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  למשפטים הפקולטה שנתון

 2019-2018 "טתשע

-באוניברסיטת בר למשפטים בפקולטה הלימודים על ניעדכ מידע קבלת לשם לכם מוגש זה ןשנתו
 הוראות שנתון זה חלות על הסטודנטים בכל התארים בפקולטה למשפטים. .טאילן בשנת התשע"

 לשינויים נתון והוא, לסטודנטים הפקולטה שבין היחסים מערכת כלל את ממצה אינו זה שנתון
 .הפקולטה דעת שיקול פי על עת בכל

  מאחלים לכם שנת לימודים פורייה. אנו
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 2018-2019 "טהתשע הלימודים לשנת אקדמי זמנים לוח

 
 2018באוקטובר  14ה' בחשון תשע"ט,  יום ראשון, יום ראשון ללימודים:

  
 2018בדצמבר  9בת תשע"ט, יום ראשון, א' בט חופשת חנוכה:

 (16:00)בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 
  

 2018בדצמבר  18יום שלישי, י' בטבת תשע"ט,  צום י' בטבת )אין לימודים(:
  

 2019בינואר  16י' בשבט תשע"ט,  יום רביעי, יום אחרון ללימודים בסמסטר א':
  

 2019בינואר  17 י"א בשבט תשע"ט, מישי,מיום ח חופשה בין הסמסטרים:
 )כולל( 2019בפברואר  20ט"ו באדר א' תשע"ט,  עד יום רביעי,

  
 2019בפברואר  21ט"ז באדר א' תשע"ט,  יום חמישי, יום ראשון ללימודים בסמסטר ב':

  
 2019במרץ  20מיום רביעי, י"ג באדר ב' תשע"ט,  חופשת פורים:

 2019במרץ  22תשע"ט,  עד יום שישי, ט"ו באדר ב'
  

 2019באפריל  11 מיום חמישי, ו' בניסן תשע"ט, חופשת פסח:
 )כולל( 2019באפריל  26עד יום שישי, כ"א בניסן תשע"ט, 

  
 2019באפריל  28יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט,  חידוש הלימודים:

  
 2019במאי  8 מיום רביעי, ג' באייר תשע"ט, ויום העצמאות )מוקדם(: יום הזיכרון

 )כולל( 2019במאי  10עד יום שישי, ה' באייר תשע"ט, 
  

 2019ביוני  2יום ראשון, כ"ח באייר תשע"ט,  חופשת יום ירושלים:
  

 2019ביוני  9מיום ראשון, ו' בסיון תשע"ט,  חופשת חג שבועות:
 )כולל( 2019ביוני  10עד יום שני, ז' בסיון תשע"ט, 

  
 ואילך( 14:00)משעה  ()ט.נ. יום הסטודנט:

  
 2019ביוני  21י"ח בסיון תשע"ט,  יום שישי, יום אחרון ללימודים בסמסטר ב':

  
 2019ביוני  23מיום ראשון, כ' בסיון תשע"ט,  חופשת בחינות סמסטר ב':

 )כולל( 2019ביולי  29עד יום שני, כ"ו בתמוז תשע"ט, 
  

 2019ביולי  30מיום שלישי, כ"ז בתמוז תשע"ט,  סמסטר קיץ:
 )כולל( 2019בספטמבר  18ועד יום רביעי, י"ח באלול תשע"ט, 

  
 2019באוקטובר  27יום ראשון, כ"ח בחשון תש"פ,  יום ראשון ללימודים בתש"פ:

  

 )המצ"ב נוהל)בכפוף ל יהודי עד סוף שנה"ל תשע"ט-מועדים של המגזר הלא
 :הערות

https://www1.biu.ac.il/File/about/MazkirutAcademit/LuzAcademi/NohalLuzMigzar_22_1_2017.pdf
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הזיכרון לחללי מערכות  הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון )יום השואה, יום
 ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל(.

  
, תתקיים עצרת זיכרון 12:00-14:00ות , בשע2018באוקטובר  21ביום ראשון, י"ב בחשון תשע"ט, 

 .ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים
  

, ייפסקו הלימודים 2019במאי  1בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ט, 
 .18:00בשעה 

  
, 12:00-14:00ות , בשע2019במאי  2ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ט, 

 .תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים
  

, לא יתקיימו 2019במאי  7בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום שלישי, ב' באייר תשע"ט, 
עקב קיום עצרת זיכרון. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה  12:00-14:00לימודים בין השעות 

17:00. 
  

ות לקורסי יסוד יתקיימו ביומיים הראשונים לחופשת הבחינות: ימים חמישי ושישי, י"א וי"ב בחינ
ביוני  24-ו 23, ובימים ראשון ושני, כ' וכ"א בסיון תשע"ט, 2019בינואר  18-ו 17בשבט תשע"ט, 

2019. 
  

-ו 30ט, מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר א' יתקיימו בימים חמישי ושישי כ"ה וכ"ו באייר תשע"
 .2019ביוני  7-ו 6, ובימים חמישי ושישי, ג' וד' בסיון תשע"ט, 2019במאי  31

  

מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר ב' יתקיימו בימים חמישי שישי וראשון, כ"ה כ"ו וכ"ח בתשרי 
 .2019באוקטובר  27-ו 25 24תש"פ, 

  
 15:35, 14:30, 13:35, 12:30 זמני תפילת מנחה בבית הכנסת:

 19:35, 17:35 זמני תפילת ערבית בבית הכנסת:
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הפקולטה תקנון: א חלק  

 ומנהליות אקדמיות רשויות 1

  אוניברסיטאיות רשויות 1.1

 צבן אריהפרופ'   :נשיא

 פאוסט מרים' פרופ: רקטור

 

 מר זוהר ינון"ל: מנכ

 אריה רייך' פרופ: הסטודנטים דיקן

 רחל לוי דרומר "רד: יאקדמ מזכיר

 

 למשפטים קולטההפ 1.2
 הפקולטה דיקנט

 פרז אורןהפקולטה: פרופ'  דיקן
 יעקב חבה ד"ר: דיקןסגן 

 
 :הפקולטה מורי

 "ר אורי אהרונסוןד

 פרופ' שמשון אטינגר )בדימוס(

 פרופ' עדי אייל             

 פרופ' שלום אלבק )אמריטוס(

  פרופ' מיכל אלברשטיין

  פרופ' אהרון אנקר )אמריטוס(     

 יו בורר   ד"ר ז

 פרופ' אבי בל *

 פרופ' אריאל בנדור    

 פרופ' יצחק ברנד      

        ד"ר איתי בר סימן טוב

 האן דוד' פרופ

 פרופ' צילי דגן

 רוזנברג-הדר דנציגד"ר 

 קדרי **-פרופ' רות הלפרין

 פרופ' צבי זוהר )אמריטוס(

 זילברשץ ***   יפה' פרופ

 ד"ר יעקב חבה

 ריטוס(פרופ' ציפורה כהן )אמ

 פרופ' יאיר לורברבוים **

 ד"ר עדי ליבזון

 פרופ' שחר ליפשיץ 

 פרופ' שלום לרנר )אמריטוס(

 ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ'

 פרופ' יעקב נוסים

 ד"ר איילת סלע

 פרופ' גדעון ספיר

 פרופ' יובל פלדמן

 פרופ' אורן פרז

 צ' שטרן ***  יהידיד רופ'פ

 ניר קידר פרופ'

 ס(  פרופ' רות קנאי )בדימו

 ד"ר יותם קפלן

 מסלם *-ד"ר שירי רגב

 פרופ' עמיחי רדזינר

 פרופ' אריה רייך

 ד"ר שי שטרן

 אגון-ד"ר סיון שלמה

 פרופ' בנימין שמואלי

 ד"ר חיים שפירא     

 ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי

  

   חל"ת חצי שנתי.יאלי/חצי שנתי; *** חל"ת; **** סמסטר ** שבתון; * שבתון
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  מורים אורחים

Professor Lori A. Ringhand, University of Georgia School of Law 

Professor Erin Ryan, Florida State University, College of Law 

Adv. Harry Weller, Senior Appellate Attorney for Connecticut's Chief State's 

Attorney (ret.) 

Judge Douglas S. Levine, Connecticut Appellate Court 

Justice Goodwin Liu, Justice of the California Supreme Court 

Dr. Niels Petersen, University of Münster 

Professor Lisa Bernstein, Chicago university 

Professor Michael J. Broyde, Emory University School of Law 

Professor Martin Edelman, George Washington University Law School 
 
 
 

 החוץ מן מורים
 

 ד"ר מאור אבן חן
 ד"ר אהרן אורנשטיין
 בקרמן-עו"ד שלומית אפרתי

 שטרן-ד"ר ציפי ארמן
 פריגת -ד"ר איילת בלכר

 ד"ר גיא בן דוד
 אליהו-ד"ר הילה בן

 ד"ר אריאל בנדור
 גינת-ו"ד חגית ברסטלע
 ו"ד גבאי דניאלהע
 "ר חיים גבאיד
 "ד אברהם גולדשטייןוע
 ו"ד רונה גינתע
 "ר מאיר גלבועד
 "ר משה גלברדד
 ו"ד אלון גלרטע
 "ר אורנה דויטשד
 שופטת )בדימוס( דליה דורנרה
 "ר משה הלינגרד
 ו"ד דוד הלפגוטע
 הראל אסף"ר ד
 לאה ויזל ר"ד
 איאד זחאלקה ר"ד
 טמיר מיכל' רופפ

 עו"ד קרן יוסט
 עדה יורמן ר"ד
 ילינק שמואל"ר ד
 כבוב חאלד ופטשה

 יצחק לובוצקי ר"ד השופט

 לוין אן"ד עו
 איתי ליפשיץ ר"ד

 מודריק עודד )בדימוס( השופט
 מנדל אסנת"ד עו
 חנן מנדל"ר ד

 מרק מרדכי פרופ'
 אורי ניר ר"ד

 ד"ר שלמה נס
 השופט צבי סגל

 ד"ר מיטל סגל רייך
 ד"ר נעמה סט

 עו"ד ג'וליה פיואר
 ד"ר מיכל פיין

 ד"ר ענת פלג
 ה פלפלרדימוס( ד"ר דרו)ב השופטת

 עו"ד גידי פרישטיק
 ד"ר נורית צימרמן

 ד"ר לוי קופר
 השופט מנחם קליין
 פרופ' איריס קנאור

 עו"ד ענבל רובינשטיין
 ד"ר יוסי רחמים

 פרופ' רונה שוז
 השופט שאול שוחט

 ד"ר יאיר שיבר
 עו"ד יותם שלמה
 ד"ר ניר שניידמן
עו"ד מיכל שקד
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 הפקולטה מנהלת  

 

 

 

  

 merav.givon@biu.ac.il 03-5318419 גבעון מרב"ד עו קולטההפ מינהל ראש

 מינהל ראש לשכת
 הפקולטה

 פרח-לוי עדי' גב
 גב' לירון אברהם

 

 

 

 

 

03-5318825 
03-5318104 

 

adi.levi3@biu.ac.il  

liron.avraham@biu.ac.il 

 dikan.law@biu.ac.il 03-5318414 חיים-בן אורנה' גב דיקןה לשכת 

 :טודנטיםס מדור

 

   

 talia.abramovich@biu.ac.il 03-5318415 'אברמוביץ טליה' גב המדור  מרכזת

 ortal.shemesh@biu.ac.il שמש אורטל' גב המדור מזכירת

 תארים מדור
 :מתקדמים

  ma.law@biu.ac.il 

 esther.kochav@biu.ac.il 03-5318835 כוכב אסתי' גב המדור מרכזת

 adva.kataev@biu.ac.il קטייב אדוה 'גב המדור מזכירת

 תארים מדור
 מחקריים מתקדמים

 ravit.engelsman@biu.ac.il 03-5318816 אנגלסמן רוית"ד עו

 limor.bar-sadeh@biu.ac.il 03-5318417 שדה-בר לימור' גב מרצים מדור

 aliza.benin@biu.ac.il בנין עליזה' גב 

 events.law@biu.ac.il 03-5318103 הדס ארזי' גב כנסים מזכירות

 נטע מועלם"ד עו קהילה קשרי מדור

 

 

03-5317798 Hasama.law@biu.ac.il 

    

 uri.goldschmidt@biu.ac.il 03-5318812 גולדשמידט אורי מר מחשוב יועץ

 avshalom.shtainmtz@biu.ac.il 03-5317467 שטיינמץ אבשלום מר אורקולי ציוד אחראי

itequipment@biu.ac.il 

 

 

 

 

  03-6358525 דיקןה לשכת פקס

  03-7384044 הפקולטה מזכירות 
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 םילמשפט היהספרי

 בראשי פאולה' גב :יהיהספר מנהלת

 אברהם נעמי' גב  :ספרניות

 זנג יפית' גב  

 גנית יוסף' גב  

 כהן פנינה' גב  

 שירלי לזר ר"ד  

 סטוך אורית' גב  

 שוורץ דיאנה 'גב  

 נגר אליהו מר  :ספרן עוזר

 אליהו אסתר' גב  :מזכירה

 03-5318360 :היהספרי טלפון

 03-7384046  :פקס

 law.library@biu.ac.il  "ל:דוא
 

 w.biu.ac.il/libraryhttp://www.la :האינטרנט אתר
 

  מסחרי למשפט המרכז

 

 jacob.nussim@biu.ac.il                         03-5317080        פרופסור יעקב נוסים             יו"ר המרכז

  
  משפט מחקרי העת כתב

 

 

 

 comcenter.law@mail.biu.ac.il 03-5318837 גבאי הילה"ד עו :מרכזת

 http://law.biu.ac.il/comcenter   :האינטרנט אתר

  03-7384045  :פקס

 :אחראית מרצה

 

 

 

 tsilly.dagan@biu.ac.il 03-5317092 דגן צילי' פרופ

-ד"ר ליאור משאלי עורכת ראשית
  שלומאי

  

 נעה כהן :עורכים 
 אריאל גולדמן

 וכנרת גבאי

 

03-5318819 law.studies@biu.ac.il 

 https://mechkareimishpat.wordpress.com  :האינטרנט אתר

mailto:law.library@biu.ac.il
http://www.law.biu.ac.il/library
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   Law, Religion & Stateהעת  כתב

 מחלקתי סמינר

 
 לימודים כניותות

 
 מחקריים מתקדמים תארים

 הסטודנטים ועדי עם לקשר חראיא

 
 , חופשת לידה ואימוץהיריוןלסטודנטים בטיפולי פוריות, שמירת  רכזת התאמות

 

 

 

 

 

 

 

 gideon.sapir@biu.ac.il 03-5317086 גדעון ספיר' פרופ :אחראי מרצה  

 aisrael@idc.ac.il  עמוס ישראל ר"ד  :עורך  

 shahar.lifshitz@biu.ac.il  03-5317754         ליפשיץ שחר' פרופ     :אחראי מרצה  

 yaacov.habba@biu.ac.il  03-5317085 יעקב חבה ר"ד :אחראי מרצה  

            Benjamin.Shmueli@biu.ac.il  03-5317072 שמואלי בנימין' פרופ  :אחראי מרצה

 yaacov.habba@biu.ac.il   03-5317085 יעקב חבה ר"ד :אחראי מרצה   

  limor.bar-sadeh@biu.ac.il 03-5318417 שדה-גב' לימור בר   :מתאמת
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 המשפטיות הקליניקות מערך

       keren.tzafrir@biu.ac.il                   03-5317812                  "ד קרן צפרירעו       מנהלת המערך:

 :קלינאים

 רינה איילין גורליק
 ליאבוק-עו"ד ענבר בורנשטיין

 מיה גפןעו"ד ד"ר 
 סטרתמר לועו"ד 
 ה מישלובעו"ד שפרד"ר 

 עו"ס אדוה מסילתי
 עו"ד קרן צפריר

 עו"ד אלונה קורמן
 לוז-עו"ד שרי קנר

 עו"ד רוני רוטלר
 עו"ס טלי רפאלי

 עו"ד עדי רז
 עו"ד יותם שלמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Michal.Alberstein@biu.ac.il   03-5317830 פרופ' מיכל אלברשטיין :אחראית מרצה 

clinics.law@biu.ac.il 
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 וקתדראות מרכזים 1.3

 רות ועמנואל רקמן "שע האישה מעמד לקידום המרכז 1.3.1

 קדרי-הלפרין רות' פרופ  :המרכז ראשת
 ו"ד קרן הורביץע  :המרכז מנהלת

 גורן מינה' גב :מינהלית אחראית

  rackman.center@biu.ac.il   "ל:דוא
 03-5318895   :טלפון

 03-7360499   :פקס
 

האישה ע"ש רות ועמנואל רקמן בפקולטה למשפטים  לקידום מעמד המרכז
אילן הוקם מתוך רצון להשפיע על מעמד האישה בחברה -שבאוניברסיטת בר

 .ויישומית מעשית ופעילות מחקר, ידע קידוםעות הישראלית באמצ
 

עורך ומפרסם מחקרים וניירות עמדה בנושאים הנוגעים בנשים בישראל  המרכז
ובמעמדן, מפרסם פסקי דין רבניים, ועוסק במעקב חקיקה שוטף ובייזום וקידום 

לימודים שונות באוניברסיטה  תוכניותחקיקה בענייני נשים. המרכז גם מממן 
 ת לנושאי נשים ולקידומן. הקשורו

 
כן, המרכז אוסף מידע ומעבד נתונים מכל תחומי החיים של נשים בישראל.  כמו

חומרים אלו משמשים גם כבסיס להכנת הדוח הרשמי של מדינת ישראל לאו"ם 

 במסגרת, (CEDAW)בנושא האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה 
 .המרכז

 
בק למען העגונות ומסורבות הגט, בין היתר תומך ושותף פעיל במא המרכז

לאומית לזכויות העגונה ומסורבת -הקואליציה הבין -באמצעות פעילות ב"עיקר" 
 הגט. 

