 

   דיני מכרזיםשם הקורס: 
 

         מיכל טמיר פרופ'שם המרצה: 
 נ"ז( 2)
 

 ב' סמסטר:
 

 חמישי יום:
 

 22:30-23:00שעה: 
 

ישראל. נותן את הבסיס התיאורטי והפרקטי לדיני המכרזים בהקורס תיאור הקורס: 
תוך מתן דגש  כלי המכונה "מכרז"מהותו של ה נתח את במסגרת התיאורטית נ

לשאלות הבאות: ההבדל בין מכרזים פרטיים וציבוריים; הטעמים לחובת הרשות 
להתקשר במכרז; ההיבט הציבורי וההיבט העסקי של המכרז; סיווג הוראות המכרז 

במסגרת החובה לפעול בתום לב. והשלכת הסיווג על הסעדים; סוגי מכרזים ומהותם; 
הקורס ינתח בפירוט את דיני המכרזים הציבוריים בישראל, תוך עמידה על הפרקטית 

: סמכות השיפוט והדין החל; המכרז ותנאיו; החובה לערוך מכרז הנושאים הבאים
וחריגיה; בחירת ההצעה הזוכה; זכות הטיעון; איסור משוא פנים; ניהול משא ומתן; 

 .ת; ביטול מכרזפגמים ותקלו
 
 
 

 :בחומר סגור. מותרת הכנסת ספר חקיקה  בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 
 "משפט מינהלי". סילבוס יחולק.

  :משפט ציבורי  תנאי קדם 
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 שם הקורס:  פיצויים וניכויים בנזקי גוף 
 

         יעקובי שם המרצה: השופט רפאל
 נ"ז( 2)
 

 29:45-72:25שעה:  חמישייום:  ב' סמסטר:

       

היבטים עיוניים ומעשיים של תורת הפיצויים, תוך השוואה בין תביעות  תיאור הקורס:
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים לבין תביעות אחרות לפיצוי נזיקי. הקורס 

פיצוי הוגן ופיצוי יעסוק, בין השאר, בנושאים שלהלן: פיצוי חד פעמי ופיצוי עיתי, 
ופים, פיצויים רגילים ומוגברים, פיצויים בגין נזקים ממוניים ולא תשלומים תכמלא, 

, היוון, הפסדי שכר בעבר ובעתיד וניכויים ממוניים, היבטי מס בפיצויים, חזקות שונות
 מהפיצויים.

 

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
 
 

 שם הקורס: אתיקה רפואית ומשפט
 

        שם המרצה: פרופ' פמלה לאופר יוקלס
 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30 שעה: שלישי יום: א' סמסטר:

      
קורס זה יתמודד עם דילמות רפואיות בעלות מורכבות אתית תיאור הקורס: 

ומשפטית. בקורס נתרכז על נושאים שרופאים פוגשים במהלך מתן טיפול רפואי, וכן 
במספר  זכויותיהם של מטופלים העומדים בפני החלטה הקשורה בטיפול שלהם.  נדון

נושאים  במאמץ לנתח את ההשלכות האתיות והמשפטיות העולות מנושאים אלה. 
הנושאים יכללו: הסכמה מדעת, הזכות לסרב לקבל טיפול, הזכות לסרב לתת טיפול, 
קביעת תחילת החיים, קביעת מוות, השתלת איברים, מכירת איברים, וכולי.  נתחיל 

ריך לפתור.  השיחה בכל דילמה יכלול כל נושא עם בעיה פרקטית שמעלה דילמה שצ
 פתרונות משפטיות ואתיות.  

 
 
 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
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 גישור, בוררות ומה שביניהםם הקורס: ש
 

         שם המרצה: ד"ר דפנה לביא
 נ"ז( 2)
 

 22:25-27:45 שעה: שני יום: 'ב סמסטר:

     
, והבוררות הגישור -ADR -של דרכי השני עמודי המפתח המכוננים תיאור הקורס: 

חוברים יחדיו בשנים האחרונות ליצירת "מוטציות" חדשות אשר תופסות תאוצה 
, (MED-ARB)הגישבור  -בחקיקה ובספרות הכלל עולמית. אחת מן המוטציות הללו

צובר הכרה בעולם כאחד מן המודלים השימושיים , ADR -מהחדשניות שבדרכי ה
  ADR -ועשוי לשמש כמענה לבעיות אימננטיות בדרכי ה וררותוהראויים של מוסד הב

הקלאסיות. מטרת הקורס להציג בחינת עומק ורוחב של הגישור והבוררות בצד 
תוצריהם המודרניים ואפשרות3שאלת אימוצם והתאמתם של האחרונים אל החקיקה 

 הישראלית.
    

 
 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 

 

 
 תיאוריה ופרקטיקה-ניהול משא ומתןעקרונות בשם הקורס: 

 
         שם המרצה: ד"ר דפנה לביא

 נ"ז( 2)
 

 26:00-22:30 שעה: שני יום: א' סמסטר:

     
בענייני  לניהול מו"מ"...בעולם המעשה עוה"ד מקדישים יותר זמן תיאור הקורס: 

צי סכסוכים, מאשר לעיון בספריות או לדיונים בבתיהמ"ש והמחקרים מראים שבמאמ
 המו"מ שלהם הם משיגים יותר עבור לקוחותיהם". 

 ]פרופ' דרק בוק, נשיא אונ' הרווארד לשעבר, ופרופ' למשפטים[
 

כל ניסיון  -ניהול משא ומתן הוא חלק משגרת חיינו. בהגדרתו הרחבה "משא ומתן" הנו
 משא ומתן הוא ;לשכנע. מכיוון שכך, אין מי שלא עוסק בניהול מו"מ ביומיום. בנוסף

כשאנו  באופן מושכלכלי חשוב ושכיח בעבודתו של עורך הדין.עד כמה אנו פועלים 
משתמשים בכלי זה? האם ישנו מודל ראוי לניהול מו"מ? מהם הכשלים השכיחים 
וההטיות הקוגניטיביות המאפיינים  נושא ונותן? כיצד משפיע השיוך המגדרי על אופן 

שאלות אלו ואחרות  מי לומר בנידון?ניהול המו"מ? ומה יש לשיח הטקסטואלי העול
 יידונו בקורס.

    

 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 
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 עבירות צוארון לבןשם הקורס: 
 

         שם המרצה: עו"ד יהושע למברגר
 נ"ז( 2)
 

 22:25-27:45 שעה: שני יום: 'ב סמסטר:

      
הקורס תבחנה  השיעור יעסוק בעבירות "צווארון לבן". במסגרתאור הקורס: ית

תופעות השחיתות בתחום השלטוני ודרכי התמודדות עם תופעות אלה בעיקר מן 
ההיבט הפלילי. יינתן דגש לניתוח העבירות הספציפיות )שוחד, הפרת אמונים, קבלת 

בחינת יסודות העבירה, התפתחות הפסיקה  –דבר במרמה, גניבה, הלבנת הון וכיוב'( 
טיים והאכיפתיים בהתייחס לעבירות אלה. במהלך וניתוח הקשיים החוקתיים, המשפ

הקורס נבקש לפתח דרכי חשיבה ביקורתיות בהתייחס למסורת ההלכתית והאכיפתית 
 של העבירות הרלבנטיות. 

 
 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון    

 דיני עונשין :תנאי סף 
 

 
      פלסטיני  בראי המשפט  –הסכסוך הישראלי שם הקורס: 

 הבינלאומי
 

        אבן חן –שם המרצה: ד"ר הילי מודריק 
 נ"ז( 2)
 

 22:00-28:30 שעה: שלישי יום: א' סמסטר:

     
 -מטרת הקורס לעמוד על מאפייניו המשפטיים של הסכסוך הישראליאור הקורס: ית

פלסטיני בשים דגש על סוגיות במשפט בינלאומי הקשורות בסכסוך זה. הקורס יתמקד 
ויעסוק בשאלות המשפטיות הקשורות לכיבוש הישראלי  2962חר בעיקר בתקופה שלא

בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה וההתנתקות מחבל עזה. עם זאת, נבחן גם סוגיות 
המתעוררות בהקשר רחב יותר של הסכסוך, כגון השפעת הסכסוך על מעמדו המשפטי 

העדפה מתקנת  פלסטיני בישראל, תביעותיו הלאומיות והחברתיות,-של המיעוט הערבי
 כלפי המיעוט הערבי וכדומה.  

הנושאים העיקריים בהם יעסוק הקורס הם: מעמדם המשפטי של השטחים הכבושים 
חובות הזכות להגדרה עצמית, על פי המשפט הבינלאומי טרם להתנתקות ואחריה, 

השפעת הטרור על הסכסוך זכויות האדם בשטחים הכבושים והכובש וזכויות הנכבש, 
ואת השינויים שחלו במצב ה נדון בהבדלים בין האינתיפאדה הראשונה לשנייה, )בכלל ז

נבחן את הגדרתם המשפטית של המשפטי בשטח מאז החלה האינתיפאדה השנייה, 
אירועי הטרור בשטחים ומחוץ להם ונעסוק בחוקיות האמצעים שננקטו וננקטים נגדם 

קות חשמל(. כן נבחן את כגון הריסות בתים, תיחום מגורים, סיכול ממוקד, הפס
השלכותיהן של סוגיות אלה על סוגיות משפטיות וחברתיות המתעוררות בתוך ישראל 

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ומעמדו תיוג אתני, כגון מעצרים מנהליים, 
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בהתאם , גם במהלכונושאי הקורס מתעדכנים המשפטי של המיעוט הערבי בישראל. 
  .להתפתחויות האקטואליות

 
 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 

 

 
 שם הקורס:  חברות בקשיים 

 
     שמות המרצים: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח, עו"ד אוריאל זעירא

  נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30שעה:  יליששיום:  'א סמסטר:
 

ניתוח הסיבות והאירועים המאפיינים חברות במצוקה. צורות טיפול  תיאור הקורס:
כינוס, פירוק, הקפאות הליכים והסדרי נושים. העקרונות  -ת בקשיים שונות בחברו

המהווים בסיס לצורות הטיפול השונות בחברות בקשיים. דרכי מינוי של כונס, מפרק 
או נאמן, שיקולים בכדאיות המינוי, האחריות והסיכונים שבו. ניהול הלכה למעשה של 

ברות בקשיים. מיומנויות הנדרשות חברות בקשיים. סוגיות מיוחדות בשיקום וניהול ח
מבעל תפקיד ודרכי התמודדות עם נושאים מיוחדים הנלווים לפעילותו. סוגיות בגיבוש 
הסדרי נושים של חברות פרטיות וציבוריות, ניתוח תיק הקלאבמרקט, אירועי 

 אגרקסקו, מעריב, רשות שדות התעופה ואירועים נוספים.
 כלכלי החדש. ועקרונות חוק חדלות פירעון ושיקום

 
 
 :בחינה  -ציון מבחן + מיטיב  85%נוכחות והשתתפות +  25%  מרכיבי ציון 

 .סופית
עד  –ציון מיטיב על השתתפות פעילה, קריאה ותרומה לדיון 

 חמש נקודות.
 

 

 הלכה למעשה-עריכת דין וייצוג לקוח בבתי המשפטשם הקורס: 
 

         שם המרצה: עו"ד אופיר סטרשנוב
 נ"ז( 2)
 

 24:30-26:00  שעה: חמישי יום: א' סמסטר:

       
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט כלים וידע להתמודדות עם  תיאור הקורס:

 . האזרחיים והפליליים –משפטיים ה כיםההיבטים הפרקטיים של ההלי
בבית בעת ניהול ההליך  עורך הדין והצדדיםהקורס יעסוק בסוגיות שונות העומדות בפני 

 הלכה למעשה, תוך התמקדות במושגי יסוד, ובעקרונות העומדים בבסיס ההליך.  ,משפט

ההופעה בבית המשפט )ליטיגציה(,  אמנות במהלך הקורס נעסוק וננתח סוגיות מתחום
 יתבועורך הדין נדון במערכות היחסים השונות והמורכבות שבין . והטיעון המשפטי
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הדילמות הרבות  שמערכות יחסים אלו, , ובסוגיות והלקוחבין עורך הדין והמשפט ו
 והשילוב בניהן, מעוררות.

ויישומו בניהול  מי המשפט השוניםייחודו של הקורס הינו בשילוב הידע התיאורטי בתחו
 במסגרת העיסוק בעריכת הדין, הלכה למעשה. בבית המשפטההליך 

 

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
 ות פעילה בשיעוריםנקודות ציון מיטיב על השתתפ 5עד    

 

 
 עבירות מין במשפחהשם הקורס: 

 
         שם המרצה: ד"ר לימור עציוני

 נ"ז( 2)
 

 22:00-28:30 שעה: שלישי יום: 'ב סמסטר:

      
בשנים האחרונות אנו עדים למודעות חברתית הולכת וגוברת לתופעה תיאור הקורס: 

אחרונות , בארץ ובמדינות של עבירות בתוך המשפחה. מודעות זו הביאה בשנים ה
אחרות, גם לתחילתה של התייחסות מיוחדת של המחוקק לעבירות אלו, התייחסות 
שבאה לתת ביטוי להכרת המחוקק במאפיינים המיוחדים של עבירות אלו, אשר יש 

 בהן פגיעה, תוך ניצול יחסי המרות והתלות הייחודיים הקיימים במסגרת המשפחה.
מקום נרחב ורב חשיבות בקודקס הפלילי במדינת ישראל.  לנושא עבירות המין יוחד

 .תחום זה, הינו  תחום מרכזי שבו נעשו שינויים מרחיקי לכת בשנים האחרונות 
מטרתו של הקורס המוצע הינה דיון מתקדם בסוגיות בתחום עבירות המין במשפחה. 

ל לדיון כללי הדיון בקורס יתמקד בדיון רחב ומקיף בדין הפלילי המהותי, אך לא יוגב
בדיני עונשין בלבד, כי אם יעסוק בכל המטריה הפלילית הכוללת דיני ראיות 
ופרוצדורה, לרבות שינויים בחקיקה ומגמות חדשות בפסיקת בתי המשפט וכן 
באספקטים אזרחיים שונים הנוגעים לסוגיה. יחד עם זאת ולאור העובדה שנושא זה  

נתרופולוגיה, סוציולוגיה , פסיכולוגיה, נקשר לדיספלינות לבר משפטיות כדוגמת א
חינוך ועוד, נבחן את התופעה באופן מעמיק ותוך שילוב תחומים שונים. קורס זה 
מיועד ללימוד והבנת התופעה שהוגדרה במשך שנים רבות כטאבו, מטרת הקורס 
המוצע ללמוד את הבעיה תוך פיתוח יכולת ניתוח השוואתי ועמידה על המשותף 

 דרכי ההתמודדות עם התופעה לפי החקיקה , הפסיקה והספרות בנושא. והנבדל בדבר
 
 
 :בחינה סופית 200%  מרכיבי ציון 

 :דיני עונשין תנאי קדם 
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  ינטרנט ומשפטאשם הקורס: 
 

          שם המרצה: פרופ' יעל רונן
 נ"ז( 2)
 

 26:00-22:30 שעה: שני יום: ב' סמסטר:

      

שינה את פני החברה האנושית  –המרחב הקיברנטי  -האינטרט תיאור הקורס: 
בעוצמה ובמהירות ששום תופעה טכנולוגית אחרת לא מתחרה בה. לשינוי הזה יש 
ביטוי גם בעולם המשפטי, אשר לא פעם מדשדש הרחק מאחורי הטכנולוגיה ומתקשה 

 לתת מענה הולם לאתגרים החדשים. 

באינטרנט, מבחינה דיונית במהלך הקורס נדון בהיבטים משפטיים של השימוש 
ומהותית, במשפט האזרחי ובמשפט הציבורי. באמצעות סוגיות אקטואליות נבחן את 
סמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל על פעילות באינטרנט והדין החל בהם 
)סכסוכים עם פייסבוק(, אחריות אתרי אינטרנט להוצאת לשון הרע, הגנה על הפרטיות 

)פרשת סנואודן(, הזכות להישכח )פרשת סביר(, צנזורה בעולם  באינטרנט מפני המדינה
 Stuxsentמקוון, נגישות למידע )חסימת ויקיפדיה בתורכיה(, לוחמת סייבר )

 ועוד. ואירן(

 :מבחן מסכם. 90%  מרכיבי ציון 
 השתתפות פעילה ומועילה בשיעורי 20%

 
 

 פלסטיני ומשפט הומניטרי-הסכסוך הישראלישם הקורס: 
 

          רצה: פרופ' יעל רונןשם המ
 נ"ז( 2)

      
 Valparaiso University-קורס מרוכז משותף למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ול

Law School 

בנושא "המשפט ההומניטארי יתקיים קורס מרוכז  2113 במארס 4-16בימים 
 פלסטיני". בקורס ישתתפו סטודנטים מאוניברסיטת ולפראיסו-והסכסוך הישראלי

 היקף וסטודנטים מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. הקורס יתקיים באנגלית.
 )שווה ערך לשני קורסי בחירה(.  נ"ז 2 הוא הקורס

פלסטיני, בדגש -הקורס מציג את התשתית במשפט הבין לאומי לדיון בסכסוך הישראלי
על משפט הומניטרי ועל שאלות אקטואליות. זו הזדמנות להכיר את המסגרת 

טית לשיח אשר רוב הסטודנטים הישראליים מכירים במישור הפוליטי המשפ
והחברתי, ובכך לרכוש כלים נוספים להבנת המציאות הסובבת אותנו. קיום הקורס 
במשותף עם סטודנטים זרים הוא גם הזדמנות להכיר את האופן שבו הסוגיות נתפסות 

 .בעיני קהל זר
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 מבנה הקורס:

 וד"ר נולס )חובה( ר טלמן"ונן, דר' הרצאות פרונטליות של פרופ 

 )מפגשים עם אנשי מעש, מחקר ומדיניות )חובה 

 )שני ימי סיור לימודיים )חובה 

 )סיורים נוספים ומפגשים חברתיים עם הסטודנטים האמריקאיים )בחירה 

  במהלך חופשת הסמסטר לפני פתיחת הקורס יתקיימו ימי מפגש מרוכזים לדיון
היסוד. מועדי המפגשים יתואמו בבוא העת בין פרופ' בנושאי רקע וחזרה על נושאי 

 רונן לסטודנטים המשתתפים )חובה(

 מרכיבי הציון: 

 )200% -  בחינה מסכמת )אפשר לכתוב בעברית 

  נקודות 5עד  –ציון מיטיב עבור השתתפות פעילה ומועילה 

 :תנאי קבלה לקורס

  משפט בין לאומי פומבי 

 שליטה טובה באנגלית 

 שיראיון קבלה אי 
 

סטודנטים המעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים לשלוח את המסמכים הבאים 
 : yaelr@mishpat.ac.ilבכתובת  לפרופ' יעל רונן

 חיים קורות 

 ציונים גיליון 

  .פסקה באנגלית המציגה את המועמד3ת, וכן טעמי הבקשה להשתתף בקורס 

 

  שם הקורס: דיני הורים וילדים
 

         זרונה שו פרופ' שם המרצה: 
 נ"ז( 2)
   

 29:00-70:30שעה:  שלישייום:  'א סמסטר:

      
      

הקורס עוסק בסוגיות נבחרות בדינים המסדירים את היחסים בין  תיאור הקורס:
התוכן המשפטי של יחסים אלה  ;הורים וילדיהם הכולל יצירת הורות משפטית

מתעוררים קונפליקטים בין והתערבות המדינה ביחסים בין הורים וילדיהם. לעיתים 
האינטרסים של חברי המשפחה לבין עצמם או בין המדינה לבין חברי המשפחה. אין 
קונצנזוס כיצד לפתור את הקונפליקטים האלה. מצד אחד, יש רצון לכבד את 
אוטונומית המשפחה, שיציבתה נתפסת כחיונית ליציבות החברה. מצד שני , קיים 
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ה שאינם יכולים להגן על עצמם, בעיקר הילדים. הקורס צורך להגן על החברים במשפח
ידון בנושאים שבהם קונפליקטים אלה באים לידי ביטוי ונבחן את הפתרונות שאימץ 
הדין הישראלי באופן ביקורתי תוך התמקדות בשאלה האם הם עולים בקנה אחד עם 

גי יסוד, הגישה המודרנית של זכויות הילד . בין נושאי הקורס: מבוא והגדרת מוש
קביעת הורות במקרים של הולדה מלאכותית, קביעת אבהות, אימוץ ילדים, סכסוכי 

 משמורת, הוצאת הילד ממשמורת הוריו. 
 

