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אשר התחילו לימודיהם בשנה"ל סטודנטים ל בר-במערכת האינהנחיות רישום למערכת שעות 
 'שנה ד -תואר ראשון  תשע"ו

היחיד החובה  ים לבצע רישום לסל הכולל את קורס' בפקולטה למשפטים נדרשסטודנטים בשנה ד
עפ"י חוקת הלימודים ' ליתר הקורסים הנדרשים לשנה דלאחר מכן, יש לבצע רישום לשנה ד'. 

סטודנטים הנדרשים בקורס/י אנגלית כשפה זרה ו/או בקורס בהבעה . שלהלן תשע"ולשנת ידיעון 
 עברית, יבצעו רישום גם לקורסים אלו.

  בר:-קישור לסרטון הדרכה לגבי הרישום לקורסים במערכת האינלהלן  *

https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be 

 

 תשע"ושנת ידיעון  –חוקת הלימודים 

 שבעה סמסטרים(.) שנים וחציבמהלך שלוש  ש"ש 73לתואר הראשון הנו היקף הלימודים 

תכנית הלימודים בפקולטה למשפטים כוללת מקצועות חובה, קליניקה משפטית, מקצועות 
, סמינריונים בשפה האנגלית, סדנאותבחירה, מקצועות בחירה במשפט עברי, מקצועות בחירה 

 . וקורסי אנגלית כשפה זרה קורסי יסוד ביהדותם מחקריים, ינריוניעיוניים, סמ

ייתכנו שינויים למשפטים לקבלת תואר בוגר במשפטים. להלן חוקת הלימודים הקובעת בפקולטה 
 בחוקה זו. במידה ואכן יחולו שינויים, תשלח לגביהם הודעה. 

 שנה א'
 

 קורסי חובה 

 ש"ש 1 מבוא ללימודי משפטים 99-101

 ש"ש 3 דיני חוזים 99-102

 ש"ש 3 דיני עונשין 99-104

 ש"ש 3 נזיקיןדיני  99-110

 ש"ש 2 מבוא למשפט עברי 99-111

 ש"ש 1 אנגלית למשפטנים 99-160

 ש"ש 3 משפט חוקתי 99-204

 

 קורס כללי 

 מבין הקורסים הבאים: אחד -לבחירה 

 ש"ש 2 יסודות בכלכלה למשפטנים 99-150

 ש"ש 2 תולדות המחשבה המדינית 99-152

 

 "...ש"ש 1בהיקף של  אחדקורס  - מקצועות בחירה "משפט ו 

 ש"ש 2בהיקף של   - יסוד ביהדות קורס 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
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 ש"ש 21 –סה"כ היקף הלימודים בשנה א' 

 שנה ב'
 

 קורסי חובה 

 ש"ש 2 תורת המשפט 99-103

 ש"ש 2 משפט בינלאומי פומבי 99-107

 ש"ש 0.5 משפט ושינוי חברתי 99-155

 ש"ש 3 דיני חברות 99-205

 ש"ש 3 דיני קניין 99-208

 ש"ש 2.5 דיני משפחה 99-212

 ש"ש 1 שיטות מחקר  99-214

 

 ש"ש 2בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 

  "...ש"ש 2קורסים בהיקף כולל של  שני -מקצועות בחירה "משפט ו 
  ש"ש 2עד  -בחירה מקצועות 

 ש"ש 2בהיקף של  -יסוד ביהדות  קורס 

 

 ש"ש 22עד  –סה"כ היקף הלימודים בשנה ב' 

 שנה ג'
 

 קורסי חובה 

 ש"ש 2 סדר דין אזרחי 99-206

 ש"ש 1.5 דיני ראיות  99-309

 ש"ש 1.5 סדר דין פלילי 99-310

 

 ש"ש 2.5 – קליניקה משפטית 

 ש"ש 2 – סמינריון עיוני 

 ש"ש 2בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 
  ש"ש 4עד  -מקצועות בחירה 
  ש"ש 1.5 –סדנה 

  ש"ש 1.5 -ל 0.5בין  – האנגליתקורס בחירה בשפה  

 ש"ש 2בהיקף של  -יסוד ביהדות  קורס 

 

 ש"ש 20.5 עד –' סה"כ היקף הלימודים בשנה ג
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 'שנה ד
 

 קורס חובה 

 ש"ש 1.5 אתיקה מקצועית 99-380

 

  ש"ש 2 –סמינריון מחקרי 
 ש"ש 2בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 

  ש"ש 11.5 -השלמה ל -מקצועות בחירה 

 

 ש"ש 73 -השלמה ל –' סה"כ היקף הלימודים בשנה ד

 ריכוז החובות לתואר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ש"ש 36.5 מקצועות חובה

 ש"ש 2 קורס כללי

מקצועות בחירה )כולל קורסי בחירה בשפה 

 האנגלית(

 ש"ש 11.5

 ש"ש 6 מקצועות בחירה במשפט עברי

 ש"ש 3 מקצועות בחירה "משפט ו..."