 
לה, המרכז מממן את ייצוגן  ותרומתומעורבותו בחברה הישראלית  במסגרת

המשפטי של נשים בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה. הסיוע 
במסגרת קורס קליני לסיוע משפטי בפקולטה למשפטים, הכולל  המשפטי מתבצע

 לימוד תיאורטי ועבודה מעשית בליווי התיקים המשפטיים. 
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 המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי 1.3.2

 
 פרופ' שחר ליפשיץ  ראש המרכז:

 ד"ר אורי אהרונסון  סגן ראש מרכז:
  גב' משואה שגיב  מנהלת המרכז:

 cjdl.contact@biu.ac.il   דוא"ל:
 03-5318890    טלפון:

 
 

נועד לשמש מוקד  אילן -המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת בר

מדיניות הנובעות מהצימוד -אקדמי לעיסוק בשאלות התיאורטיות, הנורמטיביות והמוכוונות

 לזהותה של ישראל "כמדינה יהודית ודמוקרטית". החוקתי בהגדרה המקובלת

הווה בית גידול לחשיבה רעננה על עיצוב החברה והמשפט בישראל בדרך המשלבת מהמרכז 

בשלושה  הוא פועלערכים יהודיים ודמוקרטיים, על מגוון המשמעויות של מושגים טעונים אלה. 

בתחום המחקרי מפעיל  נוכי.אפיקי פעולה מרכזיים: תחום מחקרי, תחום ציבורי ותחום חי

המרכז מדי שנה קבוצת מחקר המובילה בעבודתה לכנס בינלאומי ולפרסום, מעניק מענקי מחקר 

ומלגות פוסט דוקטורט, ומעודד שיח בין חוקרים ב"משפטים נפגשים". בתחום הציבורי מקיים 

לות של בניית המרכז סדרות מושבים של "הבימה הציבורית לשיח יהודי ודמוקרטי", ומקדם פעי

הסכמות בקהילה בסוגיות טעונות של יחסי דת ומדינה. בתחום החינוכי, המרכז מקדם הבאת 

חוקרים בכירים בתחום מרחבי העולם לקורסים מרוכזים בפקולטה למשפטים, מפעיל קבוצת 

המרכז, ופותח את שעריו  תוכניותסטודנטים שהם עמיתי המרכז הלומדים, יוזמים ופעילים ב

 לימודים משותפת. תוכניתתלמידי תיכונים דתיים וחילוניים ל לקבוצות

 

 וקרנות קתדראות 1.3.3

 תייגר (QC)למשפט עברי ע"ש אסתר ורומי  תוכניתה
 ע"ש וויילר ומשפט הלכה ללימודי הקרן
 הרצוג"ש ע הקרן
 כהן יצחק השופט"ש ע הקרן
 כהן זלמן יצחק והרב פני"ש ע הקרן

 קפלן"מ ג"ש ע משפטי למחקר הקתדרה
 'רץצ פרנק סנטור"ש עלמחקר משפטי  קתדרהה

 נבון בנימין"ש ע פומבילאומי -בין למשפט הקתדרה
 עמנואל יעקובוביץ'  ר"דלמשפט עברי ע"ש הרב  הקתדרה
 לזרוף מוריי"ש ע עברי למשפט הקתדרה
 לאומיים-בין ויחסים למשפט בוש'ורג' ג"ש ע הקתדרה
 משפטי לסיוע ווכטלר סול השופט"ש ע הקתדרה

 האדם לזכויות וולנברג ראול"ש ע דרההקת
  

mailto:cjdl.contact@biu.ac.il
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  למשפטים הפקולטה רשויות 1.4

 הפקולטה דיקן
 ומינויו חיפוש ועדת של המלצתה סמך על, הפקולטה מועצת ידי על נבחר דיקןה

 בתוקף. הסנט בתקנון נקבעים וסמכויותיו דיקןה תפקיד. הסנט ידי על מאושר
, כן כמו. ומינויים תוכניות תועד"ר ויו הפקולטה מועצת ר"יו הוא דיקןה, תפקידו

 התפקידים גם דיקןל. הפקולטה ועדות בכל המניין מן כחבר להשתתף רשאי הוא
  .הפקולטה מועצת לו שתעניק והסמכויות

 

   הפקולטה  דיקן סגן
 התפקידים יהיו דיקןה לסגן. דעתו שיקול פי ועל דיקןה ידי על מתמנה דיקןה סגן

 .דיקןה לו שיעניק והסמכויות
 

  )תו"ם( ומינויים כניותות דתוע
, דיקןה להמלצת בהתאם האוניברסיטה סנט ידי על מתמנית ומינויים תוכניות ועדת
מורים בדרגת  הםועדת תו"ם  חברי .הוועדה"ר כיו מכהן תפקידו בתוקף אשר

רשאי לזמן  דיקןהפרופסור מן המניין ופרופסור חבר בעלי קביעות באוניברסיטה. 
 עניין להם שישופן קבוע או לעיתים, מורים אחרים בפקולטה, ועדה, באןלישיבות ה

 .הצבעה זכות ללא בישיבות ישתתפו והם, הנידונים בנושאים
 

' פרופ ,שטרן ידידיה' פרופ ד"ר יעקב חבה, )יו"ר(, פרז אורן' פרופ :ועדהוה חברי
רופ' , פרופ' יובל פלדמן, פשחר ליפשיץ 'פרופ, לורברבוים יאיר' פרופ, בנדור אריאל

-הלפרין רות' פרופ, דגן צילי' פרופ, ברנד יצחק' פרופ' אבי בל, פרופמיכל אלברשטין, 
' פרופ, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' אריה רייך עדי אייל, 'פרופקדרי, 

"ד מרב גבעון )מתוקף עופרופ' יעקב נוסים, פרופ' ניר קידר, בנימין שמואלי, 
 )מתוקף תפקידה(.  פרח ויתפקידה(, גב' עדי ל

 
 והקמת הוראה תוכניות, מינויים: הם, הסנט בתקנון שנקבעו כפי, עדהוהו תפקידי

 לה תעניקשעדה התפקידים והסמכויות ומסגרות חדשות למחקר. כמו כן, יהיו לו
 .הפקולטה מועצת

 

     הפקולטה מועצת
לי תואר מורכבת ממורי הפקולטה בעלי משרה תקנית מלאה שהנם בע המועצה

 דוקטור. 
מוסמכת לדון ולהחליט בכל נושא מענייני הפקולטה, שאינו בסמכותם  המועצה

ועדת תו"ם בכל וול דיקןוועדת תו"ם. כן בסמכותה לדון ולייעץ ל דיקןהבלעדית של ה
רואה לנכון להביא לפניה, או ששליש מחבריה מבקשים להעלותו  דיקןשהנושא 

 כחברים במועצה מורים אחרים בפקולטה. לדיון. המועצה רשאית לצרף אליה 
 

רשאי לזמן לישיבות המועצה, באופן קבוע או לעיתים, אנשים נוספים  דיקןכן, ה כמו
 שיש להם עניין בנושאים הנידונים, והם ישתתפו בישיבות ללא זכות הצבעה. 

 
סדר יומה. ישיבות  אתהוא יו"ר מועצת הפקולטה וקובע  דיקןתפקידו ה מתוקף

   או על פי בקשה של לפחות שליש מחברי המועצה.  דיקןיזומנו על ידי ההמועצה 
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 הפקולטה ועדות 1.5

 אקדמי לפיתוח ועדה
' צילי דגן, פרופ' יובל פרופ)יו"ר מתוקף תפקידו(, אורן פרז  'פרופ :עדהוהו חברי

יעקב  ר"דטוב, -סימן-, ד"ר איתי ברלורברבוים יאיר' פרופ, ספיר גידי' פרופפלדמן, 
 )מתוקף תפקידו( ועו"ד מרב גבעון )מתוקף תפקידה(.  חבה

 
 הסגל לפיתוח צוות תכלול ועדהוה. והמחקר האקדמי הסגל בפיתוח תעסוק הוועדה
 לפיתוח צוות וכן, חדשים סגל חברי ובגיוס האקדמיים הצרכים במיפוי שיעסוק

 , גיבוש דרכים לעידוד מצוינות מחקרית,רמחק במרכזי שיעסוק ומשאבים מחקר
 כנסים ומענקי מחקר. 

 

 לאומיים-בין לקשרים ועדה
 אחראי - תפקידו)מתוקף אורי אהרונסון "ר ד' אורן פרז )יו"ר(, פרופ :עדהוהו חברי

 מרב"ד עוו יעקב חבה )מתוקף תפקידו( ר"ד' אריה רייך, פרופ, (סטודנטים חילופי על
 .(תפקידה)מתוקף  גבעון

 
צים והסטודנטים הבין לאומיים ועל חילופי המר תוכניותאחראית על  עדהוהו

 שותפות הפקולטה בארגונים בינלאומיים. 
 

 לעמיתי מחקר  ועדה
 ר"ד, )מתוקף תפקידו( פרז אורן' פרופ)יו"ר(,  מיכל אלברשטיין 'פרופ :ועדהוה חברי

"ד מרב גבעון )מתוקף תפקידה( עוחיים שפירא,  ר"דיעקב חבה )מתוקף תפקידו(, 
 מתוקף תפקידה(. ועו"ד רוית אנגלסמן )

 
 עמיתי תוכנית וטיפוח גיבוש, דוקטורט(-)פוסט מחקר עמיתי בקליטת תעסוק עדהוהו

 .המחקר
 

 מחקר לתלמידי ועדה
-, פרופ' רות הלפריןברנד יצחק' פרופ)יו"ר(,  שמואלי בנימין' פרופ :עדהוהו חברי

אנגלסמן "ד מרב גבעון )מתוקף תפקידה( ועו"ד רוית עויעקב נוסים,  פרופ'קדרי, 
 )מתוקף תפקידה(. 

 פיתוח זה ובכלל המחקר לתלמידי הלימודים תוכנית עיצוב על אחראית עדהוהו
ועל  הפקולטה בפעילות ושילובם מחקר תלמידי קהילת יתיבנ, ייחודיות תוכניות

עדה ממליצה לפני הרשויות המוסמכות של והקשר עם המנחים. בנוסף, הו
 בפקולטה השלישי ולתואר המחקרי השני ארלתו תלמידים קבלת על וניברסיטהאה
עדה אחראית ולמועמדי הפקולטה. כמו כן, הו ל הענקת מלגת נשיא ומלגות נוספותוע

 לכלל ענייניהם הלימודיים של הסטודנטים בתארים המחקריים.
 

  המרוכזות תוכניותב מתקדמים לתארים ועדה
 מרב"ד עו, ברנד יצחק' ופפראייל,  עדי' פרופיעקב חבה )יו"ר(,  ר"דעדה: והו חברי
 (.תפקידה)מתוקף  כוכב אסתי' וגב( תפקידה)מתוקף  גבעון

 
 ראשון תואר לענייני ועדה
ד"ר מרים  ,אגון-סיון שלמה ר"דזיו בורר, ר"דיעקב חבה )יו"ר(,  ר"ד:ועדה חברי

"ד מרב גבעון )מתוקף תפקידה( וגב' טליה אברמוביץ' )מתוקף עו ביטון,-מרקוביץ'
 תפקידה(. 

 השונים בהרכביה עדהוהו. ובתלמידיה הראשון התואר תוכניתב תעסוק עדהוהו
 אקדמית החוץ והפעילות החברתית המעורבות, האקדמית המצוינות בטיפוח תעסוק

 ובין המרצים בין תיאום, ופרסים מלגות הענקת על אחראית עדהוהו. התלמידים של
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רמת ההוראה  ורשיפם, "תו להמלצות בהתאם השונים בקורסים ההוראה תוכניות
לתלמידים בפיתוח קריירה  הוועדה. בנוסף, תסייע תלמידיםהווהקשר בין המורים 

 משפטית ותטפל בכלל הפניות המיוחדת ובבעיות המשמעת.  
 

 ראשון לתואר תלמידים לקבלת ועדה
"ר דג'ובראן, -"ר מנאל תותריד, )יו"ר( ביטון-'מרקוביץ מרים"ר ד :ועדהוה חברי
' וגב( תפקידה מתוקףיעקב חבה )מתוקף תפקידו(, עו"ד מרב גבעון ) ר"ד, אשפיר חיים

 )מתוקף תפקידה(.  שמש אורטל
ממליצה לפני מועצת הפקולטה על הקריטריונים לקבלת סטודנטים  עדהוהו

ואחראית על הליך הקבלה והקשר עם המשרד לקבלת תלמידים ועם המשרד 
 למעורבות חברתית. 

 

 יהיספר לענייני ועדה
' פאולה בראשי )מתוקף וגב דגן )יו"ר(, פרופ' עמיחי רדזינר ' ציליפרופ :עדהוהו ירחב

בשיתוף עם מנהלת  ספרייהעדה אחראית מטעם הפקולטה לענייני הותפקידה(. הו
 . ספרייהה

 
 ראשון לתואר הלימודים כניתות לבחינת ועדה
"ר ד, אלברשטיין כלמי' פרופ(, תפקידו מתוקף)יו"ר  אייל עדי' פרופ: עדהוהו חברי
)מתוקף תפקידו(, פרופ' בנימין שמואלי, עו"ד מרב גבעון )מתוקף תפקידה(  חבה יעקב

 וגב' עדי לוי פרח )מתוקף תפקידה(. 
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 ראשון לתואר תלמידים וקבלת רישום 2

 רישום תנאי 2.1

 הרישום  מועד 2.1.1
 .אוניברסיטה של הרגיל הרישום במועד תתקיים למשפטים לפקולטה ההרשמה

 בגרות עודתת 2.1.2
ואשר  ירשמו לפקולטה למשפטים רק מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית

 מתקיים לגביהם לפחות אחד מן התנאים הבאים:

 לפחות. 90בעלי תעודת בגרות ישראלית בממוצע ציונים משוקלל של  .א

 80בעלי תעודת "בוגר" באוניברסיטה ישראלית מוכרת בממוצע ציונים של  .ב

 לפחות.

 קבילה מחו"ל המקבילה ברמת הציונים לאמור לעיל.בעלי תעודה  .ג

 בחינה פסיכומטרית 2.1.3

כל המועמדים, בכללם מועמדים בעלי תואר אקדמאי, חייבים להיבחן בבחינה  .א

 הפסיכומטרית לא יאוחר מחודש אפריל בשנת הרישום.

לפקולטה למשפטים יירשמו מועמדים שציון הבחינה הפסיכומטרית שלהם  .ב

 .600עולה על 

  L.S.A.Tבעלי תעודות מחו"ל רשאים להגיש ציון תקף של בחינת מועמדים  .ג

 .S.A.Tאו 

 1984מוד לתואר ראשון לפני שנת לבוגר תואר שלישי או מועמד אשר החל ל .ד

יכול להגיש מועמדות ללא ציון בבחינה הפסיכומטרית לדיון בוועדת קבלה 

 הפקולטטיבית.

  תקופת לתום עדיונים חייבים להמציא את כל המסמכים והצ המועמדים 2.1.4
  של העתקים שני להציג מתבקשים אקדמיים תארים בעלי מועמדים. הרישום            
 .הלימודים ח"דו            

  זה בסעיף הנקובים המועדים את להאריך רשאית תלמידים לקבלת וועדהה 2.1.5
 .הוועדה אישור ללא מיוחדות פניות תידונה לא. מיוחדות בנסיבות
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 קבלה תנאי 2.2

  ישראלית בגרות תעודות בעלי מועמדים 2.2.1

 שהם ישראלית בגרות תעודת בעלי מועמדים יתקבלו למשפטים לפקולטה
 2.1 בסעיף הרישום בתנאי העומדים, ביותר הגבוהים ההישגים בעלי המועמדים

 .לעיל
 :האלה המרכיבים של ממוחשב שקלול ידי על תיקבע ההישגים רמת

 .בגרותה ציוני ממוצע .א

 הפסיכומטרית הבחינה ציון .ב

הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע אוטומטית על פי הקריטריונים  תהליך
 האמורים. 

 אקדמיים תארים בעלי מועמדים 2.2.2

מבין בעלי  ביותר הגבוהים ההישגים בעלי מועמדים יתקבלו למשפטים לפקולטה
 לעיל. 2.1העומדים בתנאי הרישום בסעיף  תארים אקדמיים קודמים

 :האלה המרכיבים שקלול ידי על תיקבע ההישגים רמת

 .ההתמחות ומקצוע האקדמי התואר ציוני .א

 .הפסיכומטרי בחינת ציון .ב

 .הבגרות תעודת בציוני התחשבות תיתכן מיוחדים במקרים
 בהליך בחשבון יובאו לא גרבו בתעודת המועמד את זיכו שלא אקדמיים לימודים
 .הקבלה

 .הראשון לתואר הפקולטטיבית הקבלה ועדת בידי נהנתו המועמדים קבלת

 "למחו תעודות בעלי מועמדים 2.2.3

 מבין ביותר הגבוהים ההישגים בעלי המועמדים יתקבלו למשפטים לפקולטה
 .לעיל 2.1 בסעיף הרישום בתנאי העומדים"ל מחו התעודות בעלי

 :האלה המרכיבים שקלול ידי על תיקבע ההישגים רמת

 .אקדמיים ציונים וא בגרות ציוני .א

 .או בחינה מקבילה הפסיכומטרית הבחינה ציון .ב

 .הראשון לתואר הפקולטטיבית הקבלה ועדת בידי נתונה המועמדים קבלת

 קבלה הודעת    2.2.4

 לקבלת המשרד מן קבלה הודעת יקבלו למשפטים לפקולטה שיתקבלו מועמדים
 את יאשר קבלשהת שהמועמד לאחר רק סופית יאושר הקבלה הליך. תלמידים

 בכתב למזכירות הפקולטה במועד שיידרש. ולימודי

 .המניין מן שלא במעמד סטודנטים לפקולטה יתקבלו לא  2.2.5

  .חלקית תוכניתב ללמוד המבקשים סטודנטים לפקולטה יתקבלו לא  2.2.6

*מועמדים הקרובים לרף הקבלה, יוכלו על סמך שיקול דעת הפקולטה, להירשם לקורס קדם 

 , תאפשר קבלה ללימודים. 85יים בקיץ. עמידה בקורס בציון של המתק
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 מתקדמת לשנה קבלה 2.3

 .בלבד השנייה הלימודים לשנת אפשרית מתקדמת לשנה סטודנט קבלת  2.3.1

 בפקולטה שלמד לסטודנט ורק אך תתאפשר מתקדמת לשנה סטודנט קבלת  2.3.2
 למשפטים בפקולטות חלקיים לימודים .בארץ למשפטים במכללה או למשפטים

הפקולטה לעניין קבלה לשנה  ידי על מוכרים אינם"ל בחו סיטאותבאוניבר
 מתקדמת.