  :5עד  –בחינה סופית, ציון מטיב בגין השתתפות פעילה  200%מרכיבי ציון 
 נקודות

 

 שם הקורס:  חטיפת ילדים בינלאומית  
 

          רונה שוז פרופ'שם המרצה: 
 נ"ז( 2)
 

 א' :סמסטר
 

 שלישייום: 
 

 22:00-28:60שעה: 
 

  
בעידן של גלובליזציה ועלייה במספר "הזוגות הבינלאומיות."  התרחבה  תיאור הקורס:

התופעה של חטיפת ילדים בינלאומית. מדובר במקרים שבהם הורה אחד מעביר את 
זיר אותו למקום הילד למדינה אחרת ללא הסכמתו של ההורה השני או מסרב להח

מגוריו הרגיל. על מנת לנסות לצמצם את  הממדים ההולכים וגדלים של תופעה זו, 
נחתמה אמנה בינלאומית )אמנת האג בדבר היבטים אזרחים של חטיפת ילדים 

(, שאליה מדינת ישראל חתומה.  בקורס נבחן את הוראות האמנה ואת 2980בינלאומית 
כמו כן, נדון בביקורת שנמתחה נגד האמנה  הפסיקה הישראלית המיישמת אותה. 

ובסיפורים העצובים שעומדים מאחרי הפסיקה.  בנוסף, נתייחס  לדרכים משפטיות  
אחרות למנוע חטיפת ילדים  כגון מתן רשות הגירה, הגבלה על יציאה מן הארץ  

 וסנקציות פליליות.
     

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
 השתתפות פעילה וחיובית בקורסנקודות מטיב עבור  5עד 

 

 
  21 -מעמד אישי במאה ה שם הקורס: 

 
         רונה שוז פרופ' שם המרצה: 

 נ"ז( 2)
   

 29:45-72:25שעה:  חמישייום:  'ב סמסטר:

      
      

הולכים   כתוצאה  מתהליכי גלובליזציה שמתרחשים במאה הנוכחית, :תיאור הקורס
השאלה של הכרה בסטטוס )כגון נשוי, גרוש, ידוע ומתרבים המקרים שבהם עולה 

בציבור, הורה, חסוי( שנוצר במדינה אחרת.  סוגיה זו עולה שוב ושוב במקרים של הגירה 
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ממדינה למדינה ובמקרים שבהם הנסיעה למדינה האחרת הייתה לצורך התחמקות 
-נישואין חדממגבלות במדינת המקור )כגון איסורים על פונדקאות,  הולדה אחרי מוות, 

ים וכיו"ב(.  בקורס נבחן כיצד נוצר סטטוס נימי-מיניים, אימוץ על ידי בני זוג חד
והמשמעות של מעמד אישי במדינות  שונות. כמו כן, נעסוק ביחס של הדין הישראלי, 

 מערכות משפט אחרות ואמנות בינלאומיות להכרה במעמד אישי זר.  
 
 

  :בחינה סופית,  200%מרכיבי ציון 
 נקודות 5עד  –ציון מטיב בגין השתתפות פעילה    

 
 אינטליגנציה רגשית להצלחה בקריירה : הקורסשם 

 
         שם המרצה: עו"ד ריקי שחר פורת

 נ"ז( 2)
 

 'א סמסטר:
 ב'                

 

 שלישי  יום:
 שני          

 22:00-28:30  שעה:
            22:25-27:45 

 
 כלים להגברת המודעות העצמית והמקצועית. הקניית   :מטרת הקורס

הפסיכולוג שפיתח   Individual Psychology -הקורס מבוסס על  ה : קורסתיאור ה
הפסיכולוגיה של האדם השלם, ההוליסטי: גישה  .(2932-2820אלפרד אדלר )

 פסיכולוגית חיובית, הומניסטית, קוגניטיבית וחברתית. 
הוא אחראי על האופן בו הוא מעצב  ומתוך כך ,חירהאדלר האמין, כי לאדם יש חופש ב

 את אישיותו ואת מערכות היחסים בחייו.
יישום העקרונות האדלריאניים מאפשר בחירה בחיים מספקים, נעימים ומכבדים, הן 

עקרונות של על  ו. מערכות יחסים אלה מושתתותעבור האדם והן עבור הסובבים אות
 .ומה ומועילותשוויון ערך האדם, כבוד הדדי, תר

נלמד על העקרונות מאחורי ההתנהגות האנושית )מודל האדם( במסגרת הקורס 
של היותנו יצורים חברתיים וככאלה קיימת השפעה הדדית את   בין היתר: הכוללות

טמון בשאלה מהי המטרה הההסבר להתנהגות האנושית ; את אופיינוהחברה על 
למציאות, אשר משפיעה על ייקטיביות סוב; את ההכרה כי לכל אחד פרשנות לפעולה

המפתח להגשמה בחירות נעשות עפ"י תפיסת המציאות וכי ההתנהלותו; את ההבנה ש
 .על המציאות האינדיבידואליתשנוטל האדם היא מידת האחריות 

והרגלים, הכולל התנהגויות להכיר את סגנון החיים הייחודי של כל אחד מאתנו נלמד 
 ת החיים: כאיש משפחה, כאדם עובד וכחבר לחבריו.    ומבאים לידי ביטוי במשיה
 
 
 :מטלות שוטפות. 30% מרכיבי ציון 

 .עבודת סיכום 30%
 .מעורבות בשיעור 40%
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 חופש הביטוישם הקורס:  

          ר חיים שייןשם המרצה: ד"
 נ"ז( 2)

 
 29:45-72:25שעה:  חמישייום:  'א סמסטר:

       

. הוא כולל את החופש מחירויות היסוד של האדם י הנו חופש הביטו אור הקורס:ית
להביע ולפרסם דעות, החופש להפגין, וחופש היצירה האומנותית. האוטונומיה של 
האדם, הדמוקרטיה וכבוד האדם מקבלים את מהותם ומשמעותם בין היתר באמצעות 

ות חופש הביטוי. הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות האדם כוללת את חיר
הביטוי. במהלך הקורס נלמד את ההיבטים האוניברסליים של חופש הביטוי, מגבלות 
חופש הביטוי מעמדו של חופש זה במשפט הישראלי גם לאור חוקי היסוד. במסגרת 
הקורס נתמקד  בחופש הביטוי האומנותי והפוליטי  לאור פסקי דין חדשים של בית 

  המשפט העליון.

 

 :סופית בחינה 25%  מרכיבי ציון 
 דיבייטים 75%
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 קורסי בחירה מקוונים
 ב של שם משפחתו של המרצה(-)לפי סדר א
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 משפטי מפתח בהיסטוריה שם הקורס:  
 

         תהילה אלוןשם המרצה: ד"ר 
 נ"ז( 2)
 

 05.03.28  :םמפגשי ב' יום: ב' סמסטר:
02.05.28 
22.06.28 

 26:00-22:30שעות: 

 
: קורות ימיה של האנושות רצופים מהפכים וטלטלות. החברה האנושית תאור הקורס

איננה קופאת על שמריה, תפיסות ועקרונות היסוד המנחים אותה משתנים מעת לעת. 
ולעיתים מערכת המשפט המשמשת ראי לפניה של החברה, משקפת את השינויים הללו 

 אף מחוללת אותם.
בקורס זה נתוודע לכמה ממשפטי המפתח המפורסמים והסנסציוניים ביותר מהארץ 
ומהעולם. משפטים אשר חוללו שינוי חברתי משמעותי או כאלו המשקפים דילמות 
והתחבטויות של החברה. כמו כן נעסוק במשפטים המהווים אבן דרך משמעותית מצד 

 הם.המטריה המשפטית המצויה ב
במהלך הקורס משולבים סרטים היסטוריים, תחקירים דקומנטרים וסרטים 
עלילתיים, המאפשרים מפגש בלתי אמצעי עם הדמויות שמאחורי המשפטים 

 המפורסמים הללו.
בין המשפטים שיידונו בקורס נעיין בדיני הראיות דרך משפטו של או. ג'יי סימפסון, 

יל" דרך משפט אייכמן ופרשיית כפר קאסם, נבחן את סוגיית "פקודה בלתי חוקית בעל
נדון בעקרון השוויון תוך עיון בפסק הדין האמריקאי "בראון נגד מועצת החינוך של 
טופיקה קנזס" ועד בג"ץ עמנואל, ונעסוק בשאלת החופש האקדמי, דת מדע ומדינה 

 דרך משפט סקופס, "משפט הקופים".
 
 :בחינה סופית 85% מרכיבי ציון 

קוונים באתר )באתר שישה בחנים, אך לצורך בחנים מ 25%
 הציון ייבחרו שלושת הציונים הגבוהים מבין השישה(. 

 
 קנין רוחנישם הקורס: 

 
         שם המרצה: ד"ר ויקטור ח. בוגנים

 נ"ז( 2)
 

 76.20.22  :מפגשים ה' יום: א' סמסטר:
72.27.22 
75.02.28 

 26:00-22:30שעות: 

בעקרונות ובכללים המשפטיים של קניין רוחני בישראל עוסק הקורס : תיאור הקורס
נופת פיתוח בישראל ובעולם נמצא בתובהקשר בינלאומי. תחום הקניין הרוחני 

כתוצאה ממרכזיותו בכלכלה החדשה, "כלכלת הידע", ומן השגשוג ביצירה 
 התרבותית ובפיתוח הטכנולוגי. 
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חני לסוגיהם: זכות יוצרים; מוקד הדיון של הקורס מהווה סקירת דיני הקניין הרו
פטנטים; סימני מסחר; מדגמים וסודות מסחר. דגש מיוחד יושם בקורס בדיון 
בסוגיות עכשוויות של קניין רוחני בהקשרים של טכנולוגיות מידע, מחשבים 

 ואינטרנט.
 
 :בספרים סגורים בחינה סופית 85%  מרכיבי ציון 

 מטלות מתוקשבות ובחני ביניים 25%
 פעילה ותורמת בקבוצות הדיוןות עבור השתתפות נקוד 5עד 

 
 דיני ירושהשם הקורס: 

 
        שם המרצה: ד"ר איילת בלכר פריגת

 נ"ז( 2)
 
    

 73.20.22 :מפגשים ב' יום: 'א סמסטר:
                 75.27.22 
                 77.02.28 

 26:00-22:30שעות: 

 
ד ולנתח את חוק הירושה והפסיקה העוסקת מטרת הקורס היא ללמו: תיאור הקורס

בירושה, תוך התייחסות לגישות תיאורטיות שונות הנוגעות למוסד הירושה ולמשפט 
ירושה על פי דין וירושה על פי  משווה. הקורס יתייחס לשתי הדרכים לזכייה בירושה:

דרת . בין היתר, יידונו בקורס הנושאים הבאים: מעמדו המשפטי של העזבון, הגצוואה
נכסי העזבון, עקרונות הירושה על פי דין בישראל, כשרות לרשת, הסתלקות מירושה, 
עסקאות בירושה, צורות הצוואה, פגמים בצוואה, פרשנות הצוואה, ומזונות מן 

 העזבון.
 

 
   :בחינה סופית 200%מרכיבי ציון 

 :הקורס לא פתוח למי שלמד דיני ירושה )קורס לא מקוון(. לא  תנאי מגביל
 תן להירשם לשני הקורסים במקביל.ני

 דיני בוררותשם הקורס: 
 

         שם המרצה: פרופ' חמי בן נון
 נ"ז( 2)
 

 06.03.28  :מפגשים ג' יום: 'ב סמסטר:
08.05.28 
27.06.28 

 26:00-22:30שעות: 

    
 דיני הבוררות בעקרונות ובכללים המשפטיים של עוסק הקורס : תיאור הקורס

היא אמצעי חלופי להליכים בבית משפט ולא פעם מתחילה בהליך  . בוררותבישראל
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משפטי וחוזרת אל בית המשפט בבקשה לביטול פסק הבורר או בערעור על הפסק. 
 מכאן חשיבותו המרכזית של התחום. 

יהיה בהשוואה בין הליך בוררות לבין הליכי בית המשפט; מוקד הדיון של הקורס 
עמדו של הבורר ואחריותו כלפי בעלי הדין; בפסק בהסכם הבוררות ובפניה אליה; במ

הבוררות, אישורו, תיקונו וביטולו; בוררות שלא על פי חוק הבוררות, הליכי ביניים 
 בבוררות; הערעור בבוררות והפסיקה החדשה בענייני בוררות. 

 
 :בספרים סגורים בחינה סופית 90%  מרכיבי ציון 

 מטלות מתוקשבות  20%

 

 ממון בתוך המשפחהיחסי שם הקורס: 
 

         שם המרצה: ד"ר מיכאל בריס
 נ"ז( 2)
 
    

 74.20.22  :מפגשים ג' יום: א' סמסטר:
76.27.22 
73.02.28 

 22:00-28:30שעות: 

 
התא המשפחתי הוא הגרעין של החברה האנושית כפי שאנחנו מכירים : תיאור הקורס

קשים לתת ביטוי לחירות אותה בחברה שלנו כיום. יחסי הממון שבתוך תא זה מב
ולאוטונומיה של כל אחד מבני הזוג, אך גם לאחריות ההדדית שביניהם וכלפי ילדיהם. 
במדינת ישראל חלות שתי מערכות שיפוט המחילות נורמות שוות בצורות שונות, וגם 

 נורמות חדשות שהן מעשה ידיו של המחוקק הישראלי בימינו. 
במשפט העברי,  -ל יחסי הממון בתוך המשפחה קורס מקוון זה יקנה את היסודות ש

שהוא מאפשר  במשפט הישראלי ובממשק שבהם. היתרון של הקורס המקוון הוא
 בהיר, ולעשות סדר הלכה למעשה במציאות הישראלית.  רלהציג את הדברים באו

 
 :ברירתי מסכם בספרים סגורים-מבחן רב 90%  מרכיבי ציון 

 בין שניים ברירתי מקוון אחד מ-בוחן רב 20%

 

 דיני תקשורתשם הקורס: 
 

         שם המרצה: פרופ' אביעד הכהן
 נ"ז( 2)
 

 79.20.22  :מפגשים 'א יום: 'א סמסטר:
74.27.22 
72.02.28 

 26:30-28:00שעות: 

 
הבטיח את המשטר הדמוקרטי. נועדו לעיתונות ביטוי והחופש ה: תיאור הקורס

, ומעוררים מגוון של חברתיים אחרים-ייםעם אינטרסים משפטחירויות אלה מתנגשות 
 בים ומגוונים. רשאלות בתחומים שונים, 
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מערכת המשפט נזקקת לא אחת לסוגיות אלה, אם בדרך של הסדרה מראש, באמצעות 
חוקים, תקנות, כללים ונורמות שתכליתם להסדיר את עולם התקשורת ולקבוע לגביו 

דיון "לאחר מעשה", באמצעות כללי התנהגות מחייבים ומנחים, ואם בדרך של 
 הכרעות שיפוטיות שנועדו לקבוע את כשירותו של מעשה מסוים. 

דיני התקשורת מעלים שלל של סוגיות הנוגעות או משיקות לשדות משפט נרחבים: 
משפט ציבורי ומשפט פרטי, משפט פלילי ומשפט אזרחי,  דיני נזיקין ודיני חוזים, דיני 

 ת האדם. הגבלים עסקיים ומשפט זכויו
בקורס נבקש לעסוק במקצת סוגיות אלה מתוך שילוב בין העיון התיאורטי, המופשט 

 ועמידה על עקרונות היסוד בתחום דיני התקשורת לבין יישומם הלכה למעשה.
בין הסוגיות שיידונו: חופש הביטוי וחופש העיתונות, תוכנם, מעמדם והיקפם; רישוי 

ון הרע; דיני תקשורת והמשפט הפלילי; אתיקה עיתונות; הזכות לשם טוב ואיסור לש
צווי איסור פרסום; הזכות לפרטיות ועיתונאית; חיסיון עיתונאי; חופש הפרסום; 

ביקורת שיפוטית על חופש העיתונות; מעמד העיתונאי; חופש העיתונות מול בטחון 
תעמולת בחירות; חופש הביטוי המדינה; צנזורה וחופש מידע; הזכות לפרטיות; 

 בעלויות צולבות בשוק התקשורת; וכיוצא בהן. שפט העברי; במ
 
 :בחינה סופית  200%  מרכיבי ציון 

 
 משפט בין לאומי פלילישם הקורס: 

 
          שם המרצה: פרופ' יעל רונן

 נ"ז( 2)
 

  :מפגשים ג' יום: 'ב סמסטר:
                 

06.03.28 
08.05.28 
27.06.28 

 26:00-22:30שעות: 

      
ן ההתפתחות הדרמטית שעבר המשפט הבימטרת הקורס להבין את אור הקורס: ית

מתבטאת . התפתחות זו 70-של המאה ה 90-לאומי הפלילי החל מתחילת שנות ה
לאומיים אפקטיביים לאכיפתו של המשפט הבינלאומי הפלילי ן בהקמת מוסדות בי

וע בעל קיום מתמשך לאומי כמוסד קבן ובכלל זה הקמתו של בית הדין הפלילי הבי
. בחלק חלקיםקורס שלושה בוסמכות שיפוט רחבה בהשוואה לטריבונלים אחרים. 

", ונתמקד בשלוש קטגוריות של פשעים: יםבינלאומיפשעים " םהראשון נבחן מה
, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. חלקו השני של הקורס יוקדש )רצח עם( ג'נוסייד

לאומי הפלילי. בחלק זה נבחן את ן משפט הבילדיון בהיבטים המוסדיים של ה
לאומיים( שבהם ניתן לאכוף ן המאפיינים המיוחדים לפורומים השונים )מדינתיים ובי

סוגיות נבחרות יעסוק בלאומי הפלילי. החלק השלישי של הקורס ן את המשפט הבי
מפני  , ביניהן: ביה"ד הפלילי הבין לאומי וישראל, חסינותלאומי הפלילין במשפט הבי

 . העמדה לדין בביה"ד, חנינות, אחריות מפקדים
 
 :בחינה סופית 80%בחנים מקוונים,  70%  מרכיבי ציון 

 :משפט בין לאומי פומבי )ניתן ללמוד במקביל( תנאי קדם 
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 :  פרקטיקה וסיוע משפטי שם הקליניקה
 

 רכזאביעד הכהן, דקאן המ פרופ' פיקוח אקדמי:
     עו"ד מיכל ריכרדסון, עו"ד מיקה פרנץ מנהלות הקליניקה: 

 נ"ז( 4)
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

 
לקליניקה זו שני מסלולים נפרדים. כל סטודנט ישתתף בכל שנה אקדמית רק באחד 

 המסלולים. 
 

 סיוע משפטי לקהילה:  –מסלול ראשון 
במסגרת מסלול זה, מוצבים סטודנטים בשנה השנייה והשלישית ללימודיהם, בתחנות 

בסמיכות למקום  -סיוע הפזורות ברחבי הארץ )בתחנות שי"ל, במתנ"סים ובמועדוניות
מגוריו של קהל היעד(, שם הם מקבלים פניות מהציבור הרחב, בתחומים השונים של 

שפט האזרחי: דיני עבודה, הוצאה לפועל, צרכנות, תביעות קטנות, זכויות האזרח, המ
 חוזים, שטרות ועוד.

מירב הפונים לקליניקה הם אנשים מעוטי יכולת, שאלמלא הקליניקה הייתה נחסמת 
 דרכם לקבלת מידע משפטי באשר לזכויותיהם ולייצוג משפטי הולם.

עם עו"ד המנחה את הקורס ודנים עמה על לאחר קבלת הפניות, נפגשים הסטודנטים 
אופן הטיפול בכל אחת מהפניות, אותו מבצעים הסטודנטים בפועל: בחינת מצבו 
המשפטי של הפונה, מתן מידע משפטי, ניהול משא ומתן עם הצד שכנגד ועריכת 

 דין שונים.-מסמכים משפטיים, לרבות מכתבים וכתבי בי
 
 :דרישות סף למסלול זה 

 ראיון קבלה
 ימודים בשנה ב' או ג'ל

 אפשרות להקדיש שעות רבות בשבוע. 

 :דרישות ההשתתפות בקליניקה במסלול זה 

 פעם בשבוע לשעתיים, לאורך כל השנה. -נוכחות חובה בתחנות 
 נוכחות חובה בפגישות ייעוץ עם היועצת המשפטית.

 נוכחות חובה בהרצאות במהלך השנה. 