 ש"ש 2.5 קליניקה משפטית

 ש"ש 1.5 סדנה

 ש"ש 4 סמינריון עיוני + מחקרי

 ש"ש 6 קורסי יסוד ביהדות

  ש"ש 73 סה"כ היקף הלימודים בכל התואר 
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 שינויים נדרשים בתכנית הלימודים על פי מסלולי הלימוד המיוחדים:

 :במשפטים ולתואר שני במינהל עסקיםסטודנטים הלומדים לתואר ראשון . 1 

  בשנה ד' קורסי בחירהב ש"ש 2זכאים לפטור בהיקף של  

 סטודנט אשר כבר למד שלושה קורסי "משפט  ..."ו משפט" של אחד מקורס פטורים(
  ש"ש(.  1ו..." יהיה פטור מקורס בחירה רגיל בהיקף של 

 העיוני והמחקרי בשנה ג' הסמינרוד את נדרשים ללמ 
 

 :ני בפילוסופיהבמשפטים ולתואר ש סטודנטים הלומדים לתואר ראשון. 2

 בשנה א' כקורס כללי (99-152) בים ללמוד את הקורס "תולדות המחשבה המדינית"מחוי 

 .'פטורים מקורס "משפט ו..." בשנה א 

  של "משפט ו..." בשנה ב'. אחדנדרשים בקורס 

 בקורסי בחירה )כולל קורס הבחירה בשפה האנגלית( ש"ש 5 –ב  נדרשים 

 במסגרת קורסי הבחירה באחד הקורסים המועברים ע"י פרופ' יאיר לורברבוים בים מחוי
  במשפט עברי

 ונדרשים  (99-277" )פרדוקס, אבסורד ועמימות במשפטבים בסמינר המחקרי "מחוי
  .ללמוד אותו בשנה ג'

 

 :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות. 3

  יסודות בכלכלה "/"תולדות המחשבה המדינית"כללי בשנה א' )פטורים מקורס
 ("למשפטנים

 לקורס אחד בשנה א'(.  בנוסף) ב'של "משפט ו..." בשנה  אחד נדרשים בקורס 

 טורים מסמינר עיוני בשנה ג'פ 

 בשפה האנגלית(. הבחירה בקורסי בחירה )כולל קורס  ש"ש 8.5 -נדרשים ב 
 במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד את הקורסים הבאים:  

  (99-202) "דיני מסים" -

 (99-319) "דיני עבודה" -

 

לתואר שני במדעי המדינה או לתואר  -סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ובנוסף . 4
  שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

  בקורסי בחירה בשנה ד'  ש"ש 2זכאים לפטור בהיקף של 

 "...סטודנט אשר כבר למד שלושה קורסי "משפט  פטורים מקורס אחד של "משפט ו(
 ( ש"ש 1ף של ו..." יהיה פטור מקורס בחירה רגיל בהיק

  ש"ש כתחליף  4הפקולטה למשפטים תכיר בקורסי ההשלמה לתואר שני בהיקף של עד
 לקורסי בחירה בתואר הראשון במשפטים

 

 :ולתואר שני במשפטים )התואר המשולב( סטודנטים הלומדים לתואר ראשון. 5

  נוספים בקורסי בחירה )על חשבון מכסת השעות בקורסי  ש"ש 2בשנה ב' צריכים ללמוד
 .בחירה של שנה ג'(
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  על חשבון מכסת  נוספים בקורסי בחירה במשפט עברי ש"ש 2בשנה ג' צריכים ללמוד(
  .משפט עברי בשנה ג'ב ש"ש 4סה"כ  – רסי בחירה במשפט עברי של שנה ד'(השעות בקו

 העיוני והמחקרי בשנה ג' נדרשים ללמוד את הסמינר. 

 י במשפטים מפורטות בהנחיות המחלקתיות לתואר שניחובות התואר השנ.  

 

 :באוניברסיטה סטודנטים המשלבים לימודי משפטים ולימודים במחלקה נוספת .6

  בקורסי בחירה ש"ש 2זכאים לפטור של 
 

 

 