 :הבאים מהתנאים אחד פי על להתקבל יהיה המועמד על  2.3.3

 לפקולטה. הרגילים הקבלה בתנאי עמד המועמד .א

 הראשונה הלימודים בשנתלפחות  90 שלבעל ממוצע ציונים  המועמד .ב
 5% -ובנוסף הציג אישור רשמי על מיקומו ב ,אחר אקדמי במוסד במשפטים

 לפחות. 600פסיכומטרי של  והוא בעל ציון כיתההעליונים של ה

 :הבאים התנאים עליו יחולו מתקדמת שנהל סטודנט משהתקבל 2.3.4

תלמידים  לענייני הוועדה ידי על תיקבע הסטודנט של הלימודים תוכנית .א
 .מיםבהתאם להיקף הלימודים הקוד

 ללמוד הסטודנט יידרשאילן, -בר מאוניברסיטת בוגר תואר לקבל מנת על .ב
 בפקולטה הנדרשת הלימודים תוכניתמ מחצית לפחות באוניברסיטה

 .למשפטים

 ללימודים קבלה הקפאת 2.4

 ויהא ללימודים קבלתו את להקפיא יוכל לא למשפטים לפקולטה התקבל אשר מועמד
 יהא, בלימודים הסטודנט יתחיל לא אם. ודיםהלימ שנת באותה קבלתו את לממש עליו
 בעת שיהיו כפי הקבלה בתנאי ולעמוד הבאה הלימודים בשנת מחדש להירשם עליו

 .החדש הרישום

 לימודים הארכת 2.5

 כפי לתקנות כפוף יהיה, בקשתו והתקבלה לימודים להארכת בקשה הגיש אשר סטודנט
 תוכניותמה לשינויים שיחולו בתוך התא זאת כל, הראשונה לימודיו בשנת רסמושפו

 הלימודים של הפקולטה מעת לעת.

 

 בר-אינהבאמצעות מערכת  שעותמערכת  עריכת 2.6

 כלליות הנחיות  2.6.1

 הלימודים בפקולטה למשפטים מתבצעת באמצעות מערכת תוכניתל ההרשמה
 בהגעה צורך כל ללא וזאת, "בר-אינ" ההרשמה האוניברסיטאית באינטרנט

 מערכת ולתכנן קורסים לבחור לסטודנטים מסייעת ההרשמה ערכתמ. לפקולטה
 וההגבלות האקדמיים התנאים שמירת תוך, ומסודרת מושכלת בצורה שעות

 להעדפות האישיות. ,האפשר במידת, התאמה ותוך הרלוונטיות
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 למערכת  כניסה 2.6.2

 בקמפוס לאינטרנט המקושר מחשב מכל אפשרית הרישום למערכת הכניסה
'( וכו במשרד )בבית, לו ומחוצה( ספרייהב המחשבים מכיתות זאת )ובכלל

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx :בכתובת

 .הדרכה ומצגת המערכת על כלליים הסברים גם למצוא ניתן זה באתר

 להרשמה זמן חלון 2.6.3

מקצה לכל סטודנט חלון זמן להרשמה, אשר נקבע מראש ע"י  בר-אינ מערכת
זה  זמן פרקהאוניברסיטה. חלון ההרשמה עצמו נפתח למשך ארבע שעות ורק ב

ניתן להירשם לקורסים המוצעים באותו זמן. לאחר פרק זמן זה, יכול כל 
" זמן נותבחלונית "חלו לקורסים במועדים המפורטים סטודנט להירשם

 לימודים ומעקב( תוכניות) "מתל מדור .בר-אינ במערכת" ואליירטוהו ייעוץ"בש
חלון הזמן  מועד לגבילפני תקופת הרישום  - כל סטודנט יידעהאוניברסיטאי 

 . לו קבענש

 פנייה באמצעות רישוםל הזמןלא ניתן לשנות את חלון  :לבכם לתשומת
 (.האוניברסיטאית הממוחשבת המערכת ידי על נקבע והוא)הואיל  לפקולטה

 ומקצועית טכנית תמיכה 2.6.4

-03ממדור שמ"ע בטלפון  ניתן לקבל –טכנית בהפעלת המערכת  תמיכה .א
 *.9392 -או ב 5317000

ניתן לקבל בכל  –הלימודים  תוכניתבנושאי עריכת  מקצועי ייעוץוי תמיכה .ב
של הפקולטה בימים ובשעות  ייעוץאחד מימי הרישום הפעילים, במוקד הי

 .פורסמויש

   :ההפקולט של הרישום יועצי צוות עםקשרות הת דרכי .ג

  Law.help@biu.ac.il "ל:דוא .1

 , בשעות הפעילות.03-5318161/2: הטלפון באמצעות .2

, 001 חדר, 306 משפטים)בניין  למשפטים הפקולטה של יועציםה בחדר .3
פי שיפורסמו באותו , בתקופת הרישום, בשעות הקבלה כ(כניסה קומת
 מועד.

 בקורסים מקומותו מכסת 2.6.5

מכסות בכל  הוקצומנת ליצור שוויון באפשרויות הרישום בין מועדי הרישום,  על
 לאורך ייפתחו אלו מכסות. לשנות הלימוד השונות קורסי הבחירה ובסמינריונים

 ורסיםק בהם מקרים שייתכנו הרי, שכך כיוון. הרישום בתקופת הזמן חלונות כל
מחושבות בצורה  המכסות. לרישום שוב נפתחו מסוים בזמן מלאים היו אשר

הסטודנטים ומספר ש"ס שעליהם לקחת בכל שנה בהתאם  מדויקת על פי מספר
לכך גם נשמרות מכסות בכל קורסי הבחירה ובסמינריונים המחקריים לתלמידי 

 התואר השני.

 הרשמה הוראות 2.6.6

 :ראשון לתואר רישום הנחיות .א

 "טבתשע' א שנה (1

 "טבתשע' ב שנה (2

 "טעתשב' ג שנה (3

 "טבתשע' ד שנה (4

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
mailto:Law.help@biu.ac.il
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 שני לתואר רישום הנחיות .ב

 שלישי לתואר רישום הנחיות .ג

 תוכנית! בתום ההרשמה כולה יש לבדוק את התאמת הרישום לחשוב .ד
 ,בדיקה על האחריות". לימודים תוכנית"מאזן ל כניסה באמצעות הלימודים

 סטודנט.מילוי ועמידה בחובות הינה על ה

 את להם שאין או מובנה במערכת לבחור יכולים אינם אשר סטודנטים .ה
 בהקדם לפנות צריכים, שלהם הלימודים לשנת הרלוונטיים האשכולות

. הפקולטה של הרישום יועצי אל שלהם הזמן חלון לתחילת בסמוך האפשרי
 .המערכת של הניסוי בתקופת כבר לראות ניתן האשכולות את
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 מתקדמים לתארים תלמידים וקבלת רישום 3

 כללי –שני  תואר 3.1

 הלימוד מסלולי  3.1.1

 .LL.M):) במשפטים שני לתואר הבאים המסלולים מתקיימים בפקולטה .א

 . לעורכי דין ולמשפטנים )תזה( חקרמסלול הכולל עבודת מ –א'  מסלול

 .לעורכי דין ולמשפטנים מסלול ללא עבודת מחקר –ב'  מסלול

 .ולמשפטנים דין לעורכי מחקר עבודת ללא מרוכז מסלול –ג'  מסלול

מתקיימים המסלולים הבאים לתואר שני בלימודי משפט  בפקולטה .ב
(M.A.): 

מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים  –ד'  מסלול
 וחשבונאות.

מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי מדעי החברה ולבוגרי מדעי  –ה'  מסלול
 הרוח.

 מתוגבר במיסוי –ללא משפטים סלול ללא עבודת מחקר מ –מסלול ו' 

בפקולטה מתקיימים המסלולים הבאים לתואר שני ברגולציה ומדניות  .ג
 :21(.M.Aסביבתית )
 מסלול הכולל עבודת מחקר )תזה( –מסלול ז' 

 מסלול ללא עבודת מחקר  –מסלול ח' 

 

 השני התואר ללימודי הרשמה  3.1.2

 שני לתואר הוועדה באמצעות תבצעתמ השני התואר ללימודי ההרשמה
 .האוניברסיטאית

 הלימודים משך  3.1.3

 :השני לתואר הלימודים משך

 .שנתיים - , ז'ב'-'א במסלולים .א

 שנה אחת. -ג' )ללא תזה(  במסלול .ב

 עד ארבעה עשר חודשים. -' )ללא תזה( ו-ד' יםבמסלול .ג

 שנתיים -ח' -סלולים ז'מ .ד

 יופסקו לעיל הקצוב הזמן בפרק השני רהתוא לימודי את יסיים לא אשר סטודנט
 .לימודיו
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 האוניברסיטה דרישות אחר למלא חייבים' ב -ו' א במסלולים סטודנטים  3.1.4
 .האנגלית ובשפה ביהדות יסוד בלימודי

 לתקנון כפופים יהיו בפקולטה השני לתואר הלימוד מסלולי בכל הסטודנטים  3.1.5
 יציב האוניברסיטה שתקנון במידה .באוניברסיטה גוהנה שני לתואר הוועדה
 על הנוספות הדרישות גם יחולו, זה בשנתון המצוינות אלו על נוספות דרישות

 .הסטודנטים

לא יהיה  ,75 –מ  נמוך יהיהבתום לימודי התואר השני  ציוניושממוצע  סטודנט  3.1.6
 .מוסמך דתועזכאי לת

 לתואר שלישי  דיםוהלימ המשך  3.1.7

מסלולי התואר השני במשפטים )ללא תזה( מיועדים בעיקר  –ג' -ב' םמסלולי .א
לבעלי עניין אקדמי בתחומי התמחות מסוימים, שאין בכוונתם לפתח 

 יוכלו אלו במסלולים מצטיינים נטיםקריירה מחקרית. עם זאת, סטוד
להגיש בקשה להשלמת תזה לתואר השני לצורך המשך לימודים לתואר 

יוכלו סטודנטים מצטיינים במסלולים אלו לחילופין,  .(3.8סעיף שלישי )
 (.3.9השלמות )סעיף להגיש בקשה להתקבל לתואר שלישי במסלול 

משפט אינו  בלימודי שני לתואר במסלולים ודיםסיום הלימ –' ו-'ד מסלולים .ב
 מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.

 .דין בעריכת עיסוק מאפשר אינו' ו-'ד במסלולים הלימודים סיום, ספק למניעת 3.1.8

 ' א מסלול -שני עם תזה  תואר 3.2

 כללי 3.2.1
 :דרכים משתי באחת אפשרית, תזה עם במסלול השני התואר ללימודי הקבלה

מיועד למספר מוגבל של סטודנטים אשר כבר בשלב  –הישיר  המסלול .א
 המועמדות הוכיחו יכולת מחקרית.

דים אחת לתואר מיועד לסטודנטים אשר סיימו שנת לימו –העקיף  המסלול .ב
 שני במסלול ללא תזה.

 הוועדה. תוכניתלהלן אינה מבטיחה קבלה ל םהתנאי בכל עמידה כי יודגש
 את לבחור הדעת שיקול את לעצמה שומרת מחקריים יםתקדממ לתארים

 .הקבלה בתנאי שיעמדו אלו מבין ביותר הטובים המועמדים

 תזה עם הישיר למסלול קבלה תנאי  3.2.2

 עם שני תואר ללימודי להתקבל בקשה להגיש יוכלו במשפטים אשוןר תואר בוגרי
 :כדלקמן בתנאים שעמדו ובתנאי תזה

 .הראשון התואר בלימודי לפחות 85 ממוצע ציון .א

 .האחר בסמינריון 90 -ו הסמינריונים באחד 85 ציון .ב

 :לבקשתם יצרפו למסלול להתקבל המבקשים

 .ןראשו תואר ציוני גיליון .א

 .הראשון התואר סיום עם כיתהב דירוג לע המעיד רשמי מסמך .ב

 ובהתאם עמודים 4-5 של)בהיקף  מוצעה למחקר ביחס כוונות הצהרת .ג
 .*(הפקולטטיביות להנחיות
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 זה.הת לעבודת כמנחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת .ד

 .הראשון התואר לימודי במהלך שהוגשה סמינריונית מעבודה קשיח עותק .ה

 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאנשי כתובות המלצות שתי .ו

 תזה עם העקיף למסלול קבלה תנאי 3.2.3

 ומבקשיםשהתקבלו למסלול לתואר שני ללא תזה )מסלול ב'(  סטודנטים
קבלתם ללימודים  עם נדרשים תזה עם שני לתואר יףהעק למסלול להצטרף

 במסלול הנדרש הקורסים מהיקף מחצית לפחות של היקףלהירשם לקורסים ב
 :להלן כמפורט, תזה ללא

 **(99-300) תזה לכתיבת הכנה סדנת .א

 **(99-825" )ימשפט"מחקר  –מחקרי  סמינר .ב

 פקולטהה סגל חבר בהנחיית מחקרי סמינר .ג

 ש"ש 3 של בהיקף בחירה מקצועות .ד

 בתנאי תזה עם שני רלתוא למסלול למעבר בקשה להגיש יוכלו סטודנטים
באחד  85 וןצילהם  יש, וכמו כן 85-אינו נופל מ לעילש בדרישות הםציוני ממוצעש

 .האחר בסמינריון 90הסמינריונים וציון 

 חודש מסוף יאוחר ולא, הראשונה הלימודים שנת סיום עם תוגש הבקשה
 יש לבקשה. שני לתואר האוניברסיטאית הוועדה של פנייה טופס גבי על, אוגוסט

 :לצרף

 .השני תוארב ראשונה שנה ציוני וגיליון ראשון תואר ציוני גיליון .א

 יותלהנח ובהתאם עמודים 4-5)בהיקף  עהמוצ למחקר ביחס כוונות הצהרת .ב
 (*.הפקולטטיביות

 .התזה לעבודת כמנחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת .ג

 סגל פנים של הפקולטה. חבר שלכתובה אחת לפחות  המלצה .ד

 טים באותה שנה.**בשנה שהסמינר או הסדנה לא יתקיימו, יש להירשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנ
 

 הלימודים  מהלך  3.2.4

 ש"ש.  14 הלימודים היא בהיקף של מסגרת .א

 :הבאות המצטברות בדרישות עמידהב מותנה במסלול הלימודים המשך .ב

   בציון  השנייה הלימודים שנת לסיום עד עההשמי חובות השלמת. 1
 לפחות. 80ממוצע של     
 .הראשונה הלימודים שנת של אוגוסט חודש סוף עד מחקר הצעת הגשת. 2
  הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת  –במסלול העקיף . 3

 הלימודים השנייה.    
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 מסלול ב' –לא תזה ל שני תואר  3.3

 קבלה תנאי  3.3.1

 במשפטים בוגר תואר בעלי לסטודנטים מיועד תזה ללא שני לתואר המסלול
לפחות בתואר  80ם ממוצע "ל, שלהואוניברסיטה מוכרת בארץ או בח מטעם

  ש"ש.  16 היא בהיקף הלימודיםהראשון, או ציון השווה בערכו לציון זה. מסגרת 

 שני לתואר תזה השלמת  3.3.2

 בקשה להגיש יוכלו זה במסלול לימודיהם שסיימו מצטיינים סטודנטים .א
 :כדלקמן בתנאים שעמדו ובתנאי שני לתואר תזה להשלמת

 .השני התואר בלימודי לפחות 85 ממוצע ציון. 1

 .האחר  בסמינריון 90 וציון הסמינריונים באחד 85 ציון. 2

 :לצרף יש שני לתואר תזה להשלמת לבקשה .ב

 .והשני הראשון בתואר ציונים גיליונות   . 1

 .השני התואר סיום עם כיתהב דירוג על המעיד רשמי מסמך   . 2

   ובהתאם דיםעמו 4-5 היקף)ב המוצע למחקר ביחס כוונות הצהרת .3
 (*.פקולטטיביותה להנחיות 

 .יתרון תהווה התזה לעבודת כמנחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת   . 4

 .השני התואר לימודי במהלך שהוגשה סמינריונית מעבודה קשיח עותק   . 5

   עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאנשי כתובות המלצות שתי   .6
 .המועמד       

 .הלימודים שנת של' א סמסטר לסוף עד תוגש הלתז המחקר הצעת .ג

 שנה אחת. –הלימודים בהשלמת תזה  משך .ד

 שני לתואר כסטודנטים יתקבלו תזה השלמת למסלול שהתקבלו סטודנטים .ה
 היו כאילו שני לתואר האוניברסיטאית הוועדה לתקנון כפופים ויהיו תזה עם

 .תזה עם שני תואר תלמידי

 שני לתואר תזה השלמת 3.4

 יוכלו( ללא תזה .LL.M)  די תואר שני במשפטיםלימו שסיימו מצטיינים דנטיםסטו .א
 שני ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן: לתואר תזה להשלמת בקשה להגיש

 .השני התואר בלימודי לפחות 85 ממוצע ציון. 1

 .האחר בסמינריון 90 וציון, הסמינריונים באחד 85 ציון. 2

  :לצרף יש שני לתואר תזה להשלמת לבקשה .ב

 .והשני הראשון בתואר ציונים גיליונות. 1

 .השני התואר סיום עם כיתהב דירוג על המעיד רשמי מסמך. 2

 עמודים ובהתאם 4-5 של בהיקף) המוצע למחקר ביחס כוונות הצהרת.3
 (*.להנחיות הפקולטטיביות              

 .התזה לעבודת כמנחה לשמש טהולהפק סגל חבר הסכמת. 4

 .השני התואר לימודי במהלך שהוגשה סמינריונית עבודהמ עותק. 5
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 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאנשי כתובות המלצות שתי. 6

 
 *הנחיות פקולטטיביות בנוגע לכתיבת הצהרת כוונות ניתן למצוא במדור תארים מחקריים.

 סלול ג'מ –תזה(  ללא תמרוכז תוכנית) ולמשפטנים דין לעורכי שני תואר     3.5

 כללי  3.5.1

 לעורכי דין ולמשפטנים מתקיימת (.LL.M)שני במשפטים  לתואר תוכניתה
 ציבורי.-פלילי משפחה,-גישור ,מקרקעין-מסחרי מסלולי לימוד: בשלושה

מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט, תוך  תוכניתה
הרחיב ולהעמיק את היא ל תוכניתהקפדה על שילוב היבטים מעשיים. מטרת ה

השכלת הסטודנטים בתחום ההתמחות ולתת להם כלים עדכניים להתמודדות 
 .נוזמנ בת המשפטית מציאותהעם 

נבנתה תוך התחשבות מרבית בלוח הזמנים הצפוף של עורכי דין  תוכניתה מסגרת
 בתקופה שני תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודנטיםפעילים. 