 :מרכיבי ציון במסלול זה 

 (,70%)יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים כמפורט לעיל  הציון הסופי
היועצת המשפטית את עבודת הסטודנט, אשר מסתמכת,  ועל סמך הערכה של

בין היתר, על הפרמטרים הבאים: חשיבה משפטית, יוזמה של הסטודנט 
בטיפול בתיקים, הישמעות למכלול נהלי הקורס והוראות היועצת המשפטית 

 (.20%ות כללית )( והתרשמ20%)
 

 יודגש כי:
המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת הלימודים.  -

 אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
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חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל משתתפי  -
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 

לה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, תינתן, כא
 לפחות, שבוע מראש.

השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכלל משתתי  -
הקליניקות יכולים להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, 

 כאמור, תוך התרעה של שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.

 
 השתלבות  במשרד עו"ד/ ארגון המלווה ע"י עו"ד: –י מסלול שנ

  משפטיים.הסטודנטים במשרדי עו"ד ובארגונים  משולביםבמסלול השני 
 )בזמנים שמתואמים בינם לבין עוה"ד( שעות שבועיות  8במשך  פועליםהסטודנטים 

 רוכשיםמשפטיות עפ"י צרכי המשרד3ארגון. כך  בעבודות עוסקיםעוה"ד(, ו
נחה אותם מניסיון מעשי בעבודה משפטית, בליווי צמוד של עו"ד, אשר  הסטודנטים
כתוצאה מהיכולת של עוה"ד לביון את כישורי הסטודנט, חלק לא מבוטל  בעבודתם.

 מתלמידי המסלול שהצטיינו בעבודתם התקבלו להתמחות באותו משרד.
 :דרישות סף למסלול זה 

 ראיון קבלה
 לימודים בשנה ב' או ג'

 קדיש שמונה שעות שבועיות לעבודה במשרד עו"ד 3 ארגון.אפשרות לה
 

 :דרישות ההשתתפות בקליניקה במסלול זה 

 נוכחות חובה שמונה שעות שבועיות במשרד3ארגון.
 נוכחות חובה בפגישות משוב עם מנהלת הקליניקה במכללה.

 נוכחות חובה בהרצאות במהלך השנה. 
 טיות.מילוי דו"חות כפי שיתבקש ע"י היועצות המשפ

 

 :מרכיבי ציון במסלול זה 

הציון הסופי יוענק על סמך הערכת עוה"ד במשרד3ארגון את עבודת           
(; נוכחות לאורך השנה כולה במשרד3ארגון במשך שמונה שעות 20%הסטודנט )

 (.20%( והתרשמות כללית )70%שבועיות; השתתפות במפגשים ובהרצאות )

 יודגש כי:           
בע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת הלימודים. המועד שנק -

 אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל משתתי  -

הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
עורים בקליניקות, יינתנו כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשי

 לפחות שבוע מראש.

 
השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכלל משתתפי הקליניקות 
יכולים להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.
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 יה הציבוריתהסניגור –ייצוג נאשמים ועצורים שם הקליניקה:  
 

 ד"ר לימור עציוני פיקוח אקדמי:
 עו"ד ניר רהט, הסנגוריה הציבורית מנהל הקליניקה: 

     , הסנגוריה הציבוריתנעם גוטמןעו"ד  עוזרת הוראה:
 נ"ז( 4)
 

 26:30-28:00שעה:  חמישייום:  שנתי סמסטר:

 
לית הקליניקה מעניקה  לסטודנטים הזדמנות להכיר מקרוב את הפרקטיקה הפלי

ולהתוודע "מבפנים" לעבודתו של הסנגור. הקליניקה משלבת שיעורים עיוניים ועבודה 
 מעשית.

במסגרת החלק העיוני נדון בדילמות עמן מתמודד הסנגור, כפי שהן עולות מהפסיקה, 
מהחקיקה ומהספרות המקצועית ובתחומים של ניהול ההליך הפלילי, זכויותיהם של 

 ועיות ואתיות של סנגורים.נאשמים וחשודים וחובות מקצ
כמו כן נדון בסוגיות אשר מתעוררות במהלך ניהול התיקים בהם עוסקים התלמידים 

 בעבודתם מעשית.
במסגרת העבודה המעשית "מוצמד" כל סטודנט לעו"ד המייצג נאשמים ועצורים 

 בתיקים פליליים מטעם הסנגוריה הציבורית, בערכאות השונות.
וה הסטודנט לעורך הדין ומסייע לו בעבודתו במגוון רחב של במהלך שנת הלימודים נלו

משימות, בין היתר, מתלווה הסטודנט אל עורך הדין לדיונים בבית המשפט, לביקורים 
 אצל עצורים ולפגישות עם תובעים ופרקליטים.

הקליניקה נועדה לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה, המגלים עניין במשפט הפלילי 
ה על נאשמים וחשודים. בנוסף, כתוצאה מהיכולת של עוה"ד לבחון ובלימוד סניגורי

את כישורי הסטודנט, קיימת האפשרות שתלמידי הקליניקה שיצטיינו בעבודתם 
 יישארו להתמחות באותו משרד.

 

 :דרישות סף 
 .85 –ממוצע ציונים לתואר 

 לימודים בשנה ב' או ג'.
 ראיון אישי.

 דרישות ההשתתפות בקליניקה: 
 ת פעילה בשיעורים, אשר יתקיימו אחת לשבוע.השתתפו

 קריאת חומר לימוד לקראת השיעורים.
שעות בשבוע( ודיווח חודשי בכתב  8 - 6השתלבות בעבודה בתיקים פליליים )

 בנוגע לעבודה המעשית.
  
 

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )

( והתרשמות 20%ים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )פעילות הסטודנט
 (.20%כללית )
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יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 
 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.

חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
טיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות הקליניקות בנושאים הרלוונ

כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 
 לפחות שבוע מראש.

השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 מראש. נא הכינו עצמכם לכך.שבוע 
 

  שם הקליניקה:  הקליניקה ליישוב סכסוכים, ניהולם וגישור 
 

 ד"ר דפנה לביא פיקוח אקדמי:
        עו"ד מיכל בן יצחק מנהל הקליניקה:

 נ"ז( 4)
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

 
לצורך קטיות פרתיאורטי יחד עם הקניית מיומנויות לימוד שלב ת הקליניקה

 בתהליכי יישוב סכסוכים, בעסקים, צרכנות, עבודה ועוד.השתתפות פעילה 
 ומגוונים שונים )"אמיתיים"( לסכסוכים צדדים הסטודנטים ילוו הקליניקה במסגרת
 במסגרת הסטודנטים והמשפטיים שרוכשים האקדמאיים הכלים את לנצל במטרה

 ונקרטי.הק הסכסוך פתרון התיאורטיים לטובת לימודיהם
הקליניקה תעמיד בפני הסטודנטים אפשרות להתנסות ולחוות טכניקות שונות ליישוב 
סכסוכים הן מנקודת המבט של הצד המסוכסך והן מנקודת המבט של עורך הדין 
המייצג את אחד הצדדים המסוכסכים תוך מתן דגש על היתרונות והחסרונות של כל 

 הליך.
ורטיים והמשפטיים של הטכניקות הבאות הסטודנטים ילמדו את היסודות התיא

הערכה מוקדמת של (, Arbitration(, בוררות )Mediationויתנסו בחלקם: גישור )
 O.D.R – Online Dispute(, E.N.E - Early Neutral Evaluation) מומחה

Resolution( הערכת קונפליקט ,Conflict Mapping( בניית הסכמות ,)Building 

Consensus) ועוד . 
יינתן דגש מיוחד להתנסות בסוגי סכסוכים שונים )סכסוכי עבודה, סכסוכי שכנים, 

 סכסוכים צרכניים, סכסוכי גירושין ומשפחה ועוד(.

 
 :דרישות הקבלה לקליניקה 

 ג'ב' או שנה 
  .ראיון קבלה אישי עם מנהל הקליניקה
 .אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 
 :דרישות ההשתתפות בקליניקה 

 שבועיים.-אשר יתקיימו אחת לשבועפות פעילה בשיעורים, השתת
נוכחות ועבודה מעשית במסגרת הליכי יישוב הסכסוכים שיתואמו עם 

 שבועיים.אשר יתקיימו אחת להסטודנטים )במכללה ו3או במוסד חיצוני( 



117 

 

 יעוץ אישי עם כל אחד מהסטודנטים אחת לשבועיים עם מנהל הקליניקה.

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%ופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )הציון הס

( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )
 (.20%כללית )

 
יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 

 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
ים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי חלק מהמפגש

הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 

 לפחות שבוע מראש.
 השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.
 

 קו הטוהר-הקליניקה לקידום איכות השלטוןשם הקליניקה:  
 

 רכזקאן המ, דאביעד הכהן פרופ'פיקוח אקדמי:       
  איכות השלטון - דניאל דושניצקילוזון, עו"ד -עו"ד צרויה מידד מנהלת הקליניקה:

 נ"ז( 4)
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

 

כלים משפטיים להיאבק בשחיתות ולקדם מינהל תקין  הקליניקה מעניקה לסטודנטים
וטוהר מידות ברשויות המדינה. התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( מפעילה 

ניות בשנה מן הציבור הרחב פ 2000את הקו הפתוח לפניות הציבור, המקבל מעל 
 בנושאים של שחיתות שלטונית וחריגה מכללי המינהל התקין. 

במסגרת הקליניקה הסטודנטים מקבלים לטיפולם פניות במגוון תחומים משפטיים 
ועוסקים בעבודה משפטית מעשית וזאת החל מהשלב המחקרי והניתוח המשפטי, 

 תירות במקרים המתאימים.המשך בהתכתבות אל מול הרשויות וכלה בכתיבת ע
הקליניקה מאפשרת לסטודנט עבודה עצמאית ומשמעותית בתיקים שתחת אחריותו, 

 תוך הנחיה מקצועית צמודה של עורכי הדין מהתנועה לאיכות השלטון בישראל.
העבודה המעשית מלווה במפגשים עיוניים וסדנאות להעמקת הידע בבסיס התיאורטי 

ל תחומי משפט נושקים ולרכישת הכלים לעבודה של המשפט המנהלי והחוקתי וש
 המעשית .

בטיפול בתיקים בקליניקה, הביאו הסטודנטים לתיקון ליקויים, לסיכול כשלים 
ולקידום נורמות שלטוניות ראויות במגוון תחומים, תוך יצירת השפעה ציבורית רחבה 

 והרתעה אזרחית.
 

 דרישות הקבלה לקליניקה: 
 שנה ב' או ג'
 משפט מנהלי בוגר קורס 
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 ראיון קבלה אישי עם מנהלת הקליניקה 
 אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 דרישות ההשתתפות בקליניקה: 
שעות  7מתוכן לפחות , מלאות שעות שבועיות  5בהיקף של עבודה מעשית 

שבועיות עבודה מול העו"ד המנחה שיתקיימו ביום שבו מתקיימים השיעורים 
הסטודנט ויאשר את מכתבי הסטודנט ופעולותיו. בקליניקה. המנחה ינחה את 

למנחים דו"ח מפורט על כל  להגישהסטודנטים בסיום כל חודש3סמסטר ידרשו 
 ים שבטיפולם. תיקה

 העבודה מתבצעת במרכז הקליניקות של המכללה.  

 יתקיימו בהיקף של כאחת לשבועיים. -השתתפות בהרצאות ובמפגשי העשרה
שעות העבודה השבועיות  5ורים מתווספות אל חשוב להדגיש כי שעות השיע
 מתקזזות משעות העבודה המעשית. ואינןשהסטודנטים נדרשים לבצע 

 

 :מרכיבי הציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים )

( ומילוי תפקיד במסגרת הפעלת 20%היקף ואיכות עבודת הסטודנטים )
 (.20%הקליניקה )

 
יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 

 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 

יום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו כאלה, שיהיו תמיד ב
 לפחות שבוע מראש.

השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.
 

 אסיריםייצוג  -סנגוריה ציבורית שם הקליניקה:  
 

 מיכל טמיר פרופ' פיקוח אקדמי:
     עו"ד מיה רוזנפלד, הסנגוריה הציבורית מנהלת הקליניקה:

 נ"ז( 4)
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

 
הקליניקה מעניקה לסטודנטים הזדמנות להכיר ולהיות מעורב בפרקטיקה הנוהגת בבתי 

"מבפנים" לעבודתה של הסנגוריה הציבורית  המשפט ובערכאות המשפטיות, להתוודע
בתחום ייצוג האסיר ולהיות מעורבים בעשייה בשלל הסוגיות המשפטיות בעניינם של 

 אסירים. 



151 

 

הקליניקה מאפשרת לסטודנטים חשיפה מעשית ועיונית לתחום המנהלי והפלילי, 
ורמים עתירות מנהליות, בקשות חנינה, פניות רשמיות לג –התנסות בכתיבה משפטית 

 ועוד. 
הסטודנטים ילמדו ויתנסו בסוגיות מיוחדות בייצוג אסירים, כגון: יציאה לחופשות, 
עבריינות מין, מתקני הכליאה הקיימים כיום בארץ ותוכניות השיקום הקיימות כיום 

 בשב"ס והמשך הטיפול בקהילה על ידי הרשות לשיקום האיסר.
הסטודנט יתלווה  –ט בייצוג אסיר במסגרת העבודה המעשית, יהיה מעורב כל סטודנ

לביקור האסיר, יסייע לקשר של האסיר עם בני המשפחה3גורמי הטיפול ויסייע בקידום 
סוגיות משפטיות ופנייה לערכאות המשפטיות. בנוסף הסטודנטים יתלוו ויסייעו בקידום 
זכויות אסירים, בריכוז וניתוח משפטי של סוגיות מיוחדות העולות במהלך הייצוג 

 בוועדות שחרורים ובעתירות אסירים במחוזות הסנגוריה.
ייערכו שני ביקורים במתקני שב"ס. בנוסף ייערך סיור בהוסטל לאסירים משוחררים וכן 
מפגש ושיחה פתוחה עם אסיר משוחרר. הקליניקה מיועדת לבעלי ראיה רחבה של צדק 

 מכל הארץ. והגינות ובעלי כושר התבטאות בעל פה ובכתב. מתאים לסטודנטים 
 

 :דרישות סף 
 לימודים בשנה ב' או ג'.

 ראיון אישי.

 דרישות ההשתתפות בקליניקה: 
 השתתפות פעילה בשיעורים, אשר יתקיימו אחת לשבוע.

 קריאת חומר לימוד לקראת השיעורים.
שעות בשבוע( ודיווח חודשי בכתב בנוגע  8השתלבות בעבודה בתיקים פליליים )

 לעבודה המעשית.
רים במתקני שב"ס )נשים3קטינים, בגירים(,סיור בהוסטל לאסירים שני ביקו

 משוחררים ושיחה פתוחה עם אסיר משוחרר.

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך פעילות 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )

( והתרשמות כללית 20%הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )
(20%.) 
 
 

כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת יודגש 
 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.

חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי הקליניקות 
בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות כאלה, שיהיו 

 המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו לפחות שבוע מראש.תמיד ביום ובשעה 
השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.
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 צה"ל ונפגעי  משפחות שכולות, נכי -שם הקליניקה:  מנו"ף
  פעולות איבה 

 
 ד"ר עמוס הרמן פיקוח אקדמי:

     עו"ד איריס אגסי מימון, עו"ד שרון דרורי מנהלות הקליניקה:
 נ"ז( 4) 
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

 
הקליניקה נועדה לטפל בזכויות וקצבאות שלהן זכאים בני משפחות שכולות, נכי צה"ל 

הלם קרב ונפגעי פעולות. הקליניקה תטפל גם בנושאים קרובים כגון פדויי לרבות נפגעי 
 שבי ועוד. 

הקליניקה תכלול שיעורים פרונטאליים שיעסקו בלימוד סוגיות עקרונית בהליך קבלת 
 ההכרה ממשרד הבטחון והזכויות השונות שמגיעות לקבוצות אלה.

 הקליניקה תכלול גם פעילות מעשית. 
תלמידים במסגרת שעות קבלת קהל בכל הארגונים היציגים: ארגון במסגרת זו יוצבו 

אלמנות ויתומי צה"ל, ארגון נכי צה"ל, נט"ל )נפגעי טראומה על רקע לאומי( וארגון יד 
 לבנים. 

התלמידים יקבלו פניות מציבור הפונים, יבררו את הזכויות המגיעות לכל פונה ויפעלו 
בנושאים אלו כגון: אגף לשיקום נכים של  באופן משפטי לקבלתן מהמוסדות שעוסקים

משרד הביטחון, אגף משפחות והנצחה, לרבות באמצעות כתיבת מכתבים משפטיים 
 לגורם המתאים, בליווי מנהלי הקליניקה.

 

 :דרישות הקבלה לקליניקה 
 ג'ב' או שנה 

  .ראיון קבלה אישי עם מנהל הקליניקה
 .אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 
 שתתפות בקליניקה:דרישות הה 

 שבועיים.-אשר יתקיימו אחת לשבועהשתתפות פעילה בשיעורים, 
 נוכחות ועבודה מעשית במסגרת הארגונים הרלוונטיים.

 

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )
שמות ( והתר20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )

 (.20%כללית )

 
יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 

 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 

ה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו כאל
 לפחות שבוע מראש.
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השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.

 
 

 יפת חיובים: זכויות חייבים וזוכים בהוצל"פשם הקליניקה:  אכ
 

  פרופ' חמי בן נון        פיקוח אקדמי:
        בן יצחקאלישי עו"ד  הקליניקה:  מנהל

 נ"ז( 4)
 

 26:30-28:00שעה:  חמישייום:  שנתי סמסטר:

 
הקליניקה נועדה לפתוח צוהר לסטודנט המבקש להכשיר עצמו לעסוק בתחום העסקי 

ד תרומה חברתית. הקליניקה לאכיפת חיובים תקנה לסטודנטים מסחרי וזאת לצ
 ניסיון ייחודי, תציע הכשרה משפטית מעשת בתחומי אכיפת חיובים והוצאה לפועל.

הקליניקה עובדת בשיתוף פעולה עם המרכז לאכיפת חיובים וגביית קנסות. 
השלם  הסטודנטים בקליניקה יישבו בלשכות ההוצאה לפועל הנמצאות לצד בתי משפט

ויעניקו סיוע ראשוני לחייבים ולזוכים, הסטודנטים ינהלו מו"מ עם זוכים יסייעו 
לפונים בהליכי הוצאה לפועל שונים, ניסוח תצהירים, בקשות להקטנת חוב, איחוד 

 תיקים, הגשת התנגדויות, עיכוב הליכים, טענת פרעתי ועוד.
בפן הפרקטי של חוק במסגרת הקליניקה יועברו שיעורים  פרונטאליים שיעסקו 

ההוצאה לפועל, הכרת הבקשות השונות, הסעדים, ההגבלות וההליכים השונים 
העומדים לרשות החייב והזוכה בהוצאה לפועל, כמו כן יכללו השיעורים עקרונות 
בניהול מו"מ, ניסוח הסכמים, כתיבת מכתבים, במסגרת השיעורים יתארחו מרצים 

 פת חיובים.מתחום ההוצאה לפועל  והרשות לאכי
 

 דרישות סף: 
 לימודים בשנה ב' או ג'.

 ראיון אישי.

 דרישות ההשתתפות בקליניקה: 
 השתתפות פעילה בשיעורים.
 השתלבות בעבודה המעשית.

 4-5 –סה"כ השעות שיוקצו לפעילות הקליניקה, אל מעבר לשיעורים, הינה כ 
 שעות אקדמיות בשבוע )בממוצע(.

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%ק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )הציון הסופי יוענ

( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )
 (.20%כללית )

יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 
 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.

קה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי חלק מהמפגשים בקליני
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
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כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 
 לפחות שבוע מראש.

השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
כל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של להתבצע ב

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.

 
 

 שם הקליניקה:  זכויות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים
 
 

 ד"ר עמוס הרמן פיקוח אקדמי:
       איילון-עו"ד לילך רפל מנהלת הקליניקה: 

 נ"ז( 4)
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

הקליניקה לזכויות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים מקנה לסטודנטים הזדמנות לשלב 
שימוש במשפט ככלי לשינוי חברתי עם ניסיון פרקטי במגוון תחומים אזרחיים. 
הקליניקה כוללת שיעורים עיוניים לצד עבודה מעשית. בשיעורים העיוניים, יילמד 

שים בעלי צרכים מיוחדים בישראל הרקע המשפטי המעגן את זכויותיהם של אנ
)חקיקה ראשית ומשנית, חוזרי מנכ"ל ממשלתיים, נהלים, הסכמים, חוזים, צווים, 
הלכה פסוקה וכו'(. בעבודה המעשית, יתנסו המשתתפים בקליניקה במתן סיוע משפטי 
זמין למיצוי זכויות. לצורך כך, יוצב כל סטודנט באחד מן הארגונים הפועלים לרווחת 

ים וילדים בעלי צ"מ כגון: איל"ן, איזי שפירא וכו'. הסטודנטים יעסקו בקבלת בוגר
דין. הסטודנטים יעסקו במגוון סוגיות -קהל וניהול עצמי, כתיבת מכתבים וכתבי בי

משפטיות: רווחה, בריאות, חינוך, ביטוח לאומי, רישוי, דיור, מיסוי, חוזים, ביטוח, 
ם בדיונים במגוון ערכאות )בתי משפט, בתי דין נגישות. סטודנטים מובילים ישתתפו ג

לעבודה, ועדות דרג וועדות ערר, הליכי בוררות וכו'(. הקליניקה תסייע לפונים מכל 
קשת הלקויות: נכויות פיזיות, חושיות, ליקויי תקשורת ושפה, פיגור שכלי, עיוורון, 

לבעלי רגישות  לפיכך, מיועדת ;חירשות, מחלות מערכתיות, תסמונות ומחלות גנטיות
חברתית גבוהה. הסטודנטים יזכו באפשרות להשתלב בתחום מקצועי חדש ומשגשג, 
המהווה "נישה" ייחודית של עריכת דין, שאינה סובלת עדין מהצפת המקצוע. בנוסף, 
ייהנו המשתתפים מחשיפה בלתי אמצעית להתנהלות המגזר השלישי והמצטיינים אף 

חלקות המשפטיות של עמותת וארגונים ללא יוכלו להשתלב בעתיד כמתמחים במ
 כוונת רווח בתחום.

 דרישות סף: 
 לימודים בשנה ב' או ג'.

 ראיון אישי.

 דרישות ההשתתפות בקליניקה: 
 השתתפות פעילה בשיעורים.
 השתלבות בעבודה המעשית.

 4-5 –סה"כ השעות שיוקצו לפעילות הקליניקה, אל מעבר לשיעורים, הינה כ 
 בוע )בממוצע(.שעות אקדמיות בש
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 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )

( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )
 (.20%כללית )

יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 
 ירה או סמינריון בזמן זה.הלימודים. אין לקבוע כל קורס בח

חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 

 לפחות שבוע מראש.
יעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים השיעורים בקליניקות עצמן וכן הש

להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 
 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.

 
 שם הקליניקה:  איכות הסביבה

 
 פיקוח אקדמי:      ד"ר עמוס הרמן

       מנהל הקליניקה: עו"ד שלמה מאיר רבינוביץ
 נ"ז( 4)
 

 26:30-28:00שעה:  חמישייום:  ישנת סמסטר:

 
משפטית בישראל, הוקמה במכללה -מתוך הבנה בצורך ההולך וגובר בפעילות סביבתית

"הקליניקה לאיכות הסביבה". מטרות הקליניקה: טיפוח איכות הסביבה בישראל תוך 
סיוע לעיצוב המדיניות הראויה, שמירה על הסביבה הקיימת, תיקון נזקים ומניעת 

תיד, הקניית מידע, כלים וניסיון מקצועי מעשי לסטודנטים שיהוו את מוקד תקלות לע
העשייה בקליניקה. במסגרת הקליניקה יועברו הרצאות פרונטליות אחת לשבועיים 
במשך שני סמסטרים. במהלך ההרצאות יילמדו העקרונות, החקיקה, הפסיקה 

המעשית,  והכללים בתחום טיפוח איכות הסביבה בישראל. במסגרת הפעילות
הקליניקה מתכוונת לעבוד בשיתוף פעולה עם מספר גופים וארגונים כגון: המשרד 

רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, אדם טבע  –לאיכות הסביבה, רשויות, רט"ג 
ודין, ירוק עכשיו, צלול ועוד. תחומי הפעילות: סיוע לעיצוב מדיניות סביבתית וטיפול 

ם שונים: תכנון ובניה, זיהום אוויר, מים וקרקע, קרינה, בסוגיות סביבתיות בתחומי
רעש וכיו"ב. במסגרת הפעילות יתנסו הסטודנטים בפעילות משפטיות שונות ובניסוח 
מסמכים מגוונים כגון: כתבי טענות, מכתבים משפטיים, עררים, תלונות, עתירות, 

 הצעות חוק, ניירות עמדה וחוות דעת.
 

 דרישות סף: 
 ב' או ג'. לימודים בשנה

 ראיון אישי.

 דרישות ההשתתפות בקליניקה: 
 השתתפות פעילה בשיעורים.
 השתלבות בעבודה המעשית.
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 4-5 –סה"כ השעות שיוקצו לפעילות הקליניקה, אל מעבר לשיעורים, הינה כ 
 שעות אקדמיות בשבוע )בממוצע(.

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )

( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )
 (.20%כללית )

יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 
 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.

י חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חבר
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 

 לפחות שבוע מראש.
השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 

כאמור, תוך התרעה של  להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו,
 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.

 
   ופינוי בינוי( 83התחדשות עירונית )תמ"א שם הקליניקה:  

 
 ד"ר חגי ויניצקי פיקוח אקדמי:

       עו"ד אברהם ללום מנהל הקליניקה:
         ברק פריעו"ד  עוזרת הוראה:

 נ"ז( 4)
 

 26:30-28:00שעה:  חמישייום:  שנתי סמסטר:

 
אחד הפתרונות המרכזיים להתמודדות עם הדיור בישראל, המחסור בקרקעות זמינות 
-במרכזי ערים והתיישנות של שכונות, הינו קידום פרויקטים של התחדשות עירונית

 )חיזוק עיבוי ובניה והריסה מחדש( 38פינוי בינוי ותמ"א 
להתחדשות  מתוך מודעות לחשיבות הרבה של פרויקטים אלה הוקמה הקליניקה

עירונית שנועדה להעניק לסטודנטים את כלל הכלים המעשיים והתיאורטיים הנדרשים 
 לצורך ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית.

הקליניקה תשלב לימוד תיאורטי במסגרת שיעורים פרונטאליים שיעסקו בלימוד 
 ההיבטים הרבים הקיימים בפרויקטים של התחדשות עירונית.

, 38מדנה סוגיות עקרוניות וביניהן עיקרי תכנית פינוי בינוי 3 תמ"א בשיעורים תיל
, 38מטרתה ותחולתה, השלבים לקידום ולביצוע תכנית במסגרת פינוי בינוי3תמ"א 

הכרת הגורמים המשתתפים בהליך, אחוז ההסכמה הנדרש לצורך פניה לערכאות, 
, התנהלות מול 38מ"א סוגית "הדייר הסרבן", דגשים בעריכת הסכם פינוי בינוי 3 ת

רשות מקרקעי ישראל ורשויות מקומיות, אמנות השכנוע והמשא ומתן ותפקידו של 
 עו"ד בעסקאות אלה.

הקליניקה תכלול גם פעילות מעשית, אשר במסגרתה יוצבו הסטודנטים במשרדי עו"ד 
שעוסקים בתחום ויהיו שותפים לישיבות עם נציגויות דיירים3יזמים בקשר 

יסייעו בניהול מו"מ לרבות ניסוח החוזים עם הדיירים, יסייעו לעוה"ד לפרויקטים, 
ופינוי בינוי, על  38בהסברים לתושבים שבתיהם מיועדים לפרויקטים של תמ"א 

הפרויקט ועל הזכויות המגיעות להם, יסייעו בליווי הדיירים תוך דגש על התאמת 
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י יזמות וקידום פתרונות התמורה הראויה, קביעת הכדאיות הכלכלית בפרויקט, שיקול
 לבעיות של הקהילה.

 
 :דרישות הקבלה לקליניקה 

 ג'ב' או שנה 
  .ראיון קבלה אישי עם מנהל הקליניקה
 .אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 
 :דרישות ההשתתפות בקליניקה 

 שבועיים.-אשר יתקיימו אחת לשבועהשתתפות פעילה בשיעורים, 
 גונים הרלוונטיים.נוכחות ועבודה מעשית במסגרת האר

 

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )
( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )

 (.20%כללית )

 
יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 

 רס בחירה או סמינריון בזמן זה.הלימודים. אין לקבוע כל קו
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 

 לפחות שבוע מראש.
כן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים השיעורים בקליניקות עצמן ו

להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 
 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.

 
 נפגעי תקיפה מיניתשם הקליניקה:  

 
       ד"ר לימור עציוני מנהל הקליניקה:

        הילה ברקלעו"ד  עוזרת הוראה:
 נ"ז( 4)
 

 26:30-28:00שעה:  חמישייום:  שנתי ר:סמסט

 
מטרת הקליניקה הינה להעניק מענה לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית בכל התחומים 
הקשורים לקידום זכויותיהם. החל משלבי זיהוי הפגיעה והבאתה לידיעת הרשויות , 
ך עבור דרך ליווי הקורבנות בהליך הפלילי וייצוג הקורבנות בתחנות השונות של ההלי

 הפלילי אשר מנוהל כנגד תוקפיהם.
במסגרת פעילות הקליניקה יעברו הסטודנטים הכשרה מעמיקה תיאורטית ומעשית 
בנושא תקיפות מיניות, אלימות מינית והשלכות הפגיעה המינית על הקורבן ובני 
משפחתו וסביבתו. בנוסף, במסגרת הכשרתם יתנסו הסטודנטים בהכנת כתבי בית דין, 

עת משפטיות ולימוד עבודת עורך הדין העוסק בהגנה על זכויות קורבנות הכנת חוות ד
 ההליך הפלילי.
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 :דרישות הקבלה לקליניקה 

 ג'ב' או שנה 
  .ראיון קבלה אישי עם מנהל הקליניקה
 .אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 
 :דרישות ההשתתפות בקליניקה 

 ועיים.שב-אשר יתקיימו אחת לשבועהשתתפות פעילה בשיעורים, 
 נוכחות ועבודה מעשית במסגרת הארגונים הרלוונטיים.

 

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )
( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )

 (.20%כללית )

 
ם בכל תקופת יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטי

 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 

 שבוע מראש. לפחות
השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.

 
 

 סיוע לעגונות ומסורבות גטשם הקליניקה:  
 

    זפרופ' אביעד הכהן, דקאן המרכ  :פיקוח אקדמי
  

 עו"ד בתיה מלמד כהנא מנהלת הקליניקה: 
        עו"ד בתיה כהן :ניקההקלי רכזת

 נ"ז( 4)
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

 

הקליניקה לסיוע לעגונות ומסורבות גט מקנה לסטודנטים הזדמנות לסייע בתחום בעל 
ת גט למרות שניתנה פסיקה חשיבות עליונה. לצערנו נשים רבות הן עגונות או מסורבו

לגביהן שהן זכאיות לקבל גט מבעליהן. בשנים האחרונות בתי הדין הרבנים מגבירים 
את השימוש באמצעים המגוונים שהחוק מקנה להם כדי לשכנע את הבעל הסרבן לתת 
גט לאשתו. בנוסף, החלו תביעות נזיקיות נגד סרבני גט לאור הנזקים העצומים שהם 

כדי לסייע בתחום חשוב זה התלמידים יוצבו בארגונים שעוסקים  גרמו לנשותיהן.
בסיוע לעגונות כגון "מבוי סתום" ו"מרכז צדק לנשים", וכן במשרדי עו"ד שמעניקים 
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טיפול משפטי לעגונות ומסורבות גט. התלמידים ישולבו בעתירות לבג"צ )לעתים 
יעות נזיקיות נגד סרבני במעמד של "ידיד בית משפט"(, בתיקים בבית הדין הרבני, בתב

 .גט וכן בניסוח הצעות חוק וניירות עמדה בנושא זה
 

 :דרישות הקבלה לקליניקה 
 ג'ב' או שנה 

  .ראיון קבלה אישי עם מנהל הקליניקה
 .אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 
 
 :דרישות ההשתתפות בקליניקה 

 שבועיים.-אשר יתקיימו אחת לשבועהשתתפות פעילה בשיעורים, 
 נוכחות ועבודה מעשית במסגרת הארגונים הרלוונטיים.

 

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )
( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )

 (.20%כללית )

 
קופת יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל ת

 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 

 ראש.לפחות שבוע מ
השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.
 

 

 דיני עבודה וזכויות עובדיםשם הקליניקה:  
 

        עו"ד אלישי בן יצחק מנהל הקליניקה:
 (נ"ז 4)
 

 26:30-28:00שעה:  חמישייום:  שנתי סמסטר:

 

דיני העבודה מבקשים לאזן בין זכויות העובד לזכויות המעביד, איזון זה מושתת על 
רקע אי שוויון בין העובד למעסיקו. בדרך כלל העובד מהווה חוליה חלשה ביחסים 

ל העובד, שבין עובד למעסיק, המעסיק כבעל המאה יכול לפגוע בזכויות הבסיסיות ש
והעובד יקבל "הכל" בהכנעה. מתוך נקודת הנחה זו צמחה המטריה של דיני עבודה 

חקיקה  –אשר במהותה מבקשת להגן על העובד, בין היתר, באמצעות חקיקת מגן 
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ייחודית אשר מבקשת להגן על העובד הן מפני המעביד והן מפני העובד עצמו שיכול 
 וד. לוותר על זכויותיו ובלבד להמשיך ולעב

הקליניקה תשלב לימוד תיאורטי ופעילות מעשית. בצד התיאורטי תבקש הקליניקה 
לחשוף את הסטודנטים להיבטים החוקיים ולעולם העבודה בכללותו. השיעורים 

יצחק, וכן ע"י מרצים אורחים מתחום דיני העבודה. -יועברו על ידי עו"ד אלישי בן
לחקיקה מרכזית, הסכמים קיבוציים, השיעורים יעסקו בסוגיות עקרוניות, בחשיפה 

צווי הרחבה, מעמדו של החוזה בדיני עבודה, פסיקה בתי הדין לעבודה ועוד. בצד 
המעשי יוצבו סטודנטים בבתי הדין האזוריים לעבודה, ארגוני עובדים, שי"ל, עמותות 
בתחום דיני עבודה במשרדי עו"ד שעוסקים בתחום דיני עבודה. שם יגישו הסטודנטים 

וע ראשוני לפונים, יתנסו בניסוח מסמכים משפטיים, מכתבים. העבודה הפרקטית סי
תיעשה בליווי מנהל הקליניקה ו3או בעורכי דין משרדים בהם יוצבו. כמו כן, תעסוק 
הקליניקה בקידום הצעות חקיקה. התלמידים ייחשפו לעבודת ועדת הכנסת בתחום. 

עבודה ומתוך מטרה להוביל הקליניקה בהיותה קשובה למתרחש בעולם דיני ה
לשינויים חברתיים בתחום דיני העבודה, תגיש עתירות בתחום דיני העבודה ו'או 
תצטרף להליך במעמד של 'ידיד בית המשפט". הקליניקה תהווה כור היתוך ראוי 
וחשוב בהתפתחות הסטודנט המבקש לעסוק בתחום של דיני עבודה, במהלכה הוא 

ושאים ותחומים החל מהלימוד התיאורטי וכלה בעבודה יהיה חשוף למגוון רחב של נ
 מעשית.

 

 :דרישות הקבלה לקליניקה 
 ג'ב' או שנה 

  .ראיון קבלה אישי עם מנהל הקליניקה
 .אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 
 :דרישות ההשתתפות בקליניקה 

 שבועיים.-אשר יתקיימו אחת לשבועהשתתפות פעילה בשיעורים, 
 ית במסגרת הארגונים הרלוונטיים.נוכחות ועבודה מעש

 

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )
( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )

 (.20%כללית )

 
יודגש כי המועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת 

 ן לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.הלימודים. אי
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 
כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוקצים לשיעורים בקליניקות, יינתנו 

 לפחות שבוע מראש.
יניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים השיעורים בקל

להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 
 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.
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 ענייני משפחהשם הקליניקה:  
 

         עו"ד עדי חן :מנהלת הקליניקה
 נ"ז( 4)
 

 22:00-28:30שעה:  שלישייום:  שנתי סמסטר:

 

הקליניקה עוסקת בפרקטיקה המשפטית של דיני משפחה עם שילוב של עשייה 
חברתית וציבורית בתחום המשפחה. הקליניקה פועלת באופן מעשי בבתי משפט 
לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים. משתתפי הקליניקה מוצבים בבתי המשפט 

ע משפטי ראשוני לאזרחים לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים והם מעניקים סיו
בדקך של הכוונה וסיוע במילוי טפסים משפטיים רלוונטיים שונים. באופן זה משתתפי 
הקליניקה זוכים להכשרה והתנסות מעשית חשובה של סוגיות רבות ומגוונות 
הקשורות בענייני המשפחה, כגון: אלימות במשפחה, תביעות גירושין, תביעות בענייני 

י זוג וקטינים(, בקשות לאפוטרופסות )גוף ורכוש(, בקשות לקביעת רכוש ומזונות )בנ
 גיל, אישור הסכמים, בקשות להתרת נישואין מעורבים ועוד.

 

 :דרישות הקבלה לקליניקה 
 ג'ב' או שנה 

  .ראיון קבלה אישי עם מנהל הקליניקה
 .אכפתיות אזרחית ומודעות חברתית

 
 
 :דרישות ההשתתפות בקליניקה 

 שבועיים.-אשר יתקיימו אחת לשבועה בשיעורים, השתתפות פעיל
 נוכחות ועבודה מעשית במסגרת הארגונים הרלוונטיים.

 

 :מרכיבי ציון 
(, על סמך 70%הציון הסופי יוענק על סמך נוכחות והשתתפות בשיעורים )
( והתרשמות 20%פעילות הסטודנטים במסגרת ההתנדבות והפרויקט האישי )

 (.20%כללית )

 
מועד שנקבע להרצאות מחייב את הסטודנטים בכל תקופת יודגש כי ה

 הלימודים. אין לקבוע כל קורס בחירה או סמינריון בזמן זה.
חלק מהמפגשים בקליניקה ייוחדו למפגשים כלליים של כלל חברי 
הקליניקות בנושאים הרלוונטיים לכל סוגי הפעילות. הודעה על פעילויות 

צים לשיעורים בקליניקות, יינתנו כאלה, שיהיו תמיד ביום ובשעה המוק
 לפחות שבוע מראש.

השיעורים בקליניקות עצמן וכן השיעורים הכלליים לכל הקליניקות יכולים 
להתבצע בכל אחד מן המפגשים שביום ובשעה הללו, כאמור, תוך התרעה של 

 שבוע מראש. נא הכינו עצמכם לכך.
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    סוגיות מתקדמות בדיני משפחה: ןשם הסמינריו
 

        ד"ר איילת בלכר פריגתשם המרצה: 
 נ"ז( 2)
 

 23:30-25:00שעה: חמישי יום: ב' סמסטר:

       

רתו של הסמינר העיוני היא להקנות לסטודנטים כלים לניתוח מט: תיאור הסמינר
ביקורתי של פסקי דין  ספרות אקדמית משפטית, כהכנה לעריכתה של עבודת מחקר 
סמינריונית. לשם השגת מטרה נקרא וננתח פסקי דין ומאמרים בתחום דיני המשפחה, 

קורס החובה תוך התמקדות בסוגיות אשר לא נדונו, או לא זכו להרחבה, במסגרת 
בדיני משפחה. נדון בשאלת התערבותה של המדינה במוסד המשפחה וביחסים 
המשפחתיים, בהכרה במשפחות חדשות, בשאלת מקומם של היחסים הזוגיים בתחום 
דיני המשפחה, ובמגמה ההולכת וגוברת בעשורים האחרונים של הסבת תשומת הלב 

 לילדים במשפחה ולזכויותיהם.