 .אחת יתקלנדר שנה של

 קבלה  תנאי  3.5.2

לפחות במוסד  80בממוצע ציונים של  (.LL.B)תואר ראשון במשפטים  סיום .א
 אקדמי מוכר בארץ או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל בממוצע ציונים מקביל.

 את לבחור הדעת שיקול את לעצמה שומרת מתקדמים לתארים הוועדה .ב
וועדה שיקול דעת ל .הקבלה בתנאי שעמדו אלו מבין הטובים המועמדים

 לקבל במקרים מיוחדים בעלי ממוצע נמוך יותר.

 .מוגבל תוכניתב המקומות מספר .ג

 הלימודים ומבנה תוכניתה דרישות  3.5.3

 16 הוא הנלמד הקורסים היקף. מובנית במסגרת נםהיזו  תוכניתב הלימודים
לפי דרישות האוניברסיטה. כל סטודנט חייב  ,לימודי משפט עברי כולל ש"ש

, ולבחור שני סמינריונים מתוך תוכניתהשתתף בכל הקורסים המיוחדים לל
 .תוכניתהמוצעים במסגרת ה

 הלימודים סיום  3.5.4

 .לפחות 75 של ממוצע הנו זה במסלול הלימודים לסיום תנאי

 .3.4בסעיף  כמפורטתזה  השלמת  3.5.5
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ות )ללא שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונא תואר  3.6
 מסלול ד' –תזה( 

 כללי  3.6.1

לבוגרי כלכלה, מנהל  (.M.A)לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט  תוכניתה
עסקים וחשבונאות מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט 

טק, תוך הקפדה על -המסחרי, המשפט המנהלי, דיני עבודה, דיני מיסים והיי
 לתכהיא להרחיב ולהעמיק את הש תוכניתרת השילוב היבטים מעשיים. מט

 המציאות עם להתמודד עדכניים כלים להם ולתת המשפט בתחומי הסטודנטים
 .זמננו בתהמסחרית -המשפטית

נבנתה מתוך התחשבות מרבית בלוח הזמנים הצפוף של אנשי המגזר  תוכניתה
ים העסקי ושל רואי חשבון פעילים. הלימודים לתואר יימשכו ארבעה סמסטר

 )סמסטר א', "טתשע הלימודים שנת, "חתשע קיץ סמסטרעוקבים כדלהלן: 
 הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודנטים. "טתשע קיץ סמסטר(, סמסטר ב'

 .קלנדריים חודשים עשר חמישה של בתקופה שני תואר לקבלת

 קבלה תנאי  3.6.2

 ונאותחשב או םעסקי מנהל, בכלכלה ראשון תואר לבעלי מיועדת תוכניתה .א
 .ומעלה 80 של"ל בממוצע בחומוכרת בישראל או  יטהאוניברסמ

ללימודים מותנית בקריטריונים המקובלים באוניברסיטאות  הקבלה .ב
בפקולטה  מתקדמיםובהחלטת הפקולטה למשפטים. הוועדה לתארים 

 בתנאי שעומדים המועמדים מבין לבחור הדעת שיקולשומרת לעצמה את 
לוועדה שיקול דעת לקבל במקרים  .כניתתול שיתקבלו אלו את הקבלה

 .80 -מיוחדים בעלי ממוצע נמוך מ

 הלימודים ומבנה תוכניתה דרישות  3.6.3

לימודי משפט  כולל ש"ש 28 והיקפם מובנית רתבמסג הנם זו תוכניתב הלימודים
עברי לפי דרישות האוניברסיטה. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים 

חור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים , ולבתוכניתהמיוחדים ל
", משולב"תקשוב  קורסי מוייקית. במסגרת הלימודים תוכניתבמסגרת ה

 .ברשת הוראה עם מסורתית פרונטלית הוראה המשלבים

 הלימודים  סיום  3.6.4

 סטודנט, אתז עם. לפחות 75 של ממוצע הנו זה במסלול הלימודים לסיום תנאי
 מקורסי אחד כל יסיים, נמוך קבלה ממוצע יןבג למההש בקורסי שחויב

 .לפחות 76 של בממוצע ההשלמה

 .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו תוכניתב הלימודים  3.6.5

 מחקרי לתואר לימודים המשך מאפשרהלימודים במסלול זה אינו  סיום  3.6.6
 במשפטים.

 פשרים עיסוק בעריכת דין.מא אינם הלימודים, ספק למניעת  3.6.7
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הרוח )ללא  יעמד ולבוגרי החברה יעמד לבוגרי משפט בלימודי שני תואר  3.7
 מסלול ה' –תזה( 

 כללי  3.7.1

 במדעי ראשון תוארלבעלי  (.M.A)לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט  תוכניתה
 קורסים של רחב מגוון מציעה הרוח במדעי ראשון תואר לבעלי או החברה

-והיי יםחוז דיני, עבודה דיני, משפחה יניד, הציבורי המשפט של שונים מיםבתחו
היא להרחיב  תוכניתמטרת ה .מעשיים היבטים שילוב על הקפדה תוךטק, 

כלים עדכניים  ולהעמיק את השכלת הסטודנטים בתחומי המשפט ולתת להם
 המסחרית בת ימינו. -עם המציאות המשפטית תולהתמודד

קיץ  סמסטרעוקבים כדלהלן:  סמסטריםארבעה  משכויי לתואר הלימודים
 .ח"תשע קיץ סמסטר(, 'ב סמסטרו 'א)סמסטר  ח"תשע, שנת הלימודים ז"תשע

 של בתקופה שני תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודנטים
 .קלנדריים חודשים עשר חמישה

 קבלה  תנאי  3.7.2

 הרוח במדעי או חברהה במדעימיועדת לבעלי תואר ראשון  תוכניתה .א
 .ומעלה 80 של"ל בממוצע בחומוכרת בישראל או  יטהאוניברסמ

ללימודים מותנית בקריטריונים המקובלים באוניברסיטאות  הקבלה .ב
בפקולטה  מתקדמיםובהחלטת הפקולטה למשפטים. הוועדה לתארים 

 בתנאי שעומדים המועמדים מבין לבחור הדעת שיקולשומרת לעצמה את 
לוועדה שיקול דעת לקבל במקרים  .תוכניתל שיתקבלו ואל את הקבלה

 .80 -מיוחדים בעלי ממוצע נמוך מ

 הלימודים ומבנה תוכניתה דרישות  3.7.3

לימודי משפט  כולל ש"ש, 28 והיקפם מובנית רתבמסג הנם זו תוכניתב הלימודים
עברי לפי דרישות האוניברסיטה. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים 

, ולבחור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים תוכניתם להמיוחדי
", משולב"תקשוב  קורסי מוייקית הלימודים במסגרת. תוכניתה גרתבמס

 .ברשת הוראה עם מסורתית פרונטלית הוראה המשלבים

 הלימודים  סיום  3.7.4

 .לפחות 75 של ממוצע הנו זה במסלול הלימודים לסיום תנאי
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 .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו תוכניתב הלימודים  3.7.5

 מחקרי לתואר לימודים המשך שרמאפ אינו זה במסלול הלימודים סיום  3.7.6
 במשפטים.

 מאפשרים עיסוק בעריכת דין. אינם הלימודים, ספק למניעת  3.7.7

 כללי –שלישי  תואר  3.8

 שלישי לתואר הלימוד מסלולי  3.8.1

 (:.Ph.D) שלישי לתואר הבאים הלימוד מסלולי תקיימיםמ בפקולטה

 .תזה עם שני תואר לבוגרי רגיל מסלול .א

 .תזה ללא שני תואר לבוגרי השלמות מסלול .ב

 .ראשון תואר לבוגרי משולב מסלול .ג

 .ראשון תואר לבוגרי ישיר מסלול .ד

 ללימודים הרשמה  3.8.2

 אוניברסיטאיתה הוועדה באמצעות מתבצעת השלישי התואר ללימודי ההרשמה
 איננה להלן המפורטים המוקדמים התנאים בכל עמידה כי יודגש.  שלישי לתואר

 מחקריים מתקדמים לתארים הפקולטטיבית הוועדה. תוכניתל קבלה מבטיחה
 אלו מבין ביותר הטובים המועמדים את לבחור הדעת שיקול את לעצמה שומרת
 .הקבלה בתנאי שעמדו

 האוניברסיטה דרישות אחר למלא חייבים בפקולטה ישליש לתואר הסטודנטים 3.8.3
 .האנגלית ובשפה ביהדות יסוד בלימודי

 שלישי לתואר הוועדה לתקנון כפופים יהיו בפקולטה שלישי לתואר הסטודנטים 3.8.4
ידי הוועדה לתואר שלישי. במידה  על בנפרד ומתפרסם באוניברסיטה הנוהג

 יחולו, זה בשנתון המצוינות אלו על נוספות דרישות יציב האוניברסיטה תקנוןו
 .הסטודנטים על הנוספות הדרישות גם

 

 מסלול רגיל לבוגרי תואר שני עם תזה –שלישי  תואר  3.9

 קבלה תנאי  3.9.1

 תזה עם שני ותואר במשפטים ראשון תואר בוגר להירשם יוכל זה למסלול
 :כדלקמן בתנאים שעמד בתנאי( אחר רלוונטי בתחום)או  במשפטים

 לפחות בלימודי התואר השני. 86ממוצע  ציון .א

 .ההתז בעבודת לפחות 86 ציון .ב

 :לבקשתם יצרפו הרגיל למסלול להתקבל המבקשים  3.9.2

 .השני התואר ציוני וגיליון הראשון התואר ציוני גיליון .א
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 להנחיות םובהתא עמודים 4-5 בהיקף] המוצע רלמחק ביחס כוונות הצהרת .ב
 .[במדור תארים מחקריים( מצואל ניתן) הפקולטטיביות

 .הדוקטורט לעבודת כמנחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת .ג

 .שני לתואר התזה מעבודת קשיח עותק .ד

 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאנשי כתובת המלצות שתי .ה

 מסלול השלמות לבוגרי תואר שני ללא תזה –שלישי  תואר  3.10

 הוועדה ובאישור במיוחד חריגים םבמקרי תהיה זה לימודים למסלולהקבלה 
 לתארים מחקריים.  פקולטטיביתה

 תזה ללא שני ותואר במשפטים ראשון תואר בוגר להירשם יוכל זה למסלול  3.10.1
 :כדלקמן בתנאים שעמד ובתנאי במשפטים

 .השני התואר בלימודי לפחות 90 ממוצע ציון .א

 .השני התואר מודיבלי הסמינריוניות העבודות מן אחת בכל לפחות 90 ציון .ב

 :לבקשתם יצרפו השלמות למסלול להתקבל המבקשים  3.10.2

 .השני התואר ציוני וגיליון הראשון התואר ציוני גיליון .א

 להנחיות ובהתאם עמודים 4-5)בהיקף ]כוונות ביחס למחקר המוצע  תהצהר .ב
 .[()ניתן למצוא במדור תארים מחקריים הפקולטטיביות

 .הדוקטורט לעבודת כמנחה משלש הפקולטה סגל חבר הסכמת .ג

 .השני התואר לימודי במהלך שהוגשה סמינריונית מעבודה קשיח עותק .ד

 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאנשי כתובות המלצות שתי .ה

 ערך שוות עבודה שהיא, השלמה עבודת לכתוב הסטודנט יידרש הז במסלול  3.10.3
 מותנה שלישי לתואר ימודיםהל המשך. אחת שנה בתוך, שני תואר של לתזה

 .ההעבוד על בבחינה ועמידה ההשלמה בעבודת לפחות 90 ציון בהשגת

 

 מסלול משולב לבוגרי תואר ראשון –שלישי  תואר  3.11

 הוועדה ובאישור במיוחד חריגים םבמקרי תהיה זה לימודים למסלולהקבלה 
 לתארים מחקריים.  פקולטטיביתה

המסלול הישיר מקנה לסטודנט זכאות לתואר שני  תלעומ, המשולב המסלול 3.11.1
 .להלן שיפורטו בדרישות שעמד לאחרבמהלך הלימודים 

 קבלה תנאי  3.11.2

 :שלבית דו הינה המשולב למסלול הקבלה

 לשנתון. 3.2.2בסעיף קבלה לתואר שני עם תזה: על פי הפירוט  –ראשון  שלב .א

 ניתן השנייה מודיםהלי שנת סוף לקראת: שלישי לתואר קבלה -  שני שלב .ב
 :הבאים התנאים בהתקיים שלישי לתואר לקבלה בקשה להגיש
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 וקבלתעם תזה  נילתואר ש הנדרשת הלימודים מכסת השלמת .1
 לסיים יש. השנייה הלימודים שנת לתום עד אלה בלימודים ציונים

 90 ציון לקבל וכן. 90- מ נופל שאינו ציונים בממוצע אלו לימודים
 .הסמינריוניות עבודותה מן אחת בכל לפחות

 .שלישי תואר ללימודי רישום .2

 .לשיפוט שלישי וארתל מחקר הצעת הגשת .3

 :לבקשתם יצרפו המשולב למסלול להתקבל המבקשים  3.11.3

 .השני התואר ציוני וגיליון הראשון התואר ציוני גיליון .א

 להנחיות ובהתאם עמודים 4-5)בהיקף ]כוונות ביחס למחקר המוצע  תהצהר .ב
 .[()ניתן למצוא במדור תארים מחקריים יביותהפקולטט

 .הדוקטורט לעבודת כמנחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת .ג

 .השני התואר לימודי במהלך שהוגשה סמינריונית מעבודה קשיח עותק .ד

 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאנשי כתובות המלצות שתי .ה

 תואר מסגרתבשש שנים: שנתיים  הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על משך  3.11.4
 בתוך המעבר בתנאי עמד שלא מועמד. שלישי תואר במסגרת שנים וארבע שני

 לקבל זכאי ויהיה המשולב במסלול הלימודים את להמשיך יוכל לא שנתיים
 .שני לתואר המסלול חובות שישלים בתנאי האוניברסיטה מוסמך תעודת
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 י תואר ראשוןמסלול ישיר לבוגר –שלישי  תואר  3.12

 הוועדה ובאישור במיוחד חריגים םבמקרי תהיה זה לימודים למסלולהקבלה 
 לתארים מחקריים. פקולטטיביתה

 קבלה תנאי  3.12.1

 סיום מיום שנתיים עד במשפטים ראשון תואר בוגר להתקבל יכול זה למסלול
 :הבאים בתנאים שעמד בתנאי ראשון לתואר לימודיו

 .הראשון התואר לימודיב לפחות 90 ממוצע ציון .א

 .הראשון התואר בלימודי הסמינריוניות מהעבודות אחת בכל לפחות 90 ציון .ב

 .הסמינריוניות העבודות של איכותן ולפי הציונים לפי במועמד תדון הוועדה

 :לבקשתם יצרפו הישיר למסלול להתקבל המבקשים  3.12.2

 ראשון תואר ציוני גיליון .א

 להנחיות ובהתאם עמודים 4-5)בהיקף ]צע כוונות ביחס למחקר המו תהצהר .ב
 .[()ניתן למצוא במדור תארים מחקריים הפקולטטיביות

 .הדוקטורט לעבודת כמנחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת .ג

 .הראשון התואר לימודי במהלך שהוגשה סמינריונית מעבודה קשיח עותק .ד

 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאנשי כתובות המלצות שתי .ה

 תוכניתה דרישת  3.12.3

 :הבאות בדרישות לעמוד הישיר במסלול סטודנט על

 (.ש"ש 14) תזה עם במסלול שני לתואר הנדרשת במכסה קורסים .א

 .הסמינריוניות ובעבודות הקורסים בכל, לפחות 90 של ממוצע ציון .ב

 .הפקולטה עם בתיאום תיקבע זה במסלול הלימודים תוכנית .ג
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 כללית הוראות 4

 הלק קבלת  4.1

 .מראש בתיאום -הפקולטה  נהלמ ראש של הקבלה שעות  4.1.1

 .קבלה הנהוגות באוניברסיטהבשעות ה סטודנטים יבמדור קהל קבלת שעות  4.1.2
 חדרי המדורים: להלן

 .105חדר  - ראשון תואר .א

 .109חדר  –תארים מתקדמים  .ב

 .102חדר  –תארים מתקדמים מחקריים  .ג

 וציונים הודעות פרסום  4.2

 ציונים  פרסום  4.2.1

 :לסטודנט בר-האינ מערכתב יפורסמו הבחינות ציוני

  https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx 

 אחרים ופרסומים הודעות  4.2.2

 הפקולטה של ופרסומים הודעות אחר בקביעות לעקוב הסטודנטים על
 :המופיעים

 .הפקולטה בבנייןצגים אלקטרוניים הנמצאים  על .א

  .האלקטרוני לדואר הודעות בשירות .ב

  .http://www.law.biu.ac.il/allnews :למשפטיםהפקולטה  באתר .ג

 .הקורסים המתוקשבים באתרי .ד

 אלקטרוני לדואר הודעות שירות 4.2.3

 מנת על. האישי האלקטרוני לדואר במישרין הודעות לקבל יוכלו סטודנטים
 םבהתא התפוצה לרשימת עצמם לצרף הסטודנטים על, זה לשירות להצטרף
)שירות זה חל רק על הודעות ולא על  הפקולטה באתר המופיעות להנחיות
 ציונים(.