 מהציון 233ודות. כל אחת מהווה עב 3: מרכיבי ציון 
 דיני משפחה :תנאי קדם 

 : בתי דין מנהליים   ןמינריוסשם ה
 

         חמי בן נון  פרופ'שם המרצה: 
 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30שעה: שלישי יום: ב' סמסטר:

       

סמינר  עיוני שבמסגרתו לומדים התלמידים על תחום מרתק זה כמו : תיאור הסמינר
 הציג ולהגיש  עבודה אקדמית.גם כיצד ל

בישראל פועלים על פי חוקים ספציפיים וכלליים מאות ערכאות מנהליות, טריבונלים, 
ועדות וגופים מעין שיפוטיים. לגופים הללו הרכב וסמכויות שונים, סדרי דין שאינם 
בהכרח זהים ודיני השגה וערעור מגוונים. עורכי הדין ואלה העוסקים בנושא נדרשים 

אחת להעמיק את היכרותם עם ערכאה זו או אחרת לצורך פתרון סוגיה שנתקלו בה לא 
והקשורה לאותן ערכאות. התחום הוא פרקטי במיוחד וההיכרות עם ערכאות מנהליות 
שונות שבו, החלטותיהם ודיני ההשגה על החלטות אלה עשויים להיות לעזר רב 

נהליים הבולטים, את חוק בתי בעתידם המקצועי של הסטודנטים. נכיר את הגופים המ
משפט לעניינים מנהליים, סדרי הדין שלו וערעורים על החלטותיו וכן את סמכויות בית 

 המשפט לעניינים מנהליים מול סמכויות בג"ץ. 
 עבודות. הראשונה תהיה מבוא כללי לנושא העבודה 3בקורס יכתבו הסטודנטים 

ותבחן הצגת עניין היה ביקורתית ; השניה תותבחן יכולות כתיבה וסיכום בסיסיות
של לפחות מערכת משפט אחרת מזו של  והשלישית תערב גם משפט משווהמכל צדדיו; 

מתוך שלוש העבודות לפני הכיתה ויהיה בהן דיון  לפחות אחת. כל סטודנט יציג ישראל
 כיתתי. 
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 :משפט ציבורי תנאי קדם 
 הציון יהיה שקלול של שלושת העבודות שיוגשו

 

  דת ומדינה: ינריוןסמשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר מיכאל בריס
 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30  שעה: ישישל יום: ב' סמסטר:

     
כמעט ואין לך סוגיה סוערת בחברה הישראלית כמו זו של הממשק בין : תיאור הסמינר

דת ומדינה. לעתים נדמה שתפיסות עולם שונות מוליכות להתנגשות חזיתית בכל הקשור 
 לשתי מערכות אלה, שהן מרכזיות בימי העולם של העם בישראל. 

והולידה  –ועוד קודם לכן  –סוגיית דת ומדינה מלווה את מדינת ישראל מראשיתה 
סטטוס קוו בעניינים אלה. בשנים האחרונות סוגיה זו שבה ועלתה על שולחן הדיונים 

ק מונחת על שולחן הציבורי לאחר שנים של שקט יחסי. רשימה שלמה של הצעות חו
הכנסת, המעידה על תסיסה חברתית בנושאים אלה שהיא טעונה מבחינה ערכית, 
אידיאולוגית, ורגשית. למשפטן כלים ייחודים שבאמצעותם ניתן לתרום לדיון זה. 
הסמינריון יעסוק בנושאים אלה, והסטודנטים יתרמו את חלקם לדיון הציבורי 

יודרכו למקד את הטיעון המשפטי, להפריד  באמצעות הניתוח המשפטי. הסטודנטים
בינו לבין שאלות פוליטיות ואמוציונלית, ויתנסו בכתיבה משפטית מחקרית לקראת 

 מחקרים עתידיים. 

 

 :מרכיבי ציון 
השתתפות פעילה בדיונים בסמינר, לרבות  רפראט. הסטודנטים יתבקשו  20

             לקרוא חומרים ולדון בהם בסמינר.
כהכנה  –בדרגות שונות של העמקה  –ניירות עמדה ממוקדות  3 הגשת 30%

            לקראת עבודה מחקרית בעתיד
המשקפת רמת כתיבה בשלה,  -ממוקדת  -סמינריונית -הגשת עבודה טרום 60%

  והמשתמשת בכלים עיוניים שנרכשו במהלך הסמסטר.

 
 פגיעה בעבודהשם הקורס:  

 
         עו"ד ניר גנאינסקישם המרצה: 

  נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30שעה:  שלישייום:  'ב סמסטר:

  
בסמינר נדון בסוגיות הנוגעות לדיני הפגיעה בעבודה בתביעות על פי  :סמינרתיאור ה 

בשאלה מיהו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה;  חוק הביטוח הלאומי ובכלל זה, בין היתר,
בין העבודה לפגיעה; פגיעות היסודות הדרושים להכרה בתאונת עבודה; קשר סיבתי 
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מיוחדות בעבודה; המסגרת המשפטית להכרה בפגיעות בעבודה שלא כתוצאה מתאונה 
פעמית )מחלות מקצוע, מיקרוטראומה(; פגיעות בפעילות נלווית לעבודה -חד

ועדות רפואיות הפועלות מכוח חוק הביטוח  ;)השתלמויות, כנסים, מפגשי עובדים(
נדון במסגרת הסמינר בהיבטים תיאורטיים הקשורים לחוק  בנוסף לכך הלאומי ועוד.

 הביטוח הלאומי עם דגש בנוגע לפגיעות בעבודה.

 

 דיני ביטוח: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר עמוס הרמן
 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30  שעה: ישישל יום: ב' סמסטר:

 
 הביטוח.הסמינריון יתמקד בסוגיות מרכזיות של דיני תאור הסמינר: 

ניהול הסמינר יעשה בצורה של סקירת פסיקה עדכנית של עניינים ונושאים יסודיים 
במגוון ענפי הביטוח באופן שכלל המשתתפים בסמינר יקבלו תמונה רחבה של עולם 

 הביטוח.
התלמידים ינתחו ויבקרו פסקי דין של בתי המשפט השונים במכלול תחומי הביטוח 

עריכו ויסיקו מסקנות מהחלטות בתי המשפט . באמצעות ויערכו רב שיח בו יחקרו, י
סקירת הפסיקה ועל ידי ניתוח מקרים ספציפיים יקבלו התלמידים תמונה מלאה 
ומקיפה של תחום דיני הביטוח כאשר הם תורמים זה לזה מהידע שלהם כפי שנצבר 
באמצעות חקירת פסקי הדין אותם למדו ואותם הציגו בכיתה. באופן זה יכירו 

למידים את תחומי ביטוח החיים, הרכוש, החבויות, הפנסיה, ביטוח החובה הת
וביטוחים מיוחדים דוגמת ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוחי אבדן כושר עבודה וביטוח 
משכנתאות כאשר בתווך נידונים נושאים דוגמת חובת הגילוי, ביטוח כפל, תחלוף, 

 טוח.פרשנות חוזה הביטוח ונטל הוכחת תביעה לתגמולי בי
 

 עוולות מסחריות: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר חגי ויניצקי
 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30 שעה: שלישי יום: ב' סמסטר:

       
בעולם המסחרי של ימינו רווחות לצערנו התנהגויות בלתי לגיטימיות תיאור הסמינר: 

קים מוצרים בין השחקנים השונים בשדה המסחרי. כך למשל ישנם עסקים המשוו
שייחשבו בטעות כמוצרים של עוסק אחר. עסקים אחרים מפרסמים מידע מסולף על 
מתחריהם. יתרה מכך, ישנם עסקים שמונעים מהציבור את הגישה לעסקים אחרים. 
תופעה פסולה אחרת באה לידי ביטוי בניסיונות לגזול את המידע הסודי של החברות 

מאגד מספר עוולות מסחריות  2999–המתחרות. חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט
שעשויות לתת מענה לבעלי עסקים שנפגעו מהתנהגויות אלו ע"י מתחריהם: "גניבת 
עין", "תיאור כוזב" ו"התערבות לא הוגנת". העוולה המרכזית בחוק זה היא "גזל סוד 
מסחרי" שעלולה להתקיים לא רק בין בעלי עסקים אלא ביחס לכל בעל סוד מסחרי. 

החוק יצר ביחס לחלק מעוולות אלו מספר סעדים מיוחדים כגון: פיצויים ללא בנוסף, 
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הוכחת נזק, צו למתן חשבונות, חיפוש בחצרים של אחר ותפיסת נכסים ששימשו 
לביצוע העוולה והשמדתם או העברתם לבעלות התובע בתמורה לתשלום שוויים. 

הסמינר יעסוק בניתוח המחוקק גם יצר סדרי דין מיוחדים לעוולת גזל סוד מסחרי. 
 העוולות המסחריות, הסעדים המוקנים לנפגע מעוולות אלו וסדרי הדין המיוחדים.

 

 זכויות חוקתיות במשפט הפלילי: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: פרופ' מיכל טמיר
 נ"ז( 2)
 

 23:30-25:00  שעה: יחמיש יום: ב' סמסטר:

 
על כל תחומי המשפט, אך דומה שאין  "המהפכה החוקתית" השפיעהתאור הסמינר: 

תחום שהושפע כמו שהושפע המשפט הפלילי. הדבר בא לביטוי הן בביטול חוקים 
המשפט, הן בשינויים  מאסיביים שנעשו בחקיקה והן בשינוי -וסעיפי חוק על ידי בית

הלכות שהיו מושרשות שנים. הקורס ידון בהיבטים השונים של השפעת המהפכה 
שפט הפלילי המהותי והדיוני, תוך מתן דגש על חשיבה, ניתוח פסקי החוקתית על המ

 דין והבנת תהליכים.
 

 :מטלות  7ממוצע מטלות בכתב )כל סטודנט יצטרך להגיש  60% מרכיבי ציון 
 הגבוהות נחשבות(. 7-וה 3כתובות. ניתן להגיש 

 הצגת אחת המטלות בכיתה 70%
)על בסיס נוכחות והשתתפות פעילה במהלך השיעורים  70%

 מטלות שיינתנו לקראת כל שיעור(
  :משפט ציבורי  תנאי קדם 

 

 שם הסמינריון: סוגיות בדיני משפחה ורביה
 

        יוקלס פמלה-שם המרצה: פרופ' לאופר
 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30 שעה: שלישי יום: ב' סמסטר:

      
שפחה, הורות סמינר זה יעסוק בדילמות משפטיות בתחומי דיני מתיאור הסמינר: 

ורבייה וזכויות הילד.  בסמינר נעלה כמה תימות תיאורתיות חופפות וננתח את 
( מתח בין 7(זכויות האדם לרבייה והורות, )2) –משמעותן לפי גישת מערכת המשפטית 

( זכויות הילד.  בין היתר, יידונו בסמינר 4( הגדרת הורות ו)3עובר ואישה בהריון, )
להיות הורה, הפלות, פונדקאות, זכויות הנוגעות לעוברים הנושאים הבאים: הזכות 

אשר נוצרו בהפרייה חוץ גופית בעת פרידה וגירושין,  המתח בין מעמד העובר למעמדה 
קביעת אבהות, הורות תפקודית )הורות מעבר להורות  ,של אשה בהריון, פונדקאות

מנות.  בסמינר ננקוט ביולוגית(, אימוץ, זכויות הילד מול זכויות הורים ומשפחות או
 במיוחד נחקור משפט ישראלי ומשפט אמריקאי. –בגישה השוואתית 
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 :שלוש עבודות בכתב מרכיבי ציון 
 

 

 סוגיות משפטיות במאבק בטרור: סמינריוןשם ה
 

        אבן חן - שם המרצה: ד"ר הילי מודריק
 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30  שעה: שלישי יום: ב' סמסטר:

     
לאומי שינה את סדר -, הטרור הבין7002בספטמבר  22 -מאז אירועי ה: רסמינתיאור ה

היום העולמי. הטרור יוצר איום מתמשך, בעיקר על מדינות דמוקרטיות המבקשות 
להבטיח את זכויות האדם וחירויותיו, מחד גיסא, ולהגן על אזרחיהן ותושביהן, מאידך 

רים דמוקרטיים בעולם בכלל גיסא. בסמינר זה נבחן את איומי הטרור על משט
עומדים לרשותה של הדמוקרטיה הובישראל בפרט ונעמוד על הכלים המשפטיים 

 במלחמתה בטרור. 
 מטרת הסמינר היא להקנות לתלמידים מיומנויות לקיום מחקר ולימוד עצמאי.
לפיכך, במהלך הסמינר יילמדו הדרכים לאתר מקורות שונים )חקיקה, פסיקה 

לאומי. כמו כן יושם דגש בפיתוח -במשפט הישראלי והביןוספרות מקצועית( 
 מיומנויות כתיבה אקדמית ומחקר אקדמי.

כל תלמיד יבחר סוגיה משפטית מתוך במהלך הסמינר, יינתנו שלוש מטלות קצרות. 
ויכתוב, בסופו של דבר, נייר עמדה, על פי , רשימת סוגיות שתימסר בתחילת הסמינר

. משימות נוספות יינתנו לעבודה בכיתה ובבית לצורך שאלות מנחות ובליווי המרצה
 ציון מיטיב. 

 
 :משימה ראשונה 35%  מרכיבי ציון 

 משימה שניה 75%
 משימה שלישית 40%
 נקודות ציון מיטיב 5עד 

 
 הענישה הפלילית: סמינריוןשם ה

 
         שם המרצה: ד"ר לימור עציוני

 נ"ז( 2)
 

 29:00-70:30  שעה: שלישי יום: ב' סמסטר:

     
במסגרת הסמינריון תבחנה תיאוריות שונות להצדקת הענישה תיאור הסמינר: 

הפלילית, תוך התייחסות להיבטים פילוסופיים, חברתיים ומשפטיים, ויבחנו שיקולי 
 הענישה הפלילית ) גמול; הרתעה; מניעה; ושיקום(

פן הפעלתו על בהמשך יידון שיקול הדעת הרחב הניתן לשופטים על ידי המחוקק; או
 ידי השופטים; ואפשרויות להגבלתו )לרבות עונשי מינימום ו"עונשי מוצא"(.
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לבסוף ייבחנו לאור התיאוריות עונשים שונים לרבות: עונש המוות, המאסר, עבודות 
השירות, המאסר על תנאי, הקנס והשירות לתועלת הציבור. ותבחנה אלטרנטיבות 

 לענישה כגון; מבחן וגמילה.
 הסמינר יתבקשו הסטודנטים להגיש שלושה דפי עמדה. במסגרת

 הנוכחות הינה חובה.
 
 

 במבט השוואתי –דת ומדינה : סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר נתנאל פישר
 נ"ז( 2)
 

 23:30-25:00  שעה: חמישי יום: ב' סמסטר:

 
תה. המתח שבין דת לפוליטיקה מלווה את מדינת ישראל מאז הקמתאור הסמינר:  

הוא עומד במרכז הויכוח על גבולות הלאום, היחס לדמוקרטיה ולזכויות אזרח ואף 
משפיע על הקונפליקטים שבין ישראל לשכנותיה. במהלך ששת העשורים האחרונים 
התברר כי בכוחה של הדת להפיל ממשלות, לעצב שסעים חברתיים ואף להשפיע על 

ה היא לרדת לשורשי הנושא ולהבין קשרי ישראל והתפוצות. מטרתו של קורס מבואי ז
את השלכותיו הפוליטיות על עיצוב הספרה הציבורית בישראל ובמדינות נוספות.

בחלקו הראשון                  
של הקורס נעגן את המקרה הישראלי בהקשר תיאורטי והשוואתי רחב. השאלה 

הבינלאומי? המרכזית תהיה: עד כמה, אם בכלל, הקונפליקט הישראלי ייחודי בנוף 
האם המתח שבין דת למודרניזציה, לאומיות ודמוקרטיה מאפיין רק את ישראל או 

בחלק השני של הקורס נדון            שמא הוא מתקיים גם במדינות אחרות? 
יהודי. נעיין בשורשי המחלוקת -בסיטואציה הישראלית בדגש על המתח הפנים
 והמשפטיים שנוצרו במהלך השנים.  האידיאולוגית ונתחקה אחר ההסדרים הפוליטיים

 

 :המוגשים במועד ובהתאם  יירות עמדה מחקרייםשלושה נ מרכיבי ציון
 לכללים. 

 .הציון ינתן על בסיס ציוני העבודות
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 אור הקורסיםתי
 

 סמינריונים מחקריים
 ב של שם משפחתו של המרצה(-)לפי סדר א
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 סוגיות אקטואליות בדיני משפחה: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר תהילה אלון
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30  שעה: שני יום: שנתי סמסטר:

          

ענייני המעמד האישי מהווים פסיפס של סוגיות שונות המלוות את   תיאור הסמינר:
ועד יום מותו. בכל מקום ובמדינת ישראל בפרט, אלו הן סוגיות  האדם מרגע לידתו

מורכבות ורגישות הנוגעות להשקפות עולם דתיות, חברתיות ומוסריות.  כך, למשל, 
נושאי המעמד האישי מעלים שאלות יסוד של זכויות האדם והפרט למול האינטרסים 

 הציבוריים של החברה וככאלו מעוררים דיונים רווי רגשות.
קורס זה נבקש להתייחס לחלק מהסוגיות האקטואליות הללו תוך שימת דגש על כלי ב

מחקר ועיון ועל קריאה ביקורתית של המצב המשפטי, וזאת כהכנה לכתיבת העבודה. 
בין הנושאים שיידונו נתייחס לשאלת מעמדו של עובר והזכות להפלה; סוגיית בדיקת 

 מוס האופף אותה, ועוד.רקמות לקביעת אבהות; חזקת הגיל הרך והפול

 :עבודה בכתב 65% מרכיבי ציון 

 הרצאה והצגת נושא 30%

 השתתפות פעילה ותורמת   5%
   

 שם הקורס: היבטים פרקטיים בדיני הקניין הרוחני
 פרל כהן צדק לצר ברץ בשיתוף משרד עורכי דין ועורכי פטנטים

  
     יץמרכזים אקדמיים: ד"ר ויקטור ח. בוגנים ועו"ד יוסי מרקוב

 נ"ז( 3) 
 

 24:00-25:30  שעה: שני יום: שנתי סמסטר:
 

: הסמינר נועד לחשוף תלמידים המתעניינים בקניין רוחני לסוגיות תיאור הסמינר
עדכניות מהפרקטיקה בתחום זה. החשיפה היא באמצעות סדרה של הרצאות של 

ת העשייה מומחים משפטיים העוסקים בתחום והרצאות נוספות המצויות כולן בחזי
 הפרקטית של דיני הקניין הרוחני בישראל ובעולם. 

התלמידים נדרשים למעורבות פעילה במהלך הסמינר, ובמהלכו יעסקו, בתחקיר 
משפטי של סוגיה פרקטית ועכשווית בדיני הקניין הרוחני, שעליה יכתבו עבודה 

ווה בהנחיית מרכזי הקורס ומומחים ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ. העבודה תה
 בסיס להערכת התלמידים בסמינר.

 
  :עבודה בכתב  20%  מרכיבי ציון. 

השתתפות פעילה בסמינר ועמידה במטלות הקורס   30%
 לרבות: סקירת מקורות, הכנת מתווה והצגת מצגת.
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 :עדיפות לתלמידים מצטיינים שלמדו או לומדים במקביל  תנאי קדם
הרשמה מוקדמת לשיריון  קורסים בתחום הקניין הרוחני. בקורס זה תיערך

 הרישום לתלמידים כאמור.