 03-5317000/  *9392 – )שמ"ע( לסטודנט ומידע שירות מוקד   4.3

 המוקד. הסטודנט לשירות טלפוני מוקד מפעיל האוניברסיטה של הסטודנטים מנהל
 בה האקדמית למחלקה במישרין קשור שאינו מנהלי עניין בכל הטלפוניות בפניות מטפל

 http://stuad.biu.ac.il/mador/shema .הסטודנט לומד

  אינטרנט אתרי  4.4

 http://law.biu.ac.ilקולטה באינטרנט: הפ אתר

 .http://www.biu.ac.ilהאוניברסיטה באינטרנט:  אתר

 u.ac.il/Live/Login.aspxhttps://inbar.biלסטודנטים באינטרנט:  מידע

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
http://www.law.biu.ac.il/allnews
http://stuad.biu.ac.il/mador/shema
http://law.biu.ac.il/
http://www.biu.ac.il/
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 קורסים תקשוב  4.5

 הקורס את המלווה אינטרנטי אתר קיים בפקולטה הניתן סמינר או קורס לכל  4.5.1
 ומאפשרים מגוונים למידה חומרי מכילים המתוקשבים האתרים. בו ותומך

 מהווה הקורסים תקשוב. המרצים ובין הסטודנטים בין תמידית אינטראקציה
 .בפקולטה הלמידה חווית והעצמת הלמידה איכות שיפורל נוסף אמצעי

 http://lemida.biu.ac.ilהתקשוב האוניברסיטאי:  אתר

 סטודנטים פניות 4.5.2

   .ac.ilelmeser@biu.טכניות במערכת התקשוב ניתן לפנות במייל:  בבעיות .א

באתרים המתוקשבים ניתן לפנות במייל:  תכניםל הנוגעות בבעיות .ב
biulawpro@gmail.com  

  סטודנטים פניות  4.6

 הלימודים למהלך הקשורים בנושאים ראשון לתואר הסטודנטים פניות 4.6.1
 מדור באמצעות תלמידים לענייני לוועדה יוגשו בפקולטה והמבחנים
 לוועדת בפקולטה הנלמדים סיםבקור הנוגעות פניות להגיש אין. יםהסטודנט
 .האוניברסיטאית הסטטוס

   LLB.LAW@biu.ac.ilדוא"ל לכתובת: באמצעותהבקשות יש להגיש  את  4.6.2
 בצירוף הבקשה ואישורים מתאימים.

באמצעות מדור  יםתלמיד לענייני לוועדה יפנו מתקדמים לתארים טודנטיםס  4.6.3
 .43' מס תא -לתארים מתקדמים 

שו לוועדת הסטטוס בקורסים על סמך לימודים קודמים יוג הכרהבעניין  פניות  4.6.4
 .של האוניברסיטה

 לסטודנטים אישורים  4.7

 לימודים אישור  4.7.1

 ומידע"ע )שירות שמ למדור פנייה באמצעות ללקב ניתןעל מצב לימודים  אישור
 03-5317000 או* 9392': בטל( לסטודנט

 התמחות אישור  4.7.2

אשר מילאו אחר דרישות הפקולטה לקבלת תואר בוגר, או  סטודנטים .א
 שסיימו ורסיםבק חסרים עובר ציוני משני יותר לאסטודנטים שנותרו להם 

 תעודת לקבלת הפקולטה דרישות אחר למלא כדי השמיעה חובת את בהם
 '.ד בשנה לימודיהם סיום עם התמחות אישור לקבל זכאים יהיו, בוגר

 סטודנט. הראשון בסמסטרשנה ד'  שללהשלים את כל חובות השמיעה  יש .ב
 בתום התמחות לאישור זכאי יהיה לא', ב לסמסטר קורסים יגרור אשר

 .הראשון הסמסטר

יהיו  השונות( תוכניות)ב בלתואר ראשון ושני משול תוכניתב סטודנטים .ג
 . שנה ד' זכאים לאישור התמחות בתום

http://lemida.biu.ac.il/
mailto:elmeser@biu.ac.il
mailto:biulawpro@gmail.com
mailto:biulawpro@gmail.com
mailto:LLB.LAW@biu.ac.il


34 
 

 זכאות לתואר  אישור  4.7.3

 בחינותהנדרש על פי חוק לשכת עורכי הדין להרשמה ל לתואר זכאות אישור .א
 .האוניברסיטה רשם משרדהלשכה, ניתן לקבל אך ורק דרך 

למשרדי בקשה רשמית לקבלת תואר  ויגיש חובותיהם סיימו אשר סטודנטים .ב
 תנאי היא הבקשה הגשת. במועד לימודיהם סיום עם האוניברסיטה רשם

 התואר בטקס חלוקת התארים. תלקבל

 לסטודנטים ייעוץ  4.8

 במדור לקבל ניתן הלימודים ובנוהלי הלימודים במסגרת הנוגעים בעניינים לליכ ייעוץי
 דמיםמתק תארים ובמדור מתקדמים תארים במדור, ראשון לתואר הסטודנטים

 .הקבלה בשעות מחקריים

 בשיעורים נוכחות  4.9

 תוכניתב נקבע אשר סמינריון או שיעור של מפגש בכל נוכח להיות חייב סטודנט  4.9.1
 להרחיק רשאי מרצה. כנדרש הקריאה חומרי את שהכין לאחר ולהגיע הלימודים

 בשני השתתף לא מוצדקים בלתי מטעמים אשר סטודנט מסמינריון או מקורס
 2 של בהיקף בקורס מפגשים בשלושה אוש"ש  1.5 של בהיקף בקורס פגשיםמ
 .כנדרש לשיעורים מוכן יגיע שלא אוויותר  "שש

 .ההרחקה על בכתב לסטודנט תודיע הפקולטה מזכירות  4.9.2

 .מעבר ציון לקבל או להיבחן רשאי יהיה לא שהורחק סטודנט  4.9.3

 .הסמינריונים מפגשי בכל וכחותנה חובת בעניין נוהגת יתרה הקפדה  4.9.4

 בשיעורים התנהלות  4.10

 ללימודים חיוניים בכיתה הדיון ואיכות בשיעוריםהאינטלקטואלית  האווירה 4.10.1
 נושאים והסטודנטים המרצים. הגבוה ברמה משפטית והכשרה אוניברסיטאיים

 סקרנות של ברוח יתנהלו בפקולטה שהשיעורים להבטיח משותפת באחריות
 .ההגבו אקדמית וברמה פעיל יהיה בהם ושהדיון הדדי וכבוד נטלקטואליתאי

ומוכנים היטב,  בזמן, בעקביות לשיעורים להגיע נדרשים בפקולטה הסטודנטים  4.10.2
 שנדרשת אחרת משימה כל וביצוע כנדרש חומרים של תלרבות קריאה יסודי

 להגיע נדרשים יםהסטודנט. רלוונטית הודעה או הקריאה רשימת פי על, לשיעור
 מתוך ערנית ובהקשבה יזומה בהשתתפות, פעיל חלק בו לקחת נכונות עם שיעורל

  .בדיון חלק וליטול שאלות על לענות מוכנות
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 מרצים דעת שיקול 4.11

 הגיע לא אשר סטודנט מקורס להרחיק או מציון לגרוע דעת שיקול למרצה  4.11.1
 .המרצה ידי על שנדרשו במטלות עמד שלא או לשיעור

 בקורס הסופי הציון מתבסס שעליהם המרכיבים את לשנות דעת שיקול למרצה  4.11.2
-אי בשל מציון גריעה או מיטיב ציון הענקת, ביטולן או מטלות הוספת לרבות

 .בדרישותעמידה 

 רקטור ומצטיין דיקן ינימצטי  4.12

 הסטודנטים לש העיליים האחוזים שלושת ייכללו הדיקן מצטייני ברשימת  4.12.1
 יהא לא הסטודנטים של ציוניהם ממוצעהמצטיינים בתואר הראשון ובלבד ש

 .88-מ נמוך

 הציונים  ממוצע  4.12.2

 של לימודיו סמך על יחושב הדיקן מצטייני לקביעת הציונים ממוצע .א
 אנגלית והבעה עברית(. )למעט שלמד הקורסים בכל שנה באותה הסטודנט

 16 לפחות המקנים לקורסים ההצטיינות תבשנ רשום להיות הסטודנט על .ב
 שעות מכסת. אלו בקורסים מספריים ציונים ולקבל אקדמיות זכות נקודות

 .ביהדות יסוד מלימודי הפטורים הסטודנטים על גם חלה אלו

-ו' ב', א בשנים הישגיהם סמך על סטודנטים ורק אך ייכללו הדיקן ברשימת .ג
 ג'.

 .הדיקן ברשימת להיכלל טלסטודנ יאפשרו לא' ד שנה של הישגים .ד

 ושמותיהם, הדיקן בידי חתומה תעודה יקבלו הדיקן ברשימת שנכללו סטודנטים  4.12.3
  .המודעות לוחות על יפורסמו

 התואר את יקבל הדיקן מצטייני מבין ביותר הגבוהים להישגים שהגיע סטודנט  4.12.4
 .רקטור מצטיין
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 מעבר ותנאי ציונים, בחינות 5

 ציונים  5.1

 יסוד הוראות  5.1.1

 :מאלה אחד לפחות ייקבעו בפקולטה הנלמד קורס בכל

 שיעורים בשלושה נכח שלא סטודנטנוכחות בכל שיעור. במקרה זה,  קתבדי .א
 .הקורס את לסיים יוכל לא, להיעדרות מוצדקת סיבה הראה ולא בסמסטר

, בקורס הציון מן חלק יהיה עליהם שהציון, סגורים בספרים קצרים בחנים .ב
 בחומר התמקדות מתוך, מפגשים חמישה לכל אחד בוחן לפחות של בהיקף

 .בשיעורים שנלמד ובחומר הקריאה

 .בקורס הציון מן 30%-15% של בהיקףפה -בעל בוחן .ג

 .בכיתה פעילה השתתפות על יינתנו הציון מן 15%-5% כי החלטה .ד

 ועדת בידי תאושר ראש, הקורס במהלך רצופה למידה להבטחת אחרת דרך .ה
 וזאת על סמך בקשה מראש של המרצה. מ"תו

 הגדרות  – ציונים  5.1.2

עבודות ותרגילים. מרכיבי  /אוו ביניים מבחינת המורכב ציון –חלקי  ציון .א
הציון החלקי מפורסמים בשנתון הפקולטה )חלק ג'(. שיעור הציון החלקי לא 

 מן הציון הכולל.  30%יעלה על 

כל קורס חובה או בחירה. משקלו של ציון בחינה בסיום  –בחינת מעבר  ציון .ב
למרצה שיקול דעת  מן הציון הכולל. 70%ציון בחינת המעבר יהיה לפחות 

 לקבוע כי ציון עובר בבחינה הסופית הינו תנאי לקבלת ציון עובר בקורס.

 קיים אם, חלקי ומציון המעבר בחינת מציון מורכב הקורס ציון - כולל ציון .ג
 .כזה

נקודות והוא יתווסף לציון הכולל.  5יב לא יעלה על ציון מיט –מיטיב  ציון .ד
 מהסטודנטים הרשומים לקורס. 50%-לא ניתן לכלול ציון מיטיב ליותר מ

 מהסטודנטים. 2/3במקרים מיוחדים ובאישור הדיקן ניתן להעניק לעד 

הציון הכולל של הסטודנטים לאחר מסירת הציונים של בחינות  –סופי  ציון .ה
 .100ל מקרה לא יעלה הציון הסופי של הסטודנט על המעבר במועד ב'. בכ

 .אחרת צוין שבו קורס למעט, ומעלה נקודות 60: עובר ציון .ו

 הציונים ממוצע כאשר ,65-מ נמוך ציון או 60-מ הנמוך ציון נכשל ציון .ז
 .65-מ נמוך לימודים שנת באותה הסטודנט של המשוקלל

ודנט בשנת לימודים ממוצע הציונים הסופיים שקיבל הסט –משוקלל  ציון .ח
 אחת בהתחשב במספר השעות של הקורס.

 ציונים התאמת  5.1.3

 .ציונים התאמת שיטת נוהגת למשפטים בפקולטה

ליצור שוויון בין רמות הציונים  היא הציונים התאמת של המרכזית תכליתה .א
 מרצים בין רצויים בלתי יםפער לבטל ובכך, השונים קורסיםהניתנים ב

 ממוצע סמך של קורסים העדפת ולמנוע מקצוע תואו מלמדיםה שונים
 לחבר המרצים את לחייב גם היא השיטה תכלית. בהם שניתן הציונים
 הניגשים הסטודנטים ברמות ההבדלים על שתעמוד בדרך דיקןולב בחינות
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 ואת בכיתה הסטודנט של מקומו את ישקף במקצוע שהציון כך, לבחינה
 .לחבריו ביחס בלימודים הצלחתו מידת

 הסופי הממוצעלפחות, יהיה הציון  25קורס שמספר הסטודנטים בו  בכל .ב
 ציון כל. הממוצע חישוב לצורך. הציונים פיזור על הקפדה תוך, 77-81 בטווח
. במקרים חריגים ניתן לסטות מכללים אלו באישור 50 - ל יחשב 50-מ הנמוך

 הדיקן.

 קליניקות .סדנאותו סמינריונים על חלה אינה הציונים התאמת שיטת .ג
 .90הממוצע יהיה עד -משפטיות

 לתואר המרוכזות תוכניותהציונים אינה חלה על קורסים ב התאמת שיטת .ד
 .שני

 בחינות מועדי  5.2

 :הראשון בסמסטר המסתיימים בקורסים  5.2.1

 .הסמסטר חופשת בעת': א מועד

 .השני הסמסטר במהלך': ב מועד

 המועד בחינות תתקיימנה תלמידים לענייני הוועדה אישור בהינתן: מיוחד מועד
)למשרתים  .העוקבת הלימודים בשנת הקורס מבחני עם יחד בפועל המיוחד

 .במילואים וזכאי חופשת לידה יקבע מועד מיוחד בהתאם לתקנון האוניברסיטה(

 :השני בסמסטר המסתיימים בקורסים 5.2.2

 .השנתית החופשה של הראשונים השבועות ארבעת במהלך': א מועד 

 .השנתית החופשה בהמשך': ב מועד 

 המועד בחינות תתקיימנה תלמידים לענייני הוועדה אישור בהינתן: מיוחד מועד
)למשרתים  .העוקבת הלימודים שנתב הקורס בחנינ עם יחד בפועל  יוחדהמ

 חופשת לידה יקבע מועד מיוחד בהתאם לתקנון האוניברסיטה(. וזכאי במילואים

 שנת של הלימוד חומר הוא, המיוחד למועד הניגש הסטודנט תא המחייב החומר  5.2.3
)על  קורסיםשמתקיים בה המועד המיוחד(.  הלימודים)שנת  החדשה הלימודים

 המועד יתקיים החדשה הלימודים בשנת יתקיימו שלא( הקורס קוד מפתח פי
  .לימודים שנת באותה המיוחד

זאת, על  עם יחד. וניברסיטאיהא האינטרנט באתר מתפרסמים הבחינות מועדי  5.2.4
 שינויים במועדים עד שבועיים לפני תום הסמסטר. הסטודנטים להתעדכן לגבי

 'ב מועד  5.3

 .תובחיר פירשאי להיבחן לראשונה במועד א' או במועד ב' על  סטודנט  5.3.1

 :אם', ב במועד שנית להיבחן רשאי יהיה' א במועד שנבחן סטודנט  5.3.2

 '.א במועד נכשל ציון קיבל .א

 עובר במועד א' והוא מעוניין לשפר את הציון. ציון קיבל .ב

 .'ב במועד בחינה ציון פוריש  5.3.3

 ':ב במועד בחינה ציון לשיפור האוניברסיטאיות ההנחיות להלן

 .הקורס נלמד בה"ל בשנה ורק אך מתאפשר' ב במועד ציון שיפור .א
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 נבחנו ואשר בכך המעוניינים הסטודנטים לכל ניתנת ציון לשיפור הזכות .ב
 '.א במועד

הסופי המשוקלל  למועד א' ו/או סטודנט אשר ציונו אשר לא הופיע סטודנט .ג
או פחות, רשום אוטומטית למועד ב' ורשאי לגשת לבחינה ללא רישום.  70

 היה ולא הופיע לבחינה אין על כך קנס וציונו הקודם נשמר לו.

למועד  םלהירש נדרשרו, ומעלה ומעוניין לשפ 71אשר ציונו הסופי  סטודנט .ד
 .ציון רישום לשיפור - בר-האינב' דרך אתר 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx  

 '.ב למועד להירשם הם גם חייבים חברתית מעורבות נבחני .ה

 מתאפשר רק לאחר קבלת ציוני מועד א'.  הרישום .ו

ימים לפני  7יום לפני תאריך הבחינה במועד ב' וייסגר  17ייפתח  שוםהרי .ז
 מועד המבחן )לא כולל יום הבחינה(. 

 .בתשלום גם, שהחלה לאחר' ב במועד לבחינה להירשם ניתן לא .ח

 מכל,  התקיימה טרם הבחינה אם גם, ציון לשיפור רישום לבטל ניתן לא .ט
 .שהיא סיבה

 .₪ 40-ב יחויב הופיע ולא' ב עדבמו ציון לשיפור נרשם אשר סטודנט .י

 7) לא פורסמו עד למועד סגירת ההרשמה של מועד א' הבחינה ציוני באם .יא
 .קנס תשלום ללא למבחן להירשם הסטודנט יוכל ,(הבחינה מועד לפני ימים

 הצגת באמצעות הציון ביטול לבקש יוכל לא המועדים באחד נבחן אשר סטודנט  5.3.4
 .הבחינה במועד מחלה אישור

 מיוחד מועד  5.4

 לענייני הוועדה של מראש אישור פי על, מיוחד במועד להיבחן רשאי סטודנט  5.4.1
 :אם, תלמידים

 .מוצדקת מסיבה הרגילים המועדים בשני מבחינה נעדר .א

 נבחן לא או ונכשל מוצדקת מסיבה המועדים משני באחד מבחינה נעדר .ב
 .השני במועד

 .קורס בכל אחד מיוחד ממועד יותר יתקיים לא  5.4.2

 .מיוחד למועד זכאי אינו מועדים בשני נכשל אשר סטודנט  5.4.3

ללא סיבה מוצדקת אינו  השני למועד ניגש ולא אחד דבמוע לנכש אשר סטודנט  5.4.4
לקורס )במידה ומדובר בקורס  מחדשלמועד מיוחד ויהא חייב להירשם  יזכא

 חובה(. 

 :זה סעיף ענייןל" מוצדקת"סיבה   5.4.5

 באתר המופיע המילואים תקנוןהוראת בהתאם ל מילואים שירות .א
 .האוניברסיטה

'. וכד היריון שמירת, חולים בבית אשפוז(, ימים 3)מעל  ממושכת מחלה .ב
 למועד צידוק מהווה המחלה אין, המחלה בתקופת לבחינה שניגש)סטודנט 

 (.נוסף

עקב  זכויות אקדמיות לסטודנטים תקנון להוראתבהתאם  מוצדקת סיבה .ג
אימוץ או קבלת ילד , חופשת לידה/היריון, היריוןטיפולי פוריות, שמירת 

 -להלן קישור לתקנון שמופיע באתר האוניברסיטה. כפי למשמורת/אומנה
http://www1.biu.ac.il/File/Horut5.pdf 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
http://www1.biu.ac.il/File/Horut5.pdf
http://www1.biu.ac.il/File/Horut5.pdf
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 .אבל .ד

 אחרת במחלקה או בפקולטה יום באותו נוספת בחינה של קיומה .ה
 (.והביא לכך אסמכתא אליה רשוםאילן )שהסטודנט -בר באוניברסיטת

 .לתואר הדרישות סיום לקראת בקורסים אחרונות בחינות שתי .ו

 .תלמידים לענייני הוועדה להחלטת בהתאם אחרת סיבה כל .ז

 מיוחד למועד בקשה  5.4.6

תלמידים או לוועדות למועד מיוחד יש להגיש לוועדה לענייני  בקשות .א
לתארים מתקדמים בפקולטה בלבד )אין לפנות לוועדת סטטוס 

 האוניברסיטאית(, לא יאוחר מחודש ימים לאחר פרסום תוצאות מועדי ב'. 

 .מתאימים רשמיים אישורים ללא בקשות תידונה לא .ב

 בחינה מועד  5.4.7

לענייני  שאושר לו לגשת לבחינה במועד מיוחד על פי החלטת הוועדה סטודנט .א
 .סטטוס אישור פי על זה למועד לגשת זכאי יהיהתלמידים, 

)במידה  לקורס מחדש להירשם חייב יהא יוחדמ במועד שנכשל סטודנט .ב
 (.חובה בקורס ומדובר

 

 הבחינות ליהנ  5.5

: הבחינה מתכונת על הבחינה מועד לפני יום 14 לפחות לתלמידים יודיע המרצה  5.5.1
 שאלונים, עזר בחומר שימוש, הבחינה שיטת, ההבחינ משך, החומר היקף

 .ועוד מיוחדים

 .הנבחנים לשאלות שיביו בתחילתה הבחינה באולם נוכח יהיה מתרגל או מרצה  5.5.2

 .שם ובעילום בכתב תהיינה הבחינות כל  5.5.3

 .שם םובעיל למרצה תימסרנה הבחינה מחברות  5.5.4

ימים  10, למעט במקרים חריגים, או עד יום 14המבחנים תסתיים בתוך  תקבדי  5.5.5
  .ניהםמב המוקדם לפי הבחינה של' ב מועדלפני 
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)בעילום  הסטודנטים של הזהות תעודות מספרי לפי יפורסמו החלקיים הציונים  5.5.6
 .קורס באותו המעבר בחינת של' א מועד לפני( שם

: הות וסיסמא אישיתלפי מספר תעודת ז בר-האינ באתרהבחינות יפורסמו  ציוני  5.5.7
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx   

או  בחינהה מחברת בגוף מהותיות הערות רשוםי המבחנים את הבודק המרצה  5.5.8
 או קורסב הסטודנטים בעבור בכתב מבחן פתרון הפקולטה למזכירות ימסור
 .לבחינה התשובה להסביר מרוכזתה פגיש יקיים

לעיין במחברות הבחינה בהקשת מספר הקורס הרלוונטי באתר  ויוכל סטודנטים  5.5.9
  https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspxבר: -האינ

 בשעת נישאים במחשבים השימוש את אוסרת האוניברסיטה של ההוראה ועדת  5.5.10
 .הבחינה

 למידה ליקויי  5.5.11

 של טיפולול רויועב, חניםבבמ להכרה בליקויי למידה לצורך התאמות בקשות
 .חברתית עורבותלמ האוניברסיטאי המדור

 הבקשה יש להגיש לא יאוחר מחודש לפני תום הסמסטר.  תא .א

חוות דעת הנוגעות בליקויי למידה, לרבות  :דעת חוות לצרף יש לבקשה .ב
דיסלקציה, יתקבלו אך ורק ממכון חדד, אשר בבית הספר לחינוך 

 מרופא יתקבלו רפואיות בבעיות הנוגעות דעת חוות. אילן-באוניברסיטת בר
 .בלבד מומחה

 ערעורים  5.6

 .הסטודנטים לכל נתונה הערעור זכות  5.6.1

ממועד  שבועיים בתוךוזאת לערער על ציון בחינה שנקבע לו,  ישאר סטודנט  5.6.2
 פרסום הציון.

 :הערעור הגשת אופן  5.6.3

 .האוניברסיטאיים ולכללים להנחיות בהתאם יוגש הערעור .א

ובאחריות הסטודנט. להלן  למרצה ישירותבר -אינ מערכת דרךיוגש  ערעורה .ב
  https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx בר:-לינק למערכת אינ

להקפיד לערער בזמן הניתן לו ולא יאוחר מכך, במידה  הסטודנט על .ג
 תחסם.  במערכת לכך האפשרותותסתיים תקופת הערעור,  

. בבחינה השאלות סדר לפי הערעור נימוקי את יפרט לערער המבקש סטודנט .ד
 .הבחינה לתוכן ורק אך יתייחסו הערעור נימוקי
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 לתוכן שייכים שאינם נימוקים על ויתבסס במידה הסף על יידחה הערעור  5.6.4
 .הבחינה

בקורס, בהתבסס על המחברת הסרוקה  יהראש המרצה ידי על ייבדק הערעור  5.6.5
 בר-דרך מערכת האינ מרצה ימסור את החלטתוהמופיעה באתר האינטרנט. ה

 מיום קבלת הערעור, למעט במקרים חריגים. ימים עשרה בתוך

 .המקורי הציון ןמ נמוך הוא אם גם, הסופי הציון והינ בערעור שייקבע הציון  5.6.6

 

 סמינריוניות  עבודות  5.7

ה לא יהיה סמינריונית תוגש במועד שיקבע המרצה, ובלבד שמועד ז עבודה  5.7.1
 שבה נלמד הסמינריון. הלימודים שנת שלמאוחר מהאחד בספטמבר 

 לענייני הוועדה אישור טעונה האמור המועד לאחר סמינריונית עבודה הגשת  5.7.2
 .תלמידים

 אישור טעונה העוקבת הלימודים שנת תחילת לאחר סמינריונית עבודה הגשת  5.7.3
 סיים אשר סטודנט. תלמידים ניינילע והוועדה האוניברסיטאית הסטטוס ועדת

 חייב, האמור המועד לאחר סמינריונית עבודה והגיש בפקולטה לימודיו את
 תמאוחר להגשה האישורים יינתנו שבהם במקרים גם נוסף לימוד שכר בתשלום
 כאמור.

 .בסמינריון השתתפותו תבוטל, האמור במועד עבודה הגיש שלא סטודנט  5.7.4

למזכירות הסטודנטים בצירוף טופס הגשת  תוגשנה ותנריוניהסמי העבודות  5.7.5
 עבודה.

 על מהותיות הערות ירשום המרצה. העבודות את בעצמו יבדוק הסמינריון מרצה  5.7.6
 הערותיו. לו ויעיר הסטודנט עם ייפגש ופיןלחל או הסמינריונית העבודה גבי

 יאוחר לא פקולטהה למזכירות הסמינריוניות העבודות את יחזיר המרצה  5.7.7
(, בפועל הגשתן מועד)ולא  העבודות להגשת שנקבע המועד לאחר מחודשיים

 .חריגים במקרים למעט

 להכנת עבודה סמינריונית  כללים  5.7.8

 מחקר לשקף אמורה למשפטים הפקולטה במסגרת המוגשת סמינריונית עבודה
, קורותהמ חומר של עצמאיים ועיבוד ניתוח, הרלוונטית בספרות ושליטה
 או, מהם נובעיםה וסיכום מסקנה לכדי והעיבוד מחקרה תהליכי של וסינתזה

 .המדובר הרעיונות מפגש של אישית אקספוזיציה לכדי

 :משנה כללי לכמה נפרטת זו דרישה

, משני או ראשוני, אחר או משפטים במקור להשתמש אין מקרה בשום .א
 נלקח. העתקת ולציין במפורש מהיכן אותו לצטט מבלי, זר או מקומי

 משפטים שלמים מתוך מקור היא מקרה מובהק של שימוש אסור.

 תוך, שלהם יאורתצריכה לכלול אינטגרציה של מקורות שונים, תוך  העבודה .ב
 מלווה התייחסות כדי תוך או, עליהם והערות מובלטים בציטוטים שימוש

 תמיד כולל, והיקפו השימוש אופי. אותם המתארת משנה לספרות בהפניות
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 כל של לאופייה בהתאם ייקבעו, זרה ובספרות השוואתי במחקר הצורך
  .המרצה הנחיות פי ועל ועבודה עבודה

 בו ולדון אותו לנתח, בעבודה המשולב החומר על להגיב הסטודנט חובת .ג
 של בהקשר מפורש דיון כולל, הניתוח של קטיבהלפרספ מודעות מתוך

 .העבודה לנושא החומר

 הסיכום בשלב ובעיקר במהלכה, כלומר. אישי חותם לשאת צריכה העבודה .ד
 ובמסקנות שנעשה בניתוח אישי ביטוי לתת הסטודנט על, העבודה של

 או אופרטיבית מסקנה באמצעות להתבטא חייבת אינה זו פעולה. שהוסקו
 סותרים רעיונות מפגשי של תיאור להיות יכולה והיא, משמעית חד קביעה

, העבודה מהלך על כולל מבט להציג יש וםמק מכל אך, זה את זה המאזנים
 .עצמאי ובדיון אישי נופך בהוספת

האמור לעיל, עבודה משותפת של מספר סטודנטים אינה אפשרית  לאור .ה
 ניתוח דבר של בסופובדרך כלל, וגם מחקר והתייעצות משותפת דורשים 

 שאופי במקרה רק. אישיות מסקנות הכוללים, ידואליםאינדיב והצגה
 להגיש ניתן, המרצה ובאישור, זאת מצדיקים המיוחד היקפהו העבודה

 .בלבד תלמידים שני של משותפת עבודה

 לסמינר או סמינריונים לשני ממנה בחלקים -להשתמש בעבודה אחת  אין .ו
 .וקורס

 בית עבודות  5.8

 בחלק. החובה ממטלות כחלק בית תעבודו תינתנה החובה מקצועותככלל, ב  5.8.1
 תיאורי)ב בשנתון לפרסומים בהתאם בית עבודות תידרשנה הבחירה מקצועותמ

 הקורסים(.

 הלימודים תוכניתמ כחלק הגשתן ומועד העבודות מסירת אופן על להקפיד יש  5.8.2
 .המחייבת

 .המועדות לוחות על יפורסמו העבודות ציוני  5.8.3

 פי על, הציונים פרסום ולאחר הבדיקה לאחר לסטודנטים תוחזרנה העבודות  5.8.4
 .המרצה דעת שיקול

 פטורים  5.9

 /בחירהחובה מקצועות מקורסי פטור  5.9.1

שלמד קורס בפקולטה למשפטים במוסד אקדמי מוכר ברמה והיקף  סטודנט
להגיש בקשה לפטור  יוכל, פקולטהב הנלמד בחירה או חובה לקורס זהים

 מהקורס.

 בקורסים ורק ךא פטור מתן לצורך תכיר פקולטהב תלמידים לענייני הוועדה
 .הפטור בקשת הגשת מיום שנים 5 במהלך שנלמדו

 מסמינריונים  פטור  5.9.2

 .מסמינריון פטור לקבל ניתן לא

 ביהדות יסוד מקורסי פטור 5.9.3



43 
 

 הסטטוס תלוועד להפנות יש ביהדות יסוד רסיקו מחובת לפטור בקשות
 .זו בוועדה יערךי בבקשות הדיון. האוניברסיטאית

 כלליים בקורסים הכרה  5.9.4

' א שנה של הלימודים תוכניתמ גרליאינט חלק מהווים הכלליים הקורסים .א
למשפטים. סטודנטים יוכלו לבחור בין הקורס "יסודות בכלכלה  פקולטהב

להחלטת  בהתאםלמשפטנים" לבין הקורס "תולדות המחשבה המדינית". 
 ש"ש 72 תקורס כללי והוא נכלל במסגרת מכסמ פטור איןמועצת הפקולטה, 

 הנדרשות להשלמה התואר.

 תואר בעל והוא במשפטים ראשון לתואר הלומד סטודנט, זאת עם יחד .ב
 ש"ש 2 של בהיקף הכללי הקורס מן מפטור ליהנות יוכל אחר ראשון

 "(.למשפטנים בכלכלה"יסודות  או" המדינית המחשבה)"תולדות 

 ניברסיטה באו נוספת במחלקה במקביל הלומדים לסטודנטים ורפט  5.9.5

אחר  נוסףאשר לומד במקביל ללימודיו בפקולטה למשפטים בחוג  סטודנט .א
 2באוניברסיטה יוכל ליהנות מפטור בלימודי קורסי מקצועות בחירה בהיקף 

 .ש"ש

הבקשה לפטור יש להגיש בסוף השנה השנייה ללימודים בפקולטה  את .ב
 יטה.האחר באוניברס הנוסףלמשפטים ובתום לימודים בני שנה בתואר 

 בהן והדיון לפטור הבקשות הגשת אופן  5.9.6

 .האוניברסיטאיתיש להגיש במשרדי יחידת הסטטוס  שותהבק את .א

 .בפקולטה תלמידים לענייני הוועדה ידי על ייעשה בבקשות המהותי הדיון .ב

 מעבר תנאי  5.10

 מקצועות חובה –מעבר  תנאי  5.10.1

 מקורסי באחד"נכשל"  פיסו ציון שקיבל או עובר ציון קיבל שלא סטודנט .א
 .הבאה הלימודים בשנת שנית הקורס את וילמד יירשם החובה מקצועות

 כדי, לקורס הנלוות החובות לעניין, לקורס שנית שנרשם סטודנט דין .ב
 החלקי הציון גרירת את בכתב אישר הקורס מרצה אם אלא, חדש סטודנט

 .הבאה הלימודים לשנת המטלות או העבודות של

 קורס עבר שלא סטודנט כדין דינו, בשנית הקורס את למד שלא סטודנט .ג
 .תלמידים לענייני הוועדה בפני לדיון יובא לימודיו והמשך חובה

 מקצועות בחירה – רמעב תנאי  5.10.2

  מקורסי באחד" כשל"נ סופי ציון שקיבל או"עובר"  ציון קיבל שלא סטודנט .א
)או  תשניבת הקורס לא סיים את הקורס, יירשם וילמד א כך ועקב הבחירה

 קורס חלופי אחר( בשנת הלימודים הבאה.

 את עבר שלא סטודנט כדיןשלא בחר באחת מהדרכים הללו, דינו  סטודנט .ב
 .לזכותו ייזקף לא זה קורסו, הקורס
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 קליניקה משפטית –תנאי מעבר  5.10.3

, הקליניקה את סיים לא כך ועקב"עובר"  סופי ציון קיבל שלא סטודנט .א
 הלימודים בשנת( חלופית בקליניקה)או  בשנית בקליניקה דוילמ יירשם
 .הבאה

 עבר שלא סטודנט כדין דינו, הללו הדרכים מן באחת בחר שלא סטודנט .ב
 לענייני הוועדה לפני לדיון יובא לימודיו והמשך חובה מקצועות קורס

 .תלמידים

 לשנה משנה מעבר תנאי  5.10.4

 תוכנית לפי הנדרשים הקורסים בכל ולהיבחן ללמוד, להירשם חייב סטודנט .א
 .הלימודים שנת של ההוראה

 בכל לפחות 65 של משוקלל ציונים ממוצע יהיה לשנה משנה רבמע תנאי .ב
 הלימודים תוכנית במסגרת, הסטודנט שלמד המשפטיים הקורסים
 .לימודים שנת לאותה המחייבת

 סטודנט להעביר שלא הזכות את לעצמה שומרת תלמידים לענייני הוועדה .ג
 .65 על עולה ציוניו ממוצע אם גם מתקדמת לשנה

שלא עמד בתנאי המעבר, יובא עניינו לאחר קבלת הציונים של  סטודנט .ד
מועדי ב' לפני הוועדה לענייני תלמידים. הוועדה רשאית להפסיק כליל את 
לימודיו, לחייבו לחזור על כל הקורסים של שנת הלימודים או לקבוע כל 

 במסגרתודיו. לצורך הדיון תתחשב הוועדה, הסדר אחר לגבי המשך לימ
 .הסטודנט שצבר הכישלונות מספרוב הכללי בממוצע, השיקולים

 על לערער רשאי יהיה, תלמידים לענייני הוועדה לפני הובא שעניינו סטודנט .ה
 .דיקןה ידי על שתמונה ערעור ועדת פניל ההחלטה

 ראלתו שעות מכסת  5.10.5

. הנדרשות הזכות נקודות בהיקף עומד הוא כי אלווד החובה מוטלת הסטודנט על
 באמצעות להשלים ניתן הקורסים בהיקף שינוי בעקבות שנגרם בנקודות חוסר

 .בחירה מקצועות קורסי

 לימוד שנות מכסות  5.10.6

 נוסף וסמסטר לימוד שנות)שלוש  סמסטרים 7 נמשכים הראשון התואר לימודי
 יידרש, סמסטרים 8 במהלך ימודיול את יסיים שלא סטודנט .(הרביעית בשנה

 .הלימודים להמשך תלמידים לענייני הפקולטטיבית הוועדה של לאישורה

 וחידושם לימודים הפסקת 5.11

 כל הסטודנטים בכל התארים. על חלים וחידושם לימודים בהפסקת םהנוגעי הכללים

 לימודים הפסקת  5.11.1

 להכשרה זכותו את ולשמר בפקולטה לימודיו את להפסיק המבקש סטודנט .א
 לוועדה בקשה הלימודים שנת בתום יגיש, בהם ונבחן למד שכבר בקורסים

 .תלמידים לענייני

 להפסקת זכות מעניקה לימודים להפסקת הוועדה ידי על מאושרת בקשה .ב
 .שנים 3 על תעלה שלא לתקופה לימודים
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 "מתל במדור הבקשה את יאשרר הוועדהשבקשתו אושרה על ידי  סטודנט .ג
 יברסיטאי.האונ

 .אחת מפעם יותר לימודיו את להפסיק יורשה לא סטודנט .ד

 טופס באמצעות לימודים להפסקת בקשה יגיש שני לתואר תוכניתב סטודנט .ה
 .מתדמים לתארים לוועדה בקשה

 ויידרש לחדשם יוכל לא, לאמור בהתאם שלא לימודיו את שהפסיק סטודנט .ו
 לסטודנטים ביחס העת באותה הנהוגים והקבלה הרישום בתנאי לעמוד

 .חדשים

 לימודים חידוש  5.11.2

 סטטוס לוועדת בקשה יגיש פקולטהב לימודיו את לחדש המבקש סטודנט .א
 .האוניברסיטאית

 כדין דינו, לימודיו את המחדש סטודנט, האוניברסיטה סנט לתקנון בהתאם .ב
 הלימודים לשנת שנקבעו כפי, האקדמיות הדרישות עליו ויחולו חדש תלמיד

 .לימודיו את חידש בה

 תוכניתשבקשתו אושרה על ידי הוועדה, יהא חייב לעמוד ב סטודנט .ג
הלימודים שתיקבע בעבורו על ידי הוועדה בהתאם לתנאי המעבר והכללים 

 השונים שיחולו בעת חידוש הלימודים. 