 

 2111-משפחה ומשפט בישראל בשנות ה: ןשם הסמינריו
 

        פריגת-ר איילת בלכר"שם המרצה: ד
 נ"ז( 3)
 

 26:00-22:30שעה: חמישי יום: שנתיסמסטר: 

     

מוסד  בעיצוב הישראלי המשפט שממלא בתפקיד עוסקהסמינר תיאור הסמינר: 
 חברתיים תהליכים. האחרונים בעשורים שחלו בו התמורות לאור, המשפחה

 בחלוקת שינויים דוגמת", המשפחה" של המסורתיים הגבולות את המחלישים
, מחדש הנישואים ובעקבותיהם הגירושין בשיעור עלייה, לגברים נשים שבין התפקידים

 שאלות ורריםמע, הולדה טכנולוגיות של והתפתחותן, מיניות-חד משפחות של קיומן
 חברתיות ופרקטיקות נורמות וכמשנה כמשקף, כמשמר המשפט של לתפקידו באשר

 השיח של התעצמותו כדוגמת משפטיים שינויים, במקביל. למשפחה הקשורות
 המשפט יחסי על הם אף השפיעו ילדים זכויות אודות על השיח והתפתחות, החוקתי

 של גישתו את נבחן סמינרה במסגרת. המשפחתיים והיחסים המשפחה מוסד עם
 חברתיים שינויים לאור למשפחה הקשורות שונות לסוגיות העכשווי הישראלי המשפט

 מהי בשאלות נעסוק, להורות הזכות, לנישואין בזכות נדון היתר בין. אלו ומשפטיים
 התפקיד מהו? משפחתיים מיחסים לנבוע שצריכות והחובות הזכויות ומהן משפחה
 התכנים על נוסף? לו לייעד יש תפקיד ואיזה המשפחה בעיצוב המשפט כיום שממלא

 חלק. מחקר עבודת וכתיבת משפטי מחקר לעריכת כלים הסמינריון יקנה המהותיים
 .אלו כלים ללימוד יוקדש הסמינריון ממפגש

 
 :עבודה סמינריונית 20%  מרכיבי ציון 

 רפרט 70%
 השתתפות ועמידה במטלות הסמינריון 20%

 

  

 : מרי אזרחי וסוגיית הציות לחוקןיושם הסמינר
 

         חמי בן נון שם המרצה: פרופ'
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30 שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

   

סמינר  מחקרי שבמסגרתו מכירים הסטודנטים סוגיה מורכבת זו הסמינר:  רתיאו
מחקר שעל גבול המשפט, הפילוסופיה ומדעי החברה ולומדים כיצד לכתוב עבודת 

 אקדמית. 
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הציות לחוק ואף אי הציות הם מסממניה של הדמוקרטיה.  הציות לחוק תוך פעילות 
לשינויו הם מהרעיונות המושרשים והמקודשים של הציביליזציה המערבית. הזכות 
להתנגד )ובמסגרת זו גם להפר לעתים את החוק( עשויה להיות קודמת קונספטואלית 

זו )מתוך תפיסה מסויימת של מונח ה'זכות'( שמורה ומעשית לחוק הנוהג. אף שזכות 
לכל, מממשים אותה מתי מעט. בדיעבד מסתבר שפעולת מקצתם הייתה אף מוצדקת 
וזכתה לריהבילטציה אך סווגה כבלתי חוקית. סתירה אינהרנטית זו היא מרכז העניין 

רונות. קיומו של אקט לא חוקי ומוצדק היא חידה שמזמינה פת –בדיון במרי האזרחי 
אחד הפתרונות לשאלה מתי פעולה בלתי חוקית עשויה להיות מוצדקת, הוא יסוד 
האחריות שנלווה לעשייתה. המשך הדיון בסמינר יהיה בסוגיית האחריות האישית 
והציבורית, אפשרות הגדלת מידתה וההפרעות להתממשותה. לסיכום, שאלת החוקיות 

וקרטית. החוק אינו מדביק את של המחאה הפוליטית היא מהותית במדינה הדמ
היצירתיות של המוחה הפוליטי ודן במקרים רבים, אם בכלל, בדיעבד ובסוגיות שאינן 
רלוונטיות למחאה. סמינר שנתי זה יעסוק בהיבטי המחאה הפוליטית תוך ניסיון 

יינעלו מולם אוטומטית אלא תימצאנה הדרכים  לאפיינם כך ששערי חירות הביטוי לא
 חאה ההכרחית למשטר הדמוקרטי. לחיות עם המ

 

 
 :משפט ציבורי, משפט פלילי, תורת המשפט תנאי קדם 

 :עבודה בכתב 20%  מרכיבי ציון 
 רפרט ושאר שלבי הכתיבה עד להגשת העבודה 70%    
 השתתפות פעילה בדיאלוג הכיתתי 20%    

 

 גופים פרטיים במשפט הציבורי: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר אסף הראל
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30  שעה: חמישי יום: נתיש סמסטר:

     

האם ההתאחדות לכדורגל, כגוף פרטי, רשאית לחלק הזמנות : סמינראור הית
למשחקי ה"נבחרת הלאומית" ביד חופשית? האם הדממת שידורי מוסיקה בגלגל"צ, 

סוגיות מעין  ?םבשל סכסוך עסקי פרטי עם אקו"ם, ראויה להימנע משיקולים ציבוריי
אלו עולות לאחרונה לדיון ציבורי בשל המציאות המשפטית והחברתית החדשה, 
-ובראשה מדיניות ההפרטה. בעקבות מציאות זו החלו לקום גופים רבים המאוגדים על

פי דיני המשפט הפרטי, אולם בשל עוצמתם הכלכלית, זיקתם לשלטון, מעמדם או 
לפגיעה בזכויות ובאינטרסים מוגנים של הפרט  תפקידם הציבורי טמון בפעילותם חשש

 או של הציבור. 

כאלו הם, לדוגמא: בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים, עיתונות, מפעל הפיס, איגודי 
ספורט, קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, רשתות שיווק ענק, מוסדות להשכלה גבוהה 

   מהותיים".-ים "גופים דוועוד רבים אחרים. בשל מהותם הכפולה, גופים אלו מכונ

החשש כי גופים אלו יפגעו בזכויות הפרט ו3או באינטרס הציבור מקביל לעיתים לזה 
הקיים מצד השלטון. לכן, על מנת למנוע ניצול לרעה של כוחם הציבורי, נוטה הפסיקה 
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להכפיפם לעקרונות המשפט הציבורי )בנוסף לדיני המשפט הפרטי החלים עליהם 
 ממילא(. 

 : נר כולל חמישה חלקיםהסמי
החלק הראשון יעסוק בהצגת האבחנה המסורתית בין תחום "המשפט הציבורי" לבין 
תחום "המשפט הפרטי", לרבות התהליכים הקוראים תיגר על אבחנה זו. החלק השני 

מהותי ואבחונו מול רשות ציבורית וגוף פרטי מובהק. בחלק זה -יעסוק בהגדרת גוף דו
יקולים והלבטים שהעסיקו את בתי המשפט בטרם הוחלט על נדון בפרמטרים, הש
מהותיים: -מהותי. החלק השלישי יציג את הדין החל על גופים דו-סיווג גוף פרטי כדו

נורמטיבית"(. תחולה משולבת של דיני המשפט הציבורי והפרטי )להלן: "דואליות 
סגרת זו נבחן היקף תחולת הדואליות הנורמטיבית. במ החלק הרביעי יעסוק בניתוח

מהותי או לחלופין -האם דיני המשפט הציבורי הוחלו על כל פעולותיו של גוף דו
תחולתן צומצמה אך ורק על פעולות בעלות זיקה להיבטיו הציבוריים. החלק החמישי 
והאחרון יציג את התוכן שיצק הדין המצוי במערכת הדינים הדואלית. בחלק זה נצביע 

להרחיב )מסיבות שונות  את נכונות בתי המשפט על פסקי דין רבים המשקפים
אלו דינים מן  אלו. נדגים ובאופנים שונים( את תחולת המשפט הציבורי על גופים

המשפט הציבורי הוחלו על גופים אלו; האם הנורמות הציבוריות הוחלו במתכונתן 
הציבורית הטהורה ומהי עמדת בתי המשפט בעת סתירה חזיתית בין הנורמות 

    יות להיבטיהם הפרטיים.הציבור
 

ניווכח, כי מהותם הכפולה של גופים אלו יצרה חוסר אחידות בניתוח מעמדם 
המשפטי. הפסיקה בישראל טרם השכילה לפתח תיאוריה אחידה הן באשר לסיווג גוף 

מהותי והן באשר לאיתור הדין שיש להחיל עליו. רבים מפסקי הדין משקפים -פרטי כדו
יטיבית של השופטים היושבים בדין, לעיתים תוך וויתור על את תחושתם האינטוא

 אמות מידה אובייקטיביות. הסמינר ימחיש את הצורך בגיבוש תזה אחידה. 
 

מהותי -ידי הפסיקה כדו-במהלך הסמינר, כל סטודנט יידרש לבחור גוף פרטי שסווג על
 ולנתח את מעמדו תוך התייחסות, בין היתר, לשאלות הבאות: 

 

 פרמטרים, השיקולים והלבטים שהעסיקו את בתי המשפט בטרם מה הם ה
 מהותי ?-הוחלט על סיווגו כדו

  ? אלו דינים מן המשפט הציבורי הוחלו על גוף זה 
  האם דיני המשפט הציבורי הוחלו על כל פעולותיו או לחלופין תחולתן צומצמה

 אך ורק על פעולות בעלות זיקה להיבטיו הציבוריים? 

 ציבוריות הוחלו במתכונתן הציבורית הטהורה? מהי עמדת בתי האם הנורמות ה
  המשפט בעת סתירה חזיתית בין הנורמות הציבוריות להיבטיו הפרטיים? 

 
 
 :פרזנטציה והשתתפות 70%  מרכיבי ציון 

 עבודה בכתב 80%
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 רשלנות רפואית: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר עמוס הרמן
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30  שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

       
ההתפתחות האדירה בתחומי הרפואה והמדע בשנים האחרונות תיאור הסמינר: 

ובמקביל עלית המודעות של הפרט לזכויותיו ולאוטונומיה שלו על גופו יחד עם מהפכת 
 חולה.-המידע גרמו לאימוצן של תפיסות חדשות בתחום יחסי רופא

ד בסוגיות אלו ובמקביל נלמד על מבנה מערכת הבריאות במסגרת הסמינריון נתמק
 בישראל , על ספקי שרותי הבריאות ועל זכויות החולה.

אנו נסקור את ההתפתחויות של דיני הנזיקין בתחום הרשלנות הרפואית כולל גיבושן של 
תפיסות אחריות יחודיות בתחום והצורך בכלים חדשים להתמודד עם שאלות של 

 חובת זהירות.סיבתיות והפרת 
במסגרת הסמינריון נלמד על הולדה בעוולה,על הסכמה מדעת, על ניסויים רפואיים בבני 

 אדם, על סודיות רפואית, על חיסונים ועל תרומות איברים.
 פרק מיוחד יוקדש להיבטים פליליים ומשמעתיים של התנהגות הרופא.

תמודד עם סוגית ביטוח אנו נעסוק בשאלות של אשפוז כפוי ורשלנות בפסיכיאטריה ונ
 הרשלנות הרפואית וחבות המוצר בהקשר לתרופות ומכשור רפואי.

במסגרת הסמינריון ידונו שאלות מתחום העיקור וההפלות. כמו כן נלמד את נושא המות 
המוחי וקביעת מועד המוות ונתמודד עם ההיבטים המשפטיים של פגיעות רפואיות 

רכים. בתחום תביעות הרשלנות הרפואית נבדוק שנגרמו לחיילים ולקורבנות תאונות ד
גם את שאלת קשר השתיקה ועדויות המומחים ונבחן את תחום נהול הסיכונים 

 ברפואה.
 
 :הרצאה בעל פה 20%  מרכיבי ציון 

 השתתפות פעילה בשיעורים 25%
 עבודה בכתב 25%

 

 סוגיות בדיני יהודה ושומרוןשם הסמינריון: 
 

       ומרצים אורחיםי שם המרצה: ד"ר חגי ויניצק
 נ"ז( 3)
 

 שנתיסמסטר: 
 

 שנייום: 
 

  24:00-25:30שעה: 
 

      

הדינים החלים ביהודה ושומרון במיוחד בתחומי המקרקעין תיאור הסמינר: 
מעסיקים באופן רציף את מערכת המשפט בישראל. למרות האינטנסיביות הרבה 

רתק זה. לפיכך, קיים הקיימת בתחום מעטים הם המומחים בתחום מעניין ומ
פוטנציאל מקצועי רב לאלו שיתמחו בתחום, לרבות בליווי משפטי של פרויקטים רבים 
 -בתחום המקרקעין ביהודה ושומרון. הנושאים שיידונו בקורס הם: א. יהודה ושומרון 

מבוא היסטורי ורבדי המשפט הישימים. ב. מעמד אזורי יהודה ושומרון וההתיישבות 
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י המקרקעין דינג.  רים אלו במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראליהישראלית באזו
בעלות במקרקעין, רישום  ,מרשמי המקרקעין ביהודה ושומרוןלרבות, ביהודה ושומרון 

תחרות זכויות במקרקעין,  , רישום עסקאות במקרקעין,ראשון של בעלות במקרקעין
ה ונטיעה במקרקעין נכסי נפקדים, אדמות היהודים, בנייהסדר זכויות במקרקעין, 

ו. דיני משכנתאות ושעבודים ביהודה ושומרון ז. דיני הפקעות  התיישנות במקרקעיןו
ט. דיני שלטון מקומי . דיני התכנון והבנייה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון ח

ביהודה ושומרון. י. דיני חברות ביהודה ושומרון. יא. דיני קניין רוחני ביהודה ושומרון. 
הבינלאומי הפרטי ביהודה המשפט  ני איכות הסביבה ביהודה ושומרון יג.יב. די

מערכת המשפט האזרחית ביהודה ושומרון )בתי המשפט לעניינים ושומרון. יד. 
 מקומיים(. 

מומחים בנוסף לד"ר חגי ויניצקי הסמינר יתפרס על פני שני סמסטרים שבו ירצו 
הספציפית בכל אחד מנושאי מהאקדמיה, השפיטה והפרקטיקה בהתאם למומחיות 

הסמינר. התלמידים יציגו רפרטים בשיעורים האחרונים של סמסטר ב' ויכתבו עבודות 
 . , ד"ר חגי ויניצקיסמינריוניות בהנחיית המרכז האקדמי

 
 :עבודה סמינריונית   80%  מרכיבי ציון  

 ט והשתתפות פעילהאהצגת רפר 70%   
  

  
  פהסוגיות בנושא אכי: ןשם הסמינריו

 
         שם המרצה: פרופ' מיכל טמיר

 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30 שעה: שנייום:  שנתי סמסטר:

     

דעת רחב הניתן לכל אחד -מערכת אכיפת החוק מאופיינת בשיקולתאור הסמינר: 
מהחלקים המרכיבים את שרשרת האכיפה. הסמינר ידון בייחודיות סמכויות האכיפה 

-על סוגיות כגון אילוצי משאבים, אי תן להן, תוך מתן דגשיקול הדעת הניחודיות שיובי
אכיפה, אכיפה סלקטיבית והביקורת השיפוטית על רשויות האכיפה. לאחר מספר 

מסטר הראשון יורכב מהרצאות אורח של אנשים הממלאים הסמפגשי פתיחה, 
אנשי משטרה, שירות בתי הסוהר, שופטים,  פונקציות שונות בתחום אכיפת החוק

כל סטודנט יידרש הסמסטר השני יוקדש להרצאות הסטודנטים. . כי דין ועוד(עור
לכתוב עבודה על סוגיה ספציפית הקשורה באכיפה באופן כללי, או באכיפת תחום 

 ספציפי. 
 
  :רפרט 70%  מרכיבי ציון 

 עבודה  20%
 השתתפות פעילה ועניינית בשיעורים 20%
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 הליך השיפוטידרכים אלטרנטיביות ל: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר דפנה לביא
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30  שעה: שני יום: שנתי סמסטר:

  
קולן בעשורים האחרונים, אנו עדים לתופעת התחדשותן והתעצמות תיאור הסמינר: 

הגישור(,  -ובראשן ”A.D.R“ -של הדרכים האלטרנטיביות ליישוב סכסוכים )ה
העומס בבתי המשפט ואי שביעות הרצון מתוצאות ההליכים במדינות שונות בעולם. 

המשפטיים, היוו רק פן אחד בהבנת התופעה. פן אחר קשור בביקורת החברתית, אשר 
הוטחה בהליך השיפוטי, בכל הקשור למוגבלויותיו האינהרנטיות בקידום צדק אמיתי 

, שפעלו בסוף ושוויון בפני החוק. בנוסף, מספר קבוצות של מעצבי מדיניות חברתית
תרבותי בדרך בה נוהגת רובה של -בארה"ב, הצביעו על הכשל החברתי 20 -שנות ה

החברה המערבית ליישב קונפליקטים וחילוקי דעות: הכוחנות וההיזקקות המוגזמת 
 )שלא לומר התלותית( להכרעות שיפוטיות אדברסאריות.
אשר קשורה בשאיפה , ADR -בנקודה זו נכנסה לתמונה הבשורה החברתית של דרכי ה

 -לצמצום מעורבות השלטון בחיי האזרח, ולמעשה, לקידום שליטת הפרט על גורלו
ליצירת חברה משופרת אשר אינה זקוקה בהכרח לאוטוריטה חיצונית על מנת לקיים 

מונה דרכים רבות.   ADR -תהליכים חברתיים תקינים. קשת ההתפלחות של דרכי ה
, גישבור, קובע ENE, משפט שיתופיצית, גישור, פישור, ייעו -וביניהן:בוררות, בוררות

 שופט וכו'. -ממצאים, שכירת
 , צמיחתה ושורשיה, התפתחותה והתפלחויותיה ADR -הסמינריון יעסוק בתופעת ה

 הבשורה החברתית שהיא נושאת עמה. -כמובןו
 
 
 :עבודה בכתב + תקציר מקדמי 80%  מרכיבי ציון 

 ושאהשתתפות פעילה והצגת הנ 70%
הצגת הנושא והגשת תקציר מקדמי מהווים תנאי מקדמי מחייב להגשת העבודה 

 בכתב.

 
 נשים, משפט וגישור: סמינריוןשם ה

 
         שם המרצה: ד"ר דפנה לביא

 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30  שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

  
ובצדק עליו שפת החוק והמשפט היא 'שפה גברית'. הדיון בזכויות : תיאור הסמינר

מושתת ההליך השיפוטי נתפס כפורמלי, היררכי, אדברסארי, תחרותי, ליניארי, 
רציונלי )ופחות אמוציונלי( ולפיכך גם 'גברי'. על כך מבוסס חלק מן הביקורת 
הפמיניסטית על הליך זה. חלק אחר של ביקורת זו מצביע על דחיקתו הסיסטמתית של 

שו, העלמתו או הטמעתו בתוך 'הקול הגברי'.  'הקול הנשי' מן השדה המשפטי, טשטו
 -לפיכך
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יש הרואים בהשתרשותו של הליך הגישור כאלטרנטיבה )להליך השיפוטי( ליישוב 
כהשתרשותה של האסכולה הפמיניסטית ואת המעבר ממושגים של הפעלת  -סכסוכים

נית(, כוח כופה מצד צד ג' אל עבר פתרון פנימי בין הצדדים )ללא התערבות כופה חיצו
 כמעבר מתפיסת עולם של סדר חברתי פטריארכלי אל עבר תפיסת עולם 'נשית'. 
בשיעורים נדון בטענה זו על פירכותיה ונתייחס לשאלת המרתקת )!( המתבקשת כיום 

, בדיאלקטיקה הספרותית המודרנית:האמנם עשוי הממצ אופןואשר טרם נדונה, ב
-ניסטי לשיטת משפט פטריארכליתפמי-מוסד הגישור לשמש כמענה הולם אלטרנטיבי

 אדברסארית?!
 
 :עבודה סמינריונית 80%  מרכיבי ציון 

 בחירת נושא + מקור מרכזי+ רפראט 70%
 

 

 זכויות אדם במשפט הישראלי והבינלאומי: סמינרשם ה
 

        אבן חן –שם המרצה: ד"ר הילי מודריק 
 נ"ז( 3)
 

 26:00-22:30  שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

   

שיח זכויות האדם ועימו משפט זכויות האדם הבינלאומי זכה לפיתוח : סמינראור הית
מואץ החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים. גם בישראל, שימש בית המשפט 
העליון החל מראשית דרכו חומת מגן של זכויות האדם אשר חלקן זכו למעמד חוקתי, 

אמנות זכויות אדם על ידי ישראל  ן שלגם בהיעדר חוקה כתובה בישראל. עם אשרור
 הלך והתחזק מעמדן של זכויות אלה גם בתמיכת המשפט הבינלאומי.