, מסוימות מדרישות הסטודנט את לפטור רשאית תלמידים לענייני הוועדה .ד
 .הקודמים לימודיו סמך על

 ללימודים קבלה הקפאת  5.11.3

 ללימודים קבלתו את להקפיא יוכל לא למשפטים לפקולטה שהתקבל מועמד
 יתחיל לא והסטודנט במידה. הלימודים שנת באותה לממשה עליו ויהא

 בעת שהיו כפי הקבלה בתנאי ולעמוד מחדש להירשם עליו יהא, בלימודים
 .שםשייר

 לימודים הארכת  5.11.4

 לתקנות כפוף יהיה, בקשתו והתקבלה לימודים להארכת בקשה שהגיש סטודנט
 שיחולו לשינויים התאמה תוך זה כל. הראשונה לימודיו בשנת ומשפורס כפי

 .הפקולטה של הלימודים תוכניותב
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 ההפקולט ספריית .6

 הלימודים שנת במהלך פתיחה שעות     .6.1

 8:00-20:30  :'ד', ב, 'א ימי

 8:00-21:30  :'ה', ג ימי

 8:00-12:30   :'ו ימי

 תהיה סגורה בימי החופשה האוניברסיטאית הספרייה

  הספרייה ומבנה האוסף       6.2

 הכניסה בקומת. קומות שלוש על ומשתרעת למשפטים הפקולטה בבניין נמצאת הספרייה
 הלוהשא ייעוץי דלפק, חומר לאיתור מחשבים עמדות, הישראלי המשפט ספרות נמצאים

 משפטיים מקורות, העברי המשפט ספריית נמצאים העליונה בקומה. משרדים וכן
 ממוקם התחתונה בקומה. המנדט מתקופת ומקורות ואנגליה"ב ארה כגון, זרות מארצות

 תדפיסים, עת וכתבי המשפט תחומי בכל מונוגרפיות הכולל, בלועזית הספרים אוסף
 .צילום וחדר דנטיםהסטו לנוחיות דיון חדרי, מחשבים חדרי שני גם זו בקומה. ומקראות

 ומפתחות קטלוג 6.3

 .הספרייה אתר דרך מחשב מכל הקוראים לרשות עומד - ממוחשב קטלוג  6.3.1
. שבספרייה העת וכתבי הספרים כל של םמוקבקטלוג אפשר לאתר את מי

. החיפוש משדות אחד בכל מילה כל או נושא, כותר, מחבר שם לפי נעשה החיפוש
 לכל המשותפת מערכת"אלף",  תוכנת צעותבאמ ממוחשב הספרייה קטלוג

 בארץ. הגבוה להשכלה במוסדות הספריות

 עת בכתבי שהתפרסמו למאמרים הפניות כולל - משפטיים עת לכתבי מפתח  6.3.2
 חומר גם ומתווסף שוטף העדכון. והלאה 1970 משנת בארץ משפטיים

 .הממוחשב לקטלוג להיכנס יש למפתח להגיע מנת על. רטרוספקטיבי

. והלאה 1949 משנת חוק הצעות שלב' -'א סדר לפי רשימה -להצעות חוק  מפתח  6.3.3
 .הממוחשב לקטלוג להיכנס יש למפתח להגיע מנת על

 השאלה      6.4

 שמורים ספרים. שבועיים או שבוע למשך מושאלים ובלועזית בעברית ספרים 6.4.1
 .ליומיים מושאלים בעברית עת וכתבי

 בדואר סטודנט כל מקבל אותו, מגנטי כרטיס באמצעות מתבצעת ההשאלה 6.4.2
 .אחר ידי על לשימוש או להעברה ניתן אינו זה כרטיס. הלימודים שנת בתחילת

 על. בזמן ולהחזירו תקינותו על לשמור וחייב המושאל לספר אחראי השואל 6.4.3
 .קנס יוטל באיחור ספר מחזיר

 צילום חדר .6.5

נעשים באמצעות  לרשות הסטודנטים חדר צילום. הצילומים עומד המסד בקומת
 עצמו הצילים בחדר הנמצא טיסיםכרטיסים הניתנים לרכישה במכשיר מכירה וטעינת כר

 מטבעות. תכרטיס אשראי, או באמצעו תבאמצעו או
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  מחשבים חדרי .6.6

הסטודנטים למשפטים שני חדרי מחשבים ובהם שלושים  םתלרשו עומדים המסד בקומת
למאגרים המשפטיים באינטרנט וכן מחשבים ושתי מדפסות. כל מחשב מאפשר גישה 

 .WORDלתוכנת 

  משפטיים מאגרים .6.7

 המאגרים כל ועל, בעברית וחקיקה פסיקה של המקוונים המאגרים רוב על מנויה ספרייה
 "ל.בחו החשובים המקוונים המשפטיים

 לסטודנטים הדרכה .6.8

 ושלשימ הדרכה וניתנת, הספרייה להכרת סיורים מתקיימים הלימודים שנת תחילת לפני
 .בעברית המשפטיים ובמאגרים בקטלוגים

 בקשת פי על השנה כל במשך ניתנות הלועזיים המשפטיים במאגרים נוספות הדרכות
 החיפוש את מלמדת הספרייה באתר הנמצאת מפורטת מצגת. הסטודנטים או המרצים

 .השונים במאגרים

 ספרייהב ותהתנהג .6.9

 .המחשבים ובחדרי רייהבספ (מים)מלבד  ולשתות לאכול ואין לעשן אין 6.9.1

 לדיונים במיוחד הוקצו התחתונה בקומה חדרים שני. השקט על לשמור יש 6.9.2

 .ולשיחות

 בספרייה. םניידי בטלפונים שימוש על מוחלט איסור חל 6.9.3

 הסדר בספרייה, רשאי הספרן להורות לקורא לעזוב את המקום. הפרת של במקרה

   שימוש בה. הפרה של תקנון מפורטים על הנהלים ל ריםהסב הכולל תקנון לספרייה
 יובאו ואלה המשמעתהספרייה וכן התנהגות בלתי הולמת, ייחשבו עבירה על תקנון 

 .הפקולטה דיקן בפני לבירור

 הספרייה אתר .6.10

, הניתנים השירותים, האוסף, הנהלים, הספרייה על הסברים מופיעים הספרייה באתר
 "ל.ומח מהארץ משפטיים ומאגרים לאתרים וקישורים

 http://law.biu.ac.il/library: כתובתה

 

  

http://law.biu.ac.il/library
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 הלימודים תוכניות: 'ב חלק

 במשפטים בוגר לתואר הלימודים תוכנית .1

  הלימודים חוקת .1.1

ש"ש, במהלך שלוש שנים וחצי )שבעה  72 הנו אשוןרה לתואר הלימודים היקף
 סמסטרים(.

, משפטית קליניקה, חובה מקצועות כוללת למשפטים טהפקולב הלימודים תוכנית
, האנגלית בשפה בחירה מקצועות, עברי במשפט בחירה מקצועות, בחירה מקצועות

 .ביהדות יסוד וקורסי מחקריים סמינריונים, עיוניים סמינריונים, סדנאות

 ואין בלבד מלאה תוכנית במסגרת ברציפות מתקיימים הראשון לתואר הלימודים
 בוגר לתואר הלימודים תוכנית לעניין כלליות הוראות. חלקית תוכניתל תאפשרו

 .זה פרק בהמשך למצוא ניתן במשפטים

לשנת  שפטיםמב בוגר תואר לקבלת למשפטים בפקולטה הקובעת הלימודים חוקת להלן
  :טתשע"

 'א שנה .1.1.1
 חובה קורסי

 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 דיני נזיקין 99-110
 ש"ש 2 א למשפט עברימבו 99-111
 ש"ש 1 אנגלית למשפטנים 99-160
 ש"ש 3 משפט חוקתי 99-204

 
 ליכל קורס

 :הבאים הקורסים מבין אחד - לבחירה
 ש"ש 2 יסודות בכלכלה למשפטנים 99-150
 ש"ש 2 תולדות המחשבה המדינית 99-152

 
 ..."ו"משפט  בחירה סיקור

 ש"ש. 1קורס אחד בהיקף של 
 

 ביהדות יסוד קורס

תולדות במחשבת ישראל או וך "נבת -ש"ש  2קורסים בהיקף של 
 ישראל.

 ש"ש. 21 –' א בשנה הלימודים היקף"כ סה 
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 'ב שנה .1.1.2
 חובה קורסי

 ש"ש 2 תורת המשפט 99-103
 ש"ש 2 משפט בינלאומי פומבי 99-107
 ש"ש 2 דיני מסים 99-202
 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 במשפטים 99-214

 
 עברי במשפט בחירה קורסי

 .ש"ש 2היקף של קורסים ב
 

 ..."ו"משפט  בחירה קורסי
 .ש"ש 2קורסים בהיקף כולל של  2
 

 בחירה  קורסי
בי, מבין הקורסים הבאים: משפט בינ"ל פומ אחדניתן לוותר על 

דיני מיסים, דיני חברות, דיני משפחה וללמוד במקומו קורס/י 
 .בהיקף זההד'( -בחירה )ממאגר קורסי הבחירה הרגילים לשנים ג'

לתשומת לבכם, הרישום לקורסי בחירה כקורסים חלופיים לקורס 
 לאחרהחובה שעליו ויתרתם, יהיה על בסיס מקום פנוי בקורסים 

יעשה באמצעות פניה בכתב ליועצי , ותקופת הרישום )חלון הזמן(
 הרישום.

 
 ביהדות יסוד קורס

תולדות במחשבת ישראל או וך "נבת - ש"ש 2קורסים בהיקף של 
 ישראל.

 ש"ש. 21.5 –' ב בשנה הלימודים היקף"כ סה 

 'ג שנה .1.1.3
 חובה קורסי

 ש"ש 2 סדר דין אזרחי 99-206
 ש"ש 1.5 דיני ראיות 99-309
 ש"ש 1.5 סדר דין פלילי 99-110

 

 משפטית קליניקה
 ש."ש 2.5בהיקף של קליניקה 

 
 עיוני ריוןסמינ

 ש."ש 2בהיקף של סמינריון 
 

 עברי במשפט בחירה קורסי
 .ש"ש 2בהיקף של קורסים 

 
 בחירה  קורסי

 .ש"ש 5.5עד בהיקף של קורסים 
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 האנגלית בשפה בחירה קורס
 .ש"ש 0.5-1.5בהיקף של קורסים 

 
 סדנה
 ש."ש 1.5בהיקף של סדנה 

 

 ש"ש 20עד  –"כ היקף הלימודים בשנה ג' סה

 'ד שנה .1.1.4
 חובה קורס

 ש"ש 1.5 אתיקה מקצועית 99380
 

 מחקרי סמינריון
 .ש"ש 2בהיקף של סמינריון 

 
 עברי במשפט בחירה קורסי

 .ש"ש 2בהיקף של קורסים 
 

 בחירה  קורסי
 .ש"ש 10.5 -השלמה ל

 
  ש"ש 72 -ל השלמה -' ד"כ היקף הלימודים בשנה סה

 לתואר חובותה ריכוז .1.1.5
 ש"ש 38 חובה קורסי
 ש"ש 2 כללי קורס

 שש" 11 בחירה )כולל קורסי בחירה בשפה האנגלית( קורסי
 ש"ש 6 *בחירה במשפט העברי קורסי
 ש"ש 3 "...ו פטמש"בחירה  קורסי
 ש"ש 1.5 סדנה

 ש"ש 2.5 משפטית קליניקה
 ש"ש 4 מחקרי סמינריון+   עיוני סמינריון

 ש"ש 4 ביהדות יסוד קורסי
 ש"ש 72 התואר בכל הלימודים היקף"כ סה

 למשפטים בפקולטה עברי במשפט בחירה מלימודי"ש ש 2 עד להמיר רשאי יהיה סטודנט* 
לא ניתן לקבל פטור מקורס זה על . יסוד בלימודי זהה בהיקףע "בתושב או בתלמוד/ים בקורס

 בסיס לימודים או רקע קודמים. 
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 ד'(-'א)שנים  חובה מקצועות .1.2

 , על פי הפירוט ש"ש 36.5 בפקולטה למשפטים חייב מקצועות חובה בהיקף של סטודנט
 כדלקמן:

 ש"ש 16– 'א שנה  
 ש"ש 15.5 – ב' שנה  
 ש"ש 5– 'ג שנה  
 ש"ש 1.5 – 'ד שנה  

 '(א)שנה  כלליים קורסים .1.3

א' בפקולטה  שנה של הלימודים תוכניתמ אינטגרלי חלק מהווים הכלליים הקורסים
 מבין שני הקורסיםש"ש  2 בהיקף אחד כללי קורס לבחור למשפטים. סטודנט נדרש

 :הבאים

 .המדינית המחשבה תולדות .1

  .בכלכלה למשפטנים יסודות .2

 ג'(-'ב)שנים  משפטיות קליניקות .1.4

 כללי .1.4.1

 קבלת לצורך '.ג בשנה לסטודנטים חובה לימודי הם המשפטית הקליניקה לימודי
 בהיקף אחת משפטית בקליניקה להשתתף חייב סטודנט", במשפטים"בוגר  התואר

(. מוקדם בראיון מותנית מהקליניקות לחלק שהקבלה לב לשים)יש ש"ש  2.5 של
 .אחת מקליניקה ביותר ללמוד רשאי אינו סטודנט

 לקליניקות  מבוא .1.4.2

מבוא לקליניקות"  –ב' ילמדו הסטודנטים קורס חובה "משפט ושינוי חברתי  בשנה
 הבסיסי. מטרת הקורס להעניק לסטודנטים את הרקע התיאורטי ש"ש 1 בהיקף של

 הגישה את יציג הקורס'. ג שנה במהלך קליניתה בעבודה יתנסו בטרם הנדרש
 .וחברה משפט בין הגומלין ליחסי פליקטהקונ וגישת המבנית הגישה, התרבותית

 המשפטיות  הקליניקות .1.4.3

 :המשפטיות הקליניקות רשימת להלן
 ש"ש 2.5 העברי המשפט"י עפ אזרחי לסיוע קליניקהה

 ש"ש 2.5 סביבתית לרגולציה קליניקהה
 ש"ש 2.5 משפחה בענייני לנשים משפטי הקליניקה ל
 ש"ש 2.5 אדם לאנשים עם מוגבלויות  זכויותהקליניקה ל

 ש"ש 2.5 אזרחי קהילתי משפטי הקליניקה לסיוע
 ש"ש 2.5 שואה וניצולי זקנים זכויותהקליניקה ל

 ש"ש 2.5 במשפט פלילי  סדנה
 ש"ש 2.5 שיפוטי סכסוכים ליישוב קליניקהה
 ש"ש 2.5 וחקיקה ייעוץי

 ש"ש 2.5 פלילית פרקליטות
 ש"ש 2.5 ירושלים מחוז - פלילית פרקליטות
 ש"ש 2.5 וויוןלקידום שהקליניקה 
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 הכשרה שימפג .1.4.4

 הכשרה במפגשי להשתתף הסטודנטים יחויבו הלימודים שנת לתחילת סמוך
 .מרוכזים

 שנת במהלך המעשית ולעבודה למפגשים בסיס לתת מיועדים ההכשרה מפגשי
 יוכל לא, ההכשרה במפגשי ההשתתפות חובת אחר ימלא שלא סטודנט. הלימודים

 .נרשם אליה בקליניקה לימודיו את לממש

 ירהבח מקצועות .1.5

    חייב למשפטים בפקולטה סטודנט", םמשפטיבהדרישות לקבלת התואר "בוגר  להשלמת 
 .הלימודים בחוקת כמפורט, בחירה מקצועות קורסי ללמוד 

 :קבוצות לארבע נחלק הבחירה מקצועות אשכול 

 העברי במשפט בחירה מקצועות .1.5.1

 2 של ףהיקב קורסים לבחור יש מתוכם, העברי במשפט בחירה מקצועות קורסי
 '.ב משנה החל, לימודים שנת בכל "שש

 בחירה מקצועות .1.5.2

 יפ על הנדרש השעות בהיקף קורסים ורלבח יש מתוכם בחירה מקצועות קורסי
 .הלימודים חוקת בסעיף המפורט

 האנגלית בשפה בחירה מקצועות .1.5.3

 '.ג בשנה לסטודנטים חובה לימודי הם האנגלית בשפה בחירה מקצועות לימודי   

ת התואר "בוגר במשפטים", סטודנט חייב להשתתף בקורסי קבל לצורך .א
 ש"ש. 0.5-1.5 עות בחירה בשפה האנגלית בהיקף שלמקצו

יוכל להוסיף וללמוד קורסי מקצועות בחירה בשפה האנגלית על חשבון  סטודנט .ב
 1.5 הלימודים שלו, בהיקף שלא יעלה עלכנקוב בחוקת  הבחירה מקצועות מכסת
  ש"ש.