בסמינריון זה נעמוד על מהותן התיאורטית של זכויות האדם ועל מעמדן המעשי 
במשפט זכויות האדם הבינלאומי ביחס למעמדן במשפט הישראלי. נעסוק בגישות 

מחלוקת בין תפישת האוניברסאליות של זכויות שונות ביחס לזכויות האדם כגון ה
האדם לעומת תפישת הרלטיביזם התרבותי והחלוקה בין זכויות שליליות לזכויות 
חיוביות. בכלל זה נעסוק בסוגיות כגון האם ניתן לערוך מדרג של זכויות אדם? כיצד 

 ם שונים?מנהגים דתיים או תרבותייגבול הסובלנות כלפי  ומהניתן ליישב בין זכויות? 
במהלך הסמינריון נדון בזכויות אדם שונות כגון: הזכות לחירות ולחיים, הזכות 
לשוויון ומניעת גזענות, זכויות נשים, זכויות דת ומיעוט, הזכות לחיי משפחה ולהורות 
וכדומה. הסמינר ילווה בדוגמאות אקטואליות ובניתוח אירועים ומקרים שעלו בפני 

 ליות.ערכאות בינלאומיות וישרא
 
 
 :עבודה סמינריונית 90%  מרכיבי ציון 

 רפרט כתנאי חובה לקבלת ציון עובר הצגת %20   
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 העבירות הספציפיות בדיני העונשין: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר לימור עציוני
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30  שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

  
      

ידונה שאלות מתחום הדין הפלילי המהותי. במהלך בסמינריון תתיאור הקורס: 
הסמינריון נעסוק בשאלת היחס שבין החלק הכללי של חוק העונשין, לבין חלק 
העבירות . כמו כן נדון בהרחבה בשאלת הערך המוגן כנקודת מוצא להגדרת העבירות 
 ולפרשנותן. נבחן שיקולים שונים ביצירת נורמה אוסרת. שיקולים בקביעת נורמות
מחמירות ומקלות . הדיון לא יתמצא אך לתחום הקודקס הפלילי הישראלי אלא 
יעסוק בבחינה ביקורתית של המשפט הישראלי והתייחסות למשפט משווה. הסמינריון 
יקיף הדגמה מתחומים שונים של עבירות ספציפיות. למשל דיון בעבירות ההמתה 

; רצח, הריגה 2922-ין, תשל"ז השונות במשפט הישראלי, כפי שהן קבועות בחוק העונש
לחוק העונשין על פרשנותם של יסודות  39וגרם מוות ברשלנות ובהשלכות תיקון מספר 

העבירות הללו. כמו כן יערך דיון בעבירות המין השונות; אינוס, מעשה סדום,מעשה 
מגונה, הטרדה מינית וכדומה. וכן נעסוק בעבירות הפוגעות בסדרי המשטר והחברה, 

 והמשפט כגון המרדה, הסתה לגזענות , זנות ותועבה, שוחד וכיוצא באלה.  השלטון
 
 :הרצאה בעל פה 70%  מרכיבי ציון 

 עבודה בכתב 80%
 

 

 זכויות חשודים ונאשמים: סמינריוןשם ה
 

         שם המרצה: ד"ר לימור עציוני
 נ"ז( 3)
 

 26:00-22:30  שעה: חמישי יום: נתיש סמסטר:

      
בסמינריון נעמוד על הפגיעות העיקריות בזכויותיהם של חשודים : רסמינאור הית

ונאשמים במהלך ההליך הפלילי ועל הכלים הניתנים להם כדי להתמודד עם אותן 
פגיעות. נעסוק בסוגיות כמו מעצר ושחרור בערובה, חיפוש בגופו של אדם, בכליו 

ולותיהם והפיקוח ובחצריו של חשוד, זכות השתיקה וגבולותיה, אמצעי חקירה, גב
עליהם, הזכות לסנגור, הזכות לעיון בחומר הראיות שבידי המשטרה והתביעה, הזכות 
לחקירה נגדית בהליכי המעצר והמשפט, תרופות העומדות לרשותם של חשודים 
ונאשמים מפני פגיעה שלא כדין בזכויותיהם כגון פסלות ראיות שהושגו באמצעים 

רי החוק וכן זכותם של חשודים ונאשמים שלא פסולים, נקיטת סנקציות כנגד מפ
 הורשעו בדינם לפיצויים בשל מעצרם.

 
 :הרצאה בעל פה 70%  מרכיבי ציון 

 עבודה בכתב 80%
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 זכויות אדם במשפט הישראלי: סוגיות נבחרות: סמינריוןשם ה
 

          שם המרצה: פרופ' יעל רונן
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30  שעה: שני יום: שנתי סמסטר:

          

במדינת ישראל יש שילוב של הסוגיות האוניברסליות של זכויות   תיאור הסמינר:
אדם, הנובעות מנטיית רשויות להעדיף אינטרסים של הכלל על זכויות הפרט )כגון 

חשודים(, עם סוגיות הנובעות מייחודה של ישראל, כמו הגדרתה כמדינה פרסום שמות 
)כגון הגבלות על חופש הפולחן וחופש הביטוי(. בסמינר פוליטי -יהודית ומעמדה הגיאו

נדון באתגרים העומדים בפני החברה הישראלית, האוניברסליים והפרטיקולריים, כפי 
שהם באים לידי ביטוי באירועים אקטואליים וכפי שהם מוסדרים במשפט הישראלי. 

ות מבניות, לאחר הצגת המסגרת המשפטית להגנת זכויות אדם בישראל נעמוד על שאל
כמו הרחבת ההגנה לבעלי חיים, תחולת זכויות האדם מחוץ לשטח המדינה, אחריות 

, ותפקיד החברה האזרחית. לקראת בחירת נושא וכתיבת העבודה נציג, תאגידיםשל 
בעזרת מומחים אורחים, את המתח שבין הגנה על זכויות לבין קידום אינטרסים 

ה מסוימות )נשים, להט"ב, מעוטי הכנסה, כלליים, הן בהתייחס לקבוצות אוכלוסי
 מיעוטים אתניים(, הן בהתייחס לזכויות ספציפיות )שוויון, ביטוי, חינוך ועוד(.

 :עבודה בכתב )חלוקת משנה לשלבי הביניים תימסר  90% מרכיבי ציון

 בהמשך(

 השתתפות פעילה ותורמת   20%
   

 הולדה, משפט ואתיקה: סמינריוןשם ה
 

          ' רונה שוזשם המרצה: פרופ
 נ"ז( 3)
 

 26:00-22:30  שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

      
 

הליך ההולדה מעורר סוגיות משפטיות רבות , מורכבות ומגוונות .  תיאור הסמינריון:
חלק מהסוגיות קשורות להתפתחויות המשמעותיות שחלו בעשורים האחרונים 

ולאמצעי הולדה מלאכותית בפרט . מאחורי בטכנולוגיות הנוגעות להליך ההולדה בכלל 
סוגיות אלו, אשר מתייחסות בין היתר לזכות להשתמש בטכניקות החדשות ולמעמד 
הילד שנולד, עומדים שיקולים אתיים ומוסריים שונים. בשנים האחרונות חלק 
מהשאלות הללו הוסדרו בחקיקה, חלקן הגיעו לפתח של בתי המשפט בישראל, אולם 

 עדיין לא ניתן מענה.  לשאלות רבות
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הסמינריון יעסוק בניתוח ההסדרים הקיימים בתחום ובדיון על הסדרים חלופיים או 
 נוספים, בין היתר לאור השוואה להסדרים הקיימים במדינות אחרות.

בסמינריון נעסוק בין היתר בזכות להורות ומהן המגבלות על זכות זו )בכלל 
בהסדרה  ;מיניים בפרט(-מפגרים וזוגות חד ולאוכלוסיות ספציפיות כגון אסירים,

משפטית של טכניקות ההולדה המלאכותית )כולל הזרעה מלאכותית מתורם זרע, 
בבדיקות אבהות ובהסדרת   הזרעה מזרעו של אדם מת, תרומת ביצית ופונדקאות( 

השימוש באבחון גנטי טרום השרשתי המאפשר בחירת מאפייניו של העובר. כמו כן, נדון 
הולדה  ;איסור הפלייה נגד נשים הרות  ;יות מרתקות נוספות , כגון הפסקת הריוןבסוג

 ;זכות הבחירה של האם לגבי מיקום וסוג הלידה והטיפול בילד לאחר הלידה   ;בעוולה
 חופשת לידה לאבות ועוד.

  

 מטלות במהלך 25% –, הצגה בעל פה 25% –: עבודה סופית ציון מרכיבי ,
 נקודות 5עד  –ון מטיב בגין השתתפות פעילה , צי20% –הסמינריון 

 

 : יחסים משפטיים בין הורים לילדים ןשם הסמינריו
 

         פרופ' רונה שוז  שם המרצה: 
 נ"ז( 3)
 

 24:00-25:30שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

       

בעידן המודרני, התרחש שינוי מהותי במוקד של דיני המשפחה. : תיאור הסמינר
עסוק באופן כמעט בלעדי ביחסים שבין בני הזוג, כפי שהיה בעבר, ישנה במקום ל

התעסקות נרחבת ביחסים המשפטיים בין הורים וילדיהם. אחת מהסיבות לכך הינה 
 ההכרה ההולכת והגדלה בזכויות הילד. 

הסמינריון יעסוק  בקונפליקטים שונים שעלולים להתעורר בין האינטרסים של חברי 
נפליקטים שבין המדינה לבין חברי המשפחה.  בסמינריון נלמד מהי המשפחה וכן בקו

המסגרת הנורמטיבית הכללית להסדרת קונפליקטים אלה ונכיר את מושגי היסוד 
 הרלוונטיים כגון טובת הילד, זכויות הילד וזכויותיהם של ההורים.

יישום בהמשך הסמינריון  נראה כיצד הקונפליקטים בין האינטרסים השונים והקושי ב
קביעת  ;המסגרת הנורמטיבית באים לידי ביטוי בסוגיות רבות כגון: הוכחות אבהות

הכרזת הילד  ;אימוץ פתוח מול אימוץ סגור ;הורות במקרים של הולדה מלאכותית
השתתפות ילדים בהחלטות הנוגעות להם והתערבות המדינה בהחלטות ;אימוץ -כבר

מענה מערכת המשפט לתופעה של התעללות ;ההורים, כולל בעניין חינוך וטיפול רפואי
 בילדים ועוד.

במסגרת הדיונים בנושאים אלו נתייחס גם לתחום מדעי החברה )ובכלל זה 
לפסיכולוגיה ולעבודה סוציאלית(  ונדון בשאלת הרלוונטיות של תחומים אלו לעיצוב 

 הנורמות המשפטיות.
 
 :עבודה בכתב 25% מרכיבי ציון 

 הצגה בעל פה 25%
 טלות במהלך הסמינריון מ 20%

 נקודות 5עד  –ציון מטיב בגין השתתפות פעילה      
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 משפט, חברה -השחיתות הישראלית: סמינריוןשם ה
 וקרימינולוגיה

 
          שם המרצה: ד"ר חיים שיין

 נ"ז( 3)
 

 26:00-22:30  שעה: חמישי יום: שנתי סמסטר:

     
בישראל התרחבה והתפשטה כנגד  בעשורים האחרונים השחיתות  תיאור הסמינר:

ממאיר. בכירי שלטון, ראשי רשויות ועובדי ציבור עומדים לדין על עבירות שחיתות, 
שכוללות שוחד, מרמה והפרת אמונים. את תמצית הבעיתיות ניתן למצוא בדברי 

 (:20פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה )פסקה  5699322השופט  א' לוי בבג"צ 
תה לא ידענו בעבר, הולכת ומתהווה לנגד ענינו. עד לפני מספר "מציאות קשה, כמו

שנים לא רב הורגלנו במנהיגים אשר נהגו בחייהם בצניעות, כמעט בסגפנות, תוך שהם 
עושים זאת עקב השקפת עולמם או מתוך רצון להיות דוגמא לרבים, בבחינת עמוד 

עם והארץ, ולביתם האש ההולך לפני המחנה. את כל עיתותיהם הם הקדישו לטובת ה
מיעטו לעשות, אם בכלל. מנגד, בשנים האחרונות נחשפו מקרים רבים בהם ניצלו אנשי 
ציבור את מעמדם ואת כוח השררה שבמישרתם כדי להיטיב עם עצמם ועם 
מקורביהם, ולא במעט מקרים אגב עשיקתה של הקופה הציבורית כתוצאה מכך 

ואשר עמדו או עומדים לדין... עם זאת, הולכת ומתארכת רשימת אנשי הציבור שסרחו 
כשלונות כה רבים של אנשי ציבור הם בעיני תסמינים של מחלה ואפשר של נגע, 

קיומית -שהסכנה הגלומה בהם למדינת ישראל אינה נופלת מכל סכנה סכנה ביטחונית
אחרת. חמורה בעיני לא פחות היא העובדה שהחברה בישראל מסתגלת אט אט לגלויי 

ומתייחסת אליהם כמעט בשוויון נפש. אפשר שהדבר נובע מתחושה של  השחיתות,
חוסר אונים והיעדר אמונה ביכולת לשנות את המציאות, ואפשר שמקורו בדיעה 
הרווחת בקרב הציבור, כי בכירים שסרחו זוכים לגישה סלחנית, ועניינם מוסדר ע"י 

 'פתרונות יצירתיים' המגובשים בחדרי חדרים".
ונית ישנם הביטים חברתיים, משפטיים וקרימינולוגים. בסמינר נבחן לשחיתות השלט

את השחיתות מהיבטיה השונים תוך הסתמכות בעיקר על פסקי הדין שניתנו בנושא 
מאז שנות התשעים של המאה שעברה ועד ימינו אלה. נברר את השוני שבין העבירות 

ל השחיתות השונות, האם המשפט ערוך להתמודד עם הנגע ומהם המקורות ש
הישראלית. בנוסף למחקר המשפטי נשלב גם מחקר היסטורי, הלכתי, סוציולוגי 

 ופוליטי.
 

 :עבודה בכתב 20% מרכיבי ציון 

 הרצאה והצגת נושא 30%
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 במשפטים מוסמךואר תכנית ההוראה לקבלת ת
 

 ש"ס3נ"ז. 37הינו   (LL.M)היקף תכנית הלימודים בלימודי מוסמך במשפטים 
 הינו ארבעה סמסטרים.תואר המשך הלימודים לסיום 

שייקבעו לכך על ידי הנהלת  יקבל את תכנית הלימודים במועדים רכז האקדמימהתלמיד 
באיזה קורס ישתתף  קדמירכז האקבע המישיתקיימו,  חובה. בקורסי ההמרכז האקדמי

התלמיד. קיים איסור להשתתף בשיעורים שלא אושרו לתלמיד במערכת השעות שנקבעה 
 לו.

תנאי לרישום לקורסים וההשתתפות בשיעורים הינו תשלום ראשון ע"ח שכ"ל לשנה"ל 
 ומסירת הוראת קבע, כשהיא חתומה כנדרש. ח"עתש

  -ך כללי או באחד ממסלולי ההתמחות סטודנט בלימודי מוסמך יוכל לבחור במסלול מוסמ
 משפט עסקי או משפט פרטי.

 ש"ס3נ"ז לפחות מתחום ההתמחות הנבחר. 28לצורך לימודי ההתמחות יש ללמוד 
 .ח"עלשנת תש במשפטים מוסמךלשם השלמת תואר המאושרת  לימודיםלהלן תכנית ה

 
 סמסטר א' 

 
 מחזור תשע"ח

 
 ש"ס/נ"ז שם המרצה סוג שם הקורס

פרופ' ישראל  חובה התיישנותדיני 
 גלעד

7 

 7 פרופ' חיים שיין חובה  שופטים ושפיטה
 7 פרופ' יעל רונן חובה כתיבה אקדמית

 
 מחזור תשע"ז

 
 ש"ס/נ"ז שם המרצה סוג שם הקורס

 7 ד"ר אורן בשן חובה משפט וכלכלה
סכסוכים חוצי גבולות במשפט 

 עסקי
 7 פרופ' יעל רונן בחירה

ד"ר ויקטור  בחירה ולוגיתדיני יזמות טכנ
 בוגנים

7 

 7 ד"ר רוני לזר בחירה קריאה וניתוח דוחות כספיים
 7 פרופ' מיכל טמיר בחירה דיני מכרזים

 
 ** רשימת קורסי הבחירה תקבע סופית בהתאם למספר הנרשמים * נדרשים שלושה קורסי בחירה בתואר

 
 מחזור תשע"ח –ב' סמסטר 

 
 /נ"זש"ס שם המרצה סוג שם הקורס

 7 ד"ר אורן בשן חובה משפט וכלכלה
 7 פרופ' חמי בן נון חובה תובענות ייצוגיות

סוגיות מתקדמות בקנין 
 רוחני

ד"ר ויקטור  חובה
 בוגנים

7 

 7 פרופ' דיויד גילה חובה הגבלים עסקיים
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 מחזור תשע"ח –סמסטר קיץ 
 

 ש"ס/נ"ז שם המרצה סוג שם הקורס
אל עו"ד ארי חובה דיני בוררות

 מנור
7 

 4 ד"ר בועז שנור סמינר לשון הרע והגנת הפרטיות
סוגיות מתקדמות בסדר דין 

 אזרחי
 4 פרופ' חמי בן נון סמינר

פרופ' מיכל  סמינר זכויות אדם במשפט הפרטי
 טמיר

4 

 4 ד"ר חגי ויניצקי סמינר דיני רישום זכויות בנכסים
 

 ריונים תקבע סופית בהתאם למספר הנרשמים** רשימת הסמינ בתוארני סמינריונים * נדרשים ש
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 ור הקורסיםתיא
 קורסי חובה

 (הופעתם בתכנית הלימודים)לפי סדר 
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  חוק ההתיישנותשם הקורס:  
 

         פרופ' ישראל גלעדשם המרצה: 
 נ"ז( 7)
 

  מסלול:
 שנה א'

 

 סמסטר:
 א'
 

 יום:
 ראשון

 

 שעה: 
22:45-29:25 

 
סוגיית ההתיישנות האזרחית זוכה לדיון נרחב בפסיקת בית המשפט : תאור הקורס 

העליון, וביוזמות חקיקה בארץ ובעולם, בשל חשיבותה המעשית והעיונית המשותפת 
, קניין ועוד. בשיעור יידונו הן חוק לענפי משפט רבים כנזיקין, חוזים, עשיית עושר

ההתיישנות הקיים והן הפרק האמור להחליף את החוק המצוי בהצעת חוק דיני 
. בין היתר יעסוק השיעור בנושאים הבאים: מבוא כללי לדין 7022 –ממונות התשע"א 

ההתיישנות האזרחית; מטרות דיני ההתיישנות, דרך פרשנותם ושיקול דעת שיפוטי; 
רוחב עילת התביעה, עוולות נמשכות, מועד  –לת התביעה לצורך התיישנות הולדת עי

אירוע הנזק ויחסי אמון; כללי השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות, הארכתה 
כללי הגילוי המאוחר, ההודאה, קטינות, מוגבלויות, עבירות מין,  –והתחדשותה 

ויות על היעדרות מן הארץ, התדיינות מוקדמת; השפעת העברת זכויות וחב
ההתיישנות; פסקי דין הצהרתיים; קיזוז ותביעה שכנגד; התיישנות שעבודים; 

  שיהוי. 
 

 שופטים ושפיטהשם הקורס:  
 

          חיים שייןשם המרצה: ד"ר 
 נ"ז( 7)
 

 29:30-72:00 שעה: ראשון יום: א' סמסטר:

 

הדיון על מרכז הכובד של  במחצית השניה של המאה העשרים ואילך : תיאור הקורס
עובר מעיסוק במחוקק אל פעילות בתי המשפט. המושג הפרדת  מהות המשפט 

הרשויות שהיה מרכיב מרכזי בשיח הדמוקרטי איבד מחשיבותו וידם של בתי המשפט 
בכל. בתי המשפט באמצעות אקטיביזם שיפוטי ופעילות מעין חקיקתית מהווה נדבך 

סוק במעמד המיוחד של בתי הקורס יע יסודי בהבנת שיטת המשפט הישראלי. 
המשפט, השפעתם של השופטים על החברה הישראלית וכמובן ניסיון לפענח את דרכי 

הקורס בעיקרו מהווה ניסיון להתמודד עם אישיותם, חשיבתם ופעולתם. 
דעותיהם, רקעם, תפיסת עולמם של שופטי בית המשפט העליון והשפעה של אלו 

הקורס יכולת ניבוי מענינת באשר  על פסיקתם. הסטודנטים יפתחו בסיום
 לתוצאות פסק הדין על פי ההרכב שיושב לדין. 

 
 
 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון  
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 שם הקורס:  מבוא לכתיבה אקדמית
 

          שם המרצה: פרופ' יעל רונן
 נ"ז( 7)
 

 26:00-22:30 שעה: ראשון יום: א' סמסטר:

 

יר את הסטודנטים לקראת כתיבה עבודה מטרת הקורס היא להכש : תיאור הקורס
אקדמית בתחום המשפטי. הקורס יתמקד במיומנויות הקריאה של מקורות משפטיים 
ובמיומנויות הכתיבה האקדמית. מיומנויות אלו נרכשות מתוך עבודה ולפיכך עיקר 

 העבודה יהיה באמצעות תרגילים בכיתה ומטלות נושאות ציונים. 

   :ה במהלך הקורס )הודעה מפורטת בתחילת הקורס(מטלות כתיבמרכיבי ציון 

 

 
 משפט וכלכלהשם הקורס:  

 
          ד"ר אורן בשןשם המרצה: 

 נ"ז( 7)
 

 שנה:
 א'
 ב'

  סמסטר:
 ב'
 א'

  יום:
 ראשון

 שני

 שעה:
28:30-70:00 
25:00-26:30 

 

הניתוח הכלכלי של המשפט עושה שימוש בכלי הניתוח הכלכלי )בפרט : תיאור הקורס
וריה מיקרו כלכלית ותורת המשחקים( לזיהוי ההשלכות של חקיקה ושפיטה על תיא

התנהגות הפרטים תוך בחינת התוצאות החברתיות והכלכליות של מערכות 
משפטיות. הגישה המיושמת בקורס מניחה כי אנשים וחברות מבססים את 

 בין היתר –פעולותיהם בצורה רציונאלית בהתאם לתמריצים העומדים בפניהם 
תמריצים הנובעים מאופי המערכת המשפטית. התוצאות המתקבלות נבחנות בהקשר 

 של רווחה כלכלית וחברתית.

במהלך הקורס נסקור סוגיות מרכזיות בענפי משפט שונים, לרבות סוגיות מתחום 
דיני הקניין, דיני הנזיקין, דיני החוזים, דיני העונשין ודיני ההגבלים העסקיים. 

נותחו אגב לימוד מושגים כלכלים יסודיים הנחוצים לעוסקים הסוגיות השונות י
 במשפט וכלכלה, כגון: רציונאליות, תועלת, שיווי משקל, שנאת סיכון ויעילות.

 
 :200%בחינה  מרכיבי ציון   
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 דיני תובענות יצוגיותשם הקורס:  
 

         פרופ' חמי בן נוןשם המרצה: 
 נ"ז( 7)
 

 26:45-28:25 שעה: ראשון יום: 'ב סמסטר:

ידי תובע בשם קבוצת -תובענה ייצוגית היא תובענה המוגשת על: תיאור הקורס
אנשים, אשר לא ייפו את כוחו לכך. התובענה הייצוגית נועדה לאפשר לאדם אחד או 
לקבוצת אנשים, שנזקו של כל אחד מהם קטן יחסית, לתבוע בשם כל הנפגעים 

ביותר נוכח ריבוי מספרם. בכך מגינה האנונימיים שסכום תביעתם הכולל גבוה 
התובענה הייצוגית על אינטרס היחיד שנפגע ואיננו מגיש תביעה בשל הטרחה 
וההוצאות הכרוכות בכך. זאת ועוד, תכליתה של התובענה הייצוגית היא למנוע 

ידי אותם גופים על חשבון היחידים, המצטרפים -עשיית עושר ולא במשפט על
התובענה הייצוגית, מהווה אמצעי לאכיפת החוק במישור לציבור גדול. בנוסף, 

עונשית וסנקציות הרשויות המפקחות אינן  –האזרחי, שכן הסנקציה הפלילית 
. נכיר את חוק התובענות היצוגיות ואת התקנות וסדרי הדין מספיקות ו3או יעילות

 הכרוכים בזה, כמו גם דיני הערעור הקשורים.
 
 :200%בחינה  מרכיבי ציון   

 

  סוגיות מתקדמות בקנין רוחנישם הקורס:  
 

         ויקטור בוגניםשם המרצה: ד"ר 
 נ"ז( 7)
 

 ב' סמסטר:
 

 25:00-26:30 שעה: ראשון יום:

: מטרת הקורס לעסוק בעקרונות ובכללים המשפטיים של הקניין תיאור הקורס
ינלאומי. הרוחני, תוך כדי דיון בסוגיות מתקדמות ועכשוויות בישראל ובהקשר הב

תחום הקניין הרוחני מצוי בתנופת פיתוח בישראל ובעולם כתוצאה ממרכזיותו 
בכלכלה החדשה, "כלכלת הידע", וכתוצאה מן השגשוג העכשווי ביצירה התרבותית 

זכות יוצרים;  –ובפיתוח הטכנולוגי. בצד סקירת דיני הקניין הרוחני לסוגיהם 
נדונים בקורס סוגיות מתקדמות  – פטנטים; סימני מסחר; מדגמים וסודות מסחר

ועכשוויות של קניין רוחני, כולל: הרציונל לקניין הרוחני ובחינה מחודשת של 
ההצדקות להגנת הקניין הרוחני; זכות יוצרים ואתגר האכיפה באינטרנט; פטנטים 

 ותרופות; הרפורמה בדיני העיצובים והיבטים של קניין רוחני ביבוא מקביל.

 

 :בחינה סופית בספרים סגורים למעט חומר מורשה. 200% מרכיבי ציון 
 נקודות ציון מיטיב עבור השתתפות פעילה ותורמת במיוחד לקורס. 5עד 

. הציון הסופי יקבע על פי 81%אפשרות לכתיבת עבודה בכתב בציון חלקי של  
 הציון המשוקלל של הבחינה עם העבודה או ציון הבחינה, לפי הגבוה מבניהם.
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 הגבלים עסקיים שם הקורס: 
 

         פרופ' דיויד גילהשם המרצה: 
 נ"ז( 7)
 

 70:25-72:45 שעה: ראשון יום: ב' סמסטר:

 

כל יועצ3ת או מנהל3ת של עסק נתקל3ת במסגרת החלטותיו או  : תיאור הקורס
החלטותיה העסקיות השוטפות בשאלות של הגבלים עסקיים. אם העסק מפר את דיני 

נהלים והחברה חשופים לתביעות אזרחיות ופליליות, ההגבלים העסקיים, המ
לחקירות, דרישות נתונים והתנערות פרטנרים מעסקאות ומחוזים. גם אם לעסק אין 
 השפעה על השוק, דיני ההגבלים העסקיים יכולים לסייע לו להתמודד עם מתחריו

 או לקוחותיו הדומיננטיים בשוק. בקורס זה נסקור את התשתית המשפטית ספקיו
ניתוח של הסדרים  ונתמקד בעיקרוהכלכלית שמאחורי דיני ההגבלים העסקיים, 

כובלים, מיזוגים, והפיקוח על מונופולין. נלמד כיצד בודקים את מידת הפגיעה 
 בתחרות במקרה נתון, וניישם תובנה זו על קרטלים ומיזוגים בין מתחרים.

 

 200%: בחינה, ספרים פתוחים, מרכיבי ציון 

 
 דיני בוררות  שם הקורס:

 
      שם המרצה: עו"ד אריאל מנור, עו"ד מירב רוזנפלד מנור

 נ"ז( 7)
 

 22:45-29:45 שעה: ראשון יום: קיץ סמסטר:

במהלך הקורס נגדיר בוררות מהי, נתאר את יתרונותיה וחסרונותיה, : תיאור הקורס
 ונלמד במה היא שונה מבית משפט ומגישור. 

סכמי בוררות, כיצד מנהלים בוררויות הלכה למעשה, כמו כן נלמד כיצד מנסחים ה
ובאילו מקרים מצומצמים ניתן לבטל פסק בוררות. דגש יושם גם על סוגיית ניגוד 

 העניינים. 
ליבת הקורס משפטית אך ילמדו במסגרתו גם אלמנטים פרקטיים וכלכליים הנוגעים 

 לבוררות. 
 

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
   

נקודות על השתתפות מושכלת, הבחינה  2עד ס יינתן ציון מיטיב של למשתתפי הקור
 תהיה עם חומר פתוח. 
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 ור הקורסיםתיא
 בחירהקורסי 

 ב של שם המרצה(-)לפי סדר א
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 דיני יזמות טכנולוגיתשם הקורס:  
 

         ניםויקטור בוגשם המרצה: ד"ר 
 נ"ז( 7)
 

: מטרת הקורס היא לבחון את הסוגיות המשפטיות המלוות חברות תיאור הקורס
טק. ליזמות זו אפיונים ייחודיים הדורשים הבנת -אפ( בתחום ההי-הזנק )סטארט

הצרכים הייחודיים של היזמים הטכנולוגיים, המחייבים התאמה של הנורמות 
 זו. המשפטיות המסורתיות לסביבה חדשנית

בקורס נדון בסוגיות המשפטיות האופייניות לתהליך היזמות הטכנולוגית בשלבים 
משלב גיבוש הרעיון ועד להגעת המיזם לעסק בשל. בין השאר  –השונים של היזמות 

ייבחנו סוגיות בייזום ובהקמת המיזם; מימון המיזם; הפיקוח משפטי על הסביבה 
דע הנוצר במהלך המיזם הטכנולוגי. דגש הטכנולוגית וההגנה המשפטית על משאבי הי

 מיוחד יינתן לסביבה העסקית והמשפטית העדכנית הלכה למעשה.

 
 :בספרים פתוחים בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 

נקודות ציון מיטיב עבור השתתפות פעילה ותורמת במיוחד  5עד 
 לקורס.

. הציון הסופי 70%אפשרות לכתיבת עבודה בכתב בציון חלקי של 
קבע על פי הציון המשוקלל של הבחינה עם העבודה או ציון י

 הבחינה, לפי הגבוה מבניהם.

 
  דיני מכרזיםשם הקורס:  

 
         פרופ' מיכל טמירשם המרצה: 

 נ"ז( 7)
 
 
נותן את הבסיס התיאורטי והפרקטי לדיני המכרזים בישראל. הקורס תיאור הקורס:  

תוך מתן דגש  כלי המכונה "מכרז"המהותו של  נתח את במסגרת התיאורטית נ
לשאלות הבאות: ההבדל בין מכרזים פרטיים וציבוריים; הטעמים לחובת הרשות 
להתקשר במכרז; ההיבט הציבורי וההיבט העסקי של המכרז; סיווג הוראות המכרז 

במסגרת והשלכת הסיווג על הסעדים; סוגי מכרזים ומהותם; החובה לפעול בתום לב. 
ינתח בפירוט את דיני המכרזים הציבוריים בישראל, תוך עמידה על הקורס הפרקטית 

: סמכות השיפוט והדין החל; המכרז ותנאיו; החובה לערוך מכרז הנושאים הבאים
וחריגיה; בחירת ההצעה הזוכה; זכות הטיעון; איסור משוא פנים; ניהול משא ומתן; 

 .פגמים ותקלות; ביטול מכרז
 

 בחומר סגור פיתבחינה סו 200% :מרכיבי ציון 
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 קריאה וניתוח דוחות כספייםשם הקורס:  
 

          רוני לזרשם המרצה: ד"ר 
 נ"ז( 7)
 

חשבונאות פיננסית עוסקת בדיווח הכספי של החברה, תוצאות : יאור הקורסת
פעילותה, ותזרימי המזומנים שלה למשקיעים, נושים, ושאר מקבלי ההחלטות 

ים רואים בחשבונאות אוסף של פרטים המכילים מעט הכלכליות. עם זאת, אנשים רב
מידע או לא בכלל לגבי מצבה האמיתי של החברה. הקורס מנסה להפיג טעות זו על ידי 
הסברת נושא שנחשב לעתים קרובות מבלבל ומפחיד. אמנם נכון כי המידע החשבונאי 

ואפילו לפעמים מטשטש יותר מאשר מסביר אך עדיין חלק גדול ממנו הוא שימושי )
 חיוני( למעוניינים בקבלת החלטות רציונליות בנושאי השקעה ומתן אשראי.

 

 :בחינה סופית 200% מרכיבי ציון 
   

 סכסוכים חוצי גבולות במשפט עסקי:   קורסשם ה
 

          פרופ' יעל רונןשם המרצה: 
 נ"ז( 7)
 

       

לנו. בכבישינו נוסעים הגלובליזציה משפיעה עמוקות על חיי היומיום ש :קורסתיאור ה
כלי רכב המיוצרים באירופה, ובמזרח אסיה, חנויותינו מוצפות במוצרים ממזרח אסיה 

ערך של חברות מוצעים לתושבי ישראל -ודרום אמריקה. שירותים פיננסיים וניירות
 בינלאומיות. המסחר באמצעות האינטרנט הפך עסקאות בורסות ברחבי העולםב

מערכות  יוצרותמצעות המחשב הביתי. התפתחויות אלו לעניין פשוט, המתבצע בא
גבולות. על מנת לנהל את ההיבטים -גבולות, ולצידן גם סכסוכים חוצי-יחסים חוצות

המשפטיים של מערכות יחסים אלו יש להתייחס הן להיבטים המוסדיים והן להיבטי 
 הדין המהותי. 

ווה הממחישות את במהלך הקורס ננתח סוגיות מתקדמות במשפט הישראלי והמש
בניהול פעילות עסקית בעולם גלובלי. חלקו הראשון של הקורס יעסוק שהמורכבות 

בדין הכללי בנוגע לסמכות השיפוט הבינלאומית של בתי המשפט בישראל, לברירת 
הדין ולאכיפת פסקים זרים, בדגש על סוגיות חוזיות. חלקו השני של הקורס יעסוק 

יפיים, ביניהם תאגידים, דיני פשיטת רגל, פעילות בשאלות אלו בתחומי משפט ספצ
 לאומיים בגיןבאינטרנט )בדגש על לשון הרע( וכן תביעות נזיקיות נגד תאגידים בינ

 הפרות זכויות אדם.

 יטיב בגין השתתפות נקודות ציון מ 5מבחן מסכם, עד  200%: הציון מרכיבי

 פעילה ומועילה
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 ור הקורסיםתיא
 סמינריונים

 ב של שם המרצה(-)לפי סדר א
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    סוגיות מתקדמות בסדר דין אזרחי : ןשם הסמינריו
 

         פרופ' חמי בן נוןשם המרצה: 
 נ"ז( 4)

 
קורס מתקדם בתחום סדר הדין האזרחי שיכלול דיון פרקטי תיאור הסמינר: 

 חום.  ותיאורטי בסוגיות שבת
 נושאי הקורס הם:

, אדוורסריות? אינקוויזיטוריות? או שמא יעילות? -מבוא: עריצותו של סדר הדין  
זכויות דיוניות ודיני , הטיות קוגניטיביות וסדר הדין , הניתוח הכלכלי של סדר הדין

פגיעה בזכות הגישה לערכאות תיקון, ביטול וערעור,  עיון מחדש, השגה, -ההשגה 
דר הדין )התיישנות, מעשה בית דין, פסלות, אגרות וערבות, סוגית באמצעות ס

פשרות , צד לערעור שלא היה צד להליך, הסילוק על הסף, תום לב, הרחבת חזית(
סדר הדין לאן? , א לחוק בתי המשפט ובכללי צדק טבעי29כולל דיון בסעיף  -במשפט 

  .הרפורמה בכללי סדר הדין
 
 

    זכויות בנכסים דיני רישום : ןשם הסמינריו
 

         ד"ר חגי ויניצקישם המרצה: 
 נ"ז( 4)
 

מרשמים פומביים המסדירים זכויות ביחס לנכסים קיימים במרבית  תיאור הסמינר:
שיטות המשפט המודרניות. בישראל קיימים מרשמים שעוסקים בהסדרת הזכויות 

ותפים, המרשם ביחס למקרקעין )פנקס הזכויות, פנקס השטרות, פנקס הבתים המש
של רשות מקרקעי ישראל, מרשמי החברות המשכנות, מרשמי המקרקעין באיו"ש 
)פנקס הזכויות ופנקס השטרות, המרשם של הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי, 

, ישובים שיתופייםהמרשם של ההסתדרות הציונית ומרשם ההרשאות( מרשמים של 
ותומנים(. קיימים מרשמים מרשמים של חברות קדישא, פנקסי המקרקעין הע

שמסדירים את זכות המשכון3השעבוד בנכסים שונים )מרשם המשכונות, מרשם 
השעבודים של רשם החברות, מרשם השעבודים של רשם האגודות השיתופיות(. 
קיימים מרשמים שעוסקים בזכויות בכלי התחבורה )מרשם כלי הרכב המנועי, מרשם 

יוד הנדסי(, וכן קיימים מרשמים שמסדירים את כלי השיט, מרשם כלי הטיס ומרשם צ
הזכויות בנכסי הקניין הרוחני )מרשם הפטנטים, מרשם המדגמים, מרשם הזנים 
המטפחים, מרשם סימני מסחר, מרשם כינויי מקור ומרשם שמות המתחם(. בנוסף, 
קיים מרשם זכויות ביחס לנפט )שכולל גם זכויות ביחס לגז(. הסמינריון יעסוק 

: אתיקה הצדקות התיאורטיות לקיומםובה מרשמיםהת ההיסטוריים של מקורוב
הכרעה ברורה בתחרות , העשרת הציבור בתוצרים רוחניים, יעילות כלכליתמסחרית, 

, מכשיר שמסייע לחובת הדיווח של חברה, הוכחה לאמיתות העסקאות, זכויות
ם תכליות אלו . הסמינריון יעסוק בשאלה האשיקולים פוליטייםו שיקולים מוסדיים

, מרשמים מדינתיים3בינלאומייםאכן מתגשמות לאור מאפייני המרשמים השונים )
 מרשמים סטטוטוריים3שאינם , הרשות מרשמים שנועדו לשירות לציבור3לתועלת

, מרשמי זכויות3עסקאות, מרשמים קונסטיטוטיביים3דקלרטיביים, סטטוטוריים
ידיעה והעקרון של  ות העיון במרשמיםזכשיקוף הזכויות הנרשמות במרשמים השונים, 

 ,רישומים קונקלוסיביים)השונים  מאפייני הרישומים(, ולאור קונסטרוקטיבית
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, רישומים רטרואקטיביים, רישומים אופציונאליים, רישומים כפולים ומשולשים
(. בנוסף, ננתח הצעות רישומים חד3דו3תלת3ארבע ממדיים, רישומים ל"יתר ביטחון"

 מים חדשים.קיימות למרש
 

    זכויות אדם במשפט הפרטי : ןשם הסמינריו
 

         פרופ' מיכל טמירשם המרצה: 
 נ"ז( 4)

האם בעל מסעדה יכול לסרב להכניס לקוחות מסוימים? האם בעל תיאור הסמינר: 
בית רשאי לסרב להשכיר את דירתו לאנשים מסוימים בשל נטייתם המינית, דתם או 

להגביל בחוזה עבודה את העובד מלהתחרות בו לאחר תום  גזעם? האם מעביד רשאי
      תקופת העבודה? האם עיתון רשאי לסרב לפרסם מודעות מסוימות?

מקובל לראות בזכויות האדם כמגינות על האדם מפני כוחו של השלטון. אך נשאלת 
השאלה האם זכויות אלה מגנות על אדם גם מפני פרטים אחרים. בעולם המודרני 

האם החובה לכבד את  –ים פרטיים יש לעיתים כוח לא פחות חזק מלשלטון לגורמ
זכויות האדם לא חלה עליהם? האמנם זכויות האדם הן נחלת המשפט הציבורי בלבד?             

בסמינר נעמוד על הסיבה לקשירה המסורתית של זכויות האדם עם המשפט הציבורי 
נלים להחלת זכויות יסוד גם במשפט והבעייתיות של החלתן במשפט הפרטי; הרציו

הפרטי; השפעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק על הסוגיה; 
מודלים שונים לתחולה או העדר תחולה של זכויות יסוד במשפט הפרטי והיתרונות 

                     והחסרונות של כל אחד מהמודלים.
בארץ כגון "חוק הסלקטורים" ולשאלה האם  תשומת לב מיוחדת תינתן לחקיקה

 החוקים מגשימים את מטרתם.
 
 

הגנה על הכבוד, השם הטוב והפרטיות בדיני : ןשם הסמינריו
    הנזיקין 

 
          ד"ר בועז שנורשם המרצה: 

 נ"ז( 4)
 

      

אנו נעסוק בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות אשר במסגרתם עוסקים : תיאור הסמינר
הנזיקין באיזון בין ערכים חוקתיים בסיסיים: כבוד האדם, שמו הטוב ופרטיותו דיני 

מחד, וחופש הביטוי וזכות הציבור לדעת מאידך. במהלך הסמינר נדון בהיקף ההגנה 
הניתנת במסגרת דינים אלה לערכים השונים; נשווה את החוק המצוי למשפט משווה 

ונבחן את שיקולי המדיניות במדינות המשפט המקובל והמשפט הקונטיננטלי; 
 שמאחוריו.

נבחן גם בעיות קונקרטיות הנוגעות לפגיעות בכבודם ופרטיותם של אנשי ציבור; 
למידת האחריות אותה יש להטיל על אמצעי התקשורת ההמוניים; לסוגיות של 

 פרסומים מקוונים; ועוד.