 ..."ומשפט " בחירה מקצועות .1.5.4

 ב'.-בחירה "משפט ו..." הם לימודי חובה לסטודנטים בשנים א' ו מקצועות לימודי

..." ו"משפט  של שונים בתחומים מגוונים בחירה קורסי מקיימת הפקולטה .א
 כל אחד. ש"ש  1 של בהיקף

קבלת התואר "בוגר במשפטים", סטודנט חייב להשתתף בשלושה  לצורך .ב
הלימודים  בשנתרסים באשכול זה, קורס אחד קורסים מתוך מגוון הקו

 .השנייה הלימודים בשנתהראשונה, ושני קורסים נוספים 

 :"טלשנת תשע ..."ו משפט"ב בחירהה קורסי רשימת להלן .ג

 היקף הקורס שם מספר
 ש"ש 1 משפט וחברה 99-109
 ש"ש 1 שיטות משפט 99-115
 ש"ש 1 סטוריה של המשפטיה 99-116
 ש"ש 1 להמשפט וכלכ 99-119

 ש"ש 1 משפט וטכנולוגיה 99-1001
 ש"ש 1 לאומי ובטחון טרור ,משפט 99-1003
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 בחירה מקצועות כקורסי בפילוסופיה קורסים .1.5.5

הלימודים של המחלקה  תוכניתמאפשרת לסטודנטים ללמוד קורסים מ הפקולטה
 4, בהיקף שלא יעלה על חירהבהלפילוסופיה, כחלק ממכסת השעות של מקצועות 

אפשרות זו אינה פתוחה בפני  .בשנתון 'ג בחלק למצוא ניתן רסיםהקו פירוט. שש"
 משולבות עם מחלקות אחרות. תוכניותסטודנטים הלומדים 

 כדין, והישגים הכנה, השתתפות, נוכחות חובת לעניין בחירה מקצועות קורסי דין .1.5.6
 .חובה מקצועות קורסי

 סדנאות .1.6

     על המוצעות הסדנאות מן לאחת להירשם נדרשיםג' ללימודיהם  הבשנ סטודנטים .1.6.1
 ש"ש. 1.5הוא  סדנה כל היקף. הפקולטה ידי

 סמינריונים .1.7

 הסמינריונים תוכנית .1.7.1

 שלבי כל כאשר רההכש תהליך של בסיומו מתבצעת הסמינריונית העבודה כתיבת
 צמוד של חברי סגל הפקולטה. בפיקוח מלווים ההכשרה

 :לשלושה נחלקת הסמינריונים תוכנית

כולל היכרות  ורס "שיטות מחקר במשפטים"הק –שנה ב'( שיטות מחקר ) קורס .א
 חומרים קריאת של מודרך תרגול גם כמו, הבסיסיים חיפושהעם כלי המחקר ו

 לצורך עבודות מספר להגיש הסטודנטים יידרשו הקורס במהלך. משפטיים
 מהווה מחקר שיטות בקורס עובר ציון קבלת .הנרכשות המיומנויות תרגול
 .עיוני ינריוןלסמ לרישום תנאי

יקנה לסטודנטים כלים להתמודדות עם הסמינר העיוני  –עיוני )שנה ג'(  סמינר .ב
חומרים תאורטיים. מטרת הסמינר לתרגל באופן מודרך חשיבה אינטגרטיבית 

הסמינריון יתקיימו במהלך כל המפגשים  מפגשי סביב שאלת המחקר.
 והסטודנטים קריאהה מקורות יידונו השיעורים במהלךהקבועים בסמסטר א'. 

 להכין עליהם יהיה אשר תגובה דפי על בהסתמך פעיל באופן להשתתף יתבקשו
 .שיעור כל לקראת

ההדרכה  תוכניתמשלים את  הסמינר המחקרי –)שנה ד'( מחקרי  סמינר .ג
המחקרית של הסטודנטים ומוציאה אל הפועל. במהלך הסמסטר הראשון 

ו לחלקם, יידרשו הסטודנטים יתקיימו שמונה שיעורי מבוא שגם אליהם, א
להגיש דפי תגובה. את המשך הסמסטר הראשון יקדישו הסטודנטים לבחירת 

 נושא הסמינריון, לניסוח שאלת המחקר ולהכנת ראשי פרקים מפורטים.

 מחקר לתלמידי סמינריונים .1.7.2

 בשני להשתתף סטודנט חייב, שלישי תואר או מוסמך תואר קבלת לצורך
 יבחרו הסמינריונים את. אחד כלש"ש  2 של יקףבה מחקריים סמינריונים
 .השעות ערכתמ בפרק המפורטת הסמינריונים רשימת מתוך הסטודנטים
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 המחקרי  הסמינריון .1.7.3

 8יתקיימו  במסגרתם", מרוכז"סמינר  של מתכונתב יתקיימו הסמינריונים .א
פגישת הדרכה  הקורס מרצה יקיים, כן כמו. מפגשים בני שעתיים כל אחד

 הסמינריון מרצה םייקי' ב סמסטר במהלך. סטודנט כל עם לפחותאישית אחת 
 .ולהרצות להשתתף הסטודנטים כל בוייחוי שבהם מרוכזים הרצאות מפגשי

 :מחקרי בסמינר עבודה להגשת נאיםהת

  עבודה כתיבת אופן על הדרכה תינתן שבה מרוכזת בהרצאה השתתפות 
 סמינריונית             

 .עבודה להגיש יש שבסיומה בספרייה זתמרוכ בהדרכה השתתפות 

 נוכחות חובת .ב

 חובת אחר מילא שלא סטודנט. מוחלטת היא הסמינריון במפגשי הנוכחות חובת
 .למרצה הסמינר עבודת את להגיש יורשה לא הנוכחות

 

 העבודה הגשת מועד .1.7.4

 1-הוא ה –ההגשה לסטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים  מועד .א
 ותה שנת לימודים.בספטמבר בסיומה של א

יפורסם על ידי  –המרוכזות  תוכניותההגשה לסטודנטים לתואר שני ב מועד .ב
 .תוכניתהמזכירות, וייקבע בהתאם למועד פתיחת ה

 

 הסמינריון ציון .1.7.5

 שהסטודנט ולאחר הלימודים שנת סיום לאחר ורק אך יינתן בסמינריון הציון .א
 השתתף במפגשים והרצאות והגיש את עבודתו. 

 הקורס מרצה עליהם שהחליט הציון מרכיבי שקלול פי על ייקבע מינריוןהס ציון .ב
 .בניהם ליחס ובהתאם

 .בכתב עבודה הגשת ללא בסמינריון ציון יינתן לא .ג

 לגבי מהותיות הערות שרשם לאחר העבודות את בעצמו יבדוק הסמינריון מרצה .ד
 .הערותיו את לו והעיר הסטודנט עם אישית שנפגש לאחר או העבודה

 לאחר מחודשיים יאוחר לא למזכירות המרצה ידי על יועברו הסמינריון ניציו .ה
 במקרים למעט(, בפועל הגשתן מועד)ולא  למסרן הסטודנטים על שהיה המועד
 .חריגים

 שנת אותה של הציונים בממוצע ייכלל מסוימת בשנה שנלמד בסמינריון ציון .ו
 .לימודים
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 סטודנטים חילופי 1.8

 כללי 1.8.1

 להיות הפכו, בפרט, הישראלי העסקים ועולם, בכלל הישראלית המציאות
 בשנים להתגבר זה תהליך עתיד, הנראה ככל. בעבר משהיו יותר גלובליים

 העבודה סביבת על גם גדולה השפעה זה לתהליך כי לציין ותרימ. הבאות
 הסטודנטים של חשיפה. המעסיקים של והדרישות הסטודנטים של העתידית

 לקדם כדי. הכרחית לנו נראית זו במציאות ל"מחו ולמרצים לחומרים שלנו
. סטודנטים לחילופי שונות אוניברסיטאות עם להסכמים הגענו זו מטרה

  prato תוכניתל פרט) "טתשע ל"שנה של' א לסמסטר מיועדות השונות תוכניותה
  '(.ב בסמסטר המתקיימת

 שמשולם הלימוד שכר, נוספת כספית עלות ללא הלימוד במוסדות הלימודים
 שעל פרטו תוכניתל פרט) הללו הלימודים את גם מכסה אילן-בר לאוניברסיטת

, הטיסה עלויות(. אוסטרלי דולר 300 בסך הרשמה דמי לשלם בה המשתתפים
 . הסטודנטים על מוטלות' וכו לימוד ספרי רכישת, רפואי ביטוח, השהות

 האפשרי הלימודים היקף 1.8.2

   אשר, בפקולטה ש"ש 6-ל בילהמק להיקף עד קורסים ללמוד יכול סטודנטא. 
   התואר לקבלת המשפטיים הבחירה קורסי מדרישות חלקכ יוכרו                   
 .לפחות עובר ציון שהתקבל בתנאי וזאת אילן בר באוניברסיטת                   

        שם פריס לאוניברסיטת פרט, האנגלית בשפה מתקיימים"ל בחו הלימודיםב. 
 .הצרפתית בשפה נלמדים מהקורסים חלק     

  בשפה הנלמד קורס ללמוד יחויב לא התוכניות באחת שישתתף סטודנטג. 
   להשלים ויוכל' ג שנה של המשפטיים הבחירה קורסי מחובות כחלק האנגלית     
 .העברית בשפה הנלמדים משפטיים בחירה בקורסי החסרות הנקודות את     

 לא יוכל להתקבל לקליניקות  ,תאושר לא"ל לחו שנסיעתו סטודנט ד.
 המתקיימות מחוץ לקמפוס.      

 ורישום  קבלה 1.8.3

 האנגלית בשפה מוכח בידע, ומעלה 82 בממוצע מותנית תוכניתל הקבלה .א
 שהסטודנט לאחר .האנגלית בשפה ראיון שיערך להיות יכול הצורך ובמידת

 שויע הוא ,הצורך במידת ,בתוכנית השתתפות אישור מהפקולטה יקבל
 המוסד לדרישת בכפוף זאת -TOEFL במבחן בהצלחה לעמוד להידרש
 .המארח
 ב: למצוא ניתן בארץ קיומו ומועד המבחן אודות פרטים

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test 

=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other

&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel  

 a minimum score of 577 on the paper-based of 90 onהנדרש הוא:  הציון .ב

the internet-based test .ה ציוני את-tofel הבקשה עם יחד לשלוח יש 
 .תוכניתל להתקבל

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test%20=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test%20=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test%20=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test%20=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel
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: מייל בכתובת שמש לאורטל לשלוח יש הבקשה את .ג

exchange.law@biu.ac.il ( רשמי להיות חייב לא) ציונים דוח, ח"קו בצירוף
 על פרטים גם, בפריס ללמוד שמבקש למי) האנגלית השפה ידיעת על ופרטים

 (. הצרפתית השפה ידיעת

 . עדיפויות דרוג עם, לנסוע מבקשים אליהם המוסדות את לציין יש בבקשה .ד

 את, למלגה בקשה טופס להוסיף מתבקש כלכלי לסיוע זקוקה סטודנט .ה
: בכתובת הפקולטה באתר למצוא ניתן הטופס

http://law.biu.ac.il/node/745 סיוע כספי לא מובטח וינתן בכפוף ליכולת .
 תקציבית. 

ט "תשעהלימודים ל תוכניתשהתקבל לתוכנית יבצע שינויים ב סטודנט .ו
 בהתאם להנחיות שתימסרנה על ידי הפקולטה.

 מול ההרשמה הליכי ביצוע על אחראים לתוכנית תקבלושי סטודנטים .ז
 .הרלוונטית יברסיטההאונ

 :לידיעתכם .ח

 לממוצע בחשבון נלקחים אינם "לבחו הנלמדים הקורסים ציוני .1
 . אילן-בר באוניברסיטת הלימודים

 או דיקן מצטיין להיות יוכל לא תלמיד, האוניברסיטה תקנון פי על .2
 ש"ש 16 לפחות אילן-בר באוניברסיטת למד לא אם רקטור מצטיין
 . השנה כל במהלך

 

 :הלימוד מוסדות טפירו להלן 1.8.4

 ,University of International Business and Economics (UIBE), Beijing .א

China   
 .סטודנטים 4 עד:  משתתפים מספר

 :באתר למצוא ניתן הלימודים תוכניתו האוניברסיטה על כללים פרטים
            s.edu.cnhttp://school.cuca  

 Tsinghua University, Beijing, China .ב

 (בעולם הטובות האוניברסיטאות ממאה ואחת בסין הטובה האוניברסיטה)
 סטודנטים 4 עד: משתתפים מספר

 :באתר למצוא ניתן הלימודים תוכניתו האוניברסיטה על כלליים פרטים
ttp://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawenh   

 Osgoode Hall Law School, York University in Toronto, Canada .ג

 .סטודנטים 2 עד: המשתתפים מספר
 :באתר למצוא ניתן הלימודים תוכניתו האוניברסיטה על כלליים פרטים
stories-http://www.osgoode.yorku.ca/experience/student 

 ,University of Florida law school (Levin College),  Gainesville, Florida .ד

USA 
 .סטודנטים 3 עד: משתתפים מספר

 :באתר למצוא ניתן הלימודים תוכניתו האוניברסיטה על כלליים פרטים
http://www.law.ufl.edu 

 Uconn School of Law, Hartford, Connecticut, USA .ה

 .סטודנטים 3 עד: משתתפים מספר
 בנוסף, התמחות אצל שופט )מצ"ב הסבר בהרחבה(.

 :באתר למצוא ניתן הלימודים תוכניתו האוניברסיטה על כלליים פרטים
http://www.law.uconn.edu 

 

 Bucerius Law School, Hamburg, Germany .ו

http://law.biu.ac.il/node/745
http://law.biu.ac.il/node/745
http://school.cucas.edu.cn/
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen
http://www.osgoode.yorku.ca/experience/student-stories
http://www.osgoode.yorku.ca/experience/student-stories
http://www.law.ufl.edu/
http://www.law.ufl.edu/
http://www.law.uconn.edu/
http://www.law.uconn.edu/
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 .ביותר הטובים לאחד ונחשב, שבגרמניה היחיד הפרטי למשפטים ס"ביה זהו
 . תלמידים 2 עד: המשתתפים מספר

 :באתר למצוא ניתן נוספים פרטים
school.de/exchangeprogram.html?&L=1-http://www.law 

  Université Paris Ouest Nanterre La Défense .ז

 ידיעה נדרשת. בצרפתית ובחלקם באנגלית בחלקם יתקיימו הקורסים
 וחיזוק לשיפור קורס שם יוצע, המשתתפים לתלמידים. בצרפתית בסיסית

-בעל ייערכו הצרפתית בשפה יםבקורס מבחנים(. בתשלום) הצרפתית השפה
 . פה

 . סטודנטים 3 עד: המשתתפים מספר
 :באתר למצוא ניתן הלימודים תוכניתו האוניברסיטה על כלליים פרטים

H=INTparis10.fr/41144300/1/fiche___pagelibre/&R-http://www.u 

 University Monash, Prato Italy .ח

. שבאוסטרליה Monash אוניברסיטת עם הסכם לפקולטה יש זו במסגרת

 אליו, שבאיטליה Prato בעיירה בינלאומי קמפוס מנהלת זו אוניברסיטה
 בעולם מובילות מאוניברסיטאות למשפטים וסטודנטים מרצים מגיעים

 למשפטים הפקולטות ותשותפ מהארץ) לימודיהם במהלך אחד לסמסטר
 במהלך יתקיימו באוניברסיטה זו הלימודים(. אביב-ותל חיפה, אילן בבר

(. בהמשך יימסרו יותר מפורטים מועדים) ח"תשע ל"שנה של' ב סמסטר
 עלות ללא הם אילן-בבר למשפטים הפקולטה של לסטודנטים הלימודים

 את גם סהמכ אילן-בר לאוניברסיטת שמשולם הלימוד שכר) נוספת כספית
 עלויות. רישום כדמי אוסטרלי דולר 300 של תשלום למעט( הללו הלימודים

 . הסטודנטים על מוטלות' וכו רפואי ביטוח, השהות, הטיסה

 Universita Di Siena .ט

 שבאיטליה.  Universita Di Sienaהסכם חדש עם אוניברסיטת 

על חשבון הלימודים שם יתקיימו במהלך סמסטר ב' בחודשים אפריל תלמדו 
 קורס באיטלקית עד ליולי כולל.   Sienaאוניברסיטת

הלימודים לסטודנטים שלנו הם ללא עלות כספית נוספת )שכר הלימוד 
אילן מכסה גם את הלימודים הללו(. עלויות -שמשולם לאוניברסיטת בר

 הטיסה, השהות, ביטוח וכו' מוטלות על הסטודנט. 
 תלמידים.  2מספר משתתפים: עד 

 נוספים ניתן למצוא: פרטים

http://usienaicm.wp.unisi.it 

 *עדכון על תוכניות חדשות ישלחו במשך. 

 יוכרו אשר, אצלנוש"ש  4.5 של המקביל להיקף עד קורסים שם ללמוד ניתן
 מאוניברסיטת התואר לקבלת המשפטיים הבחירה קורסי מדרישות כחלק

 בשפה מתבצעים הלימודים(. לפחות עובר ציון שהתקבל בתנאי) אילן רב
 בשפה הנלמד קורס ללמוד יחויב לא בתוכנית שישתתף סטודנט .האנגלית
 יוכל אלא', ג שנה של המשפטיים הבחירה קורסי מחובות כחלק האנגלית
  .העברית בשפה הנלמדים משפטיים בחירה קורסי י"ע הנקודות את להשלים

 .סטודנטים 14 עד: תתפיםמש מספר

 יורק-בניו יתטמשפ קיץ התמחות 1.8.5

שיטת המשפט האמריקאית שונה במובנים רבים מזו הישראלית, בעיקר בתחום 
המתאפיין בגלובליזציה  של היום, סדרי הדין ואופן ניהול המשפט. בעידן

ובקשרים בין לאומיים רחבים, ישנה חשיבות רבה בהכרת שיטות משפט זרות 

http://www.law-school.de/exchangeprogram.html?&L=1
http://www.law-school.de/exchangeprogram.html?&L=1
http://www.u-paris10.fr/41144300/1/fiche___pagelibre/&RH=INT
http://www.u-paris10.fr/41144300/1/fiche___pagelibre/&RH=INT
http://usienaicm.wp.unisi.it/
http://usienaicm.wp.unisi.it/
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דה אחרות, ובהתוודעות לאופן בו מנוהל הליך משפטי בבתי המשפט ושיטות עבו
 .אמריקה בצפוןהשונים 

להכיר  בפקולטה למשפטים יץ ניתנת הזדמנות לסטודנטיםבמהלך חודשי הק
מקרוב את שיטת המשפט האמריקאית ולהתנסות פרקטית בעבודה משפטית 

 בסביבה זרה.

 '.גב' ו שנה לסטודנטיםמיועדת  תוכניתה

 פירוט ההתמחויות:להלן  1.8.6

 New -המשמש כשופט ב Martin Shulman  שופט ה התמחות בלשכת .א

Court,York County Supreme  Civil Term,   .בניו יורק 

המשמש כשופט בתחום  Leon Ruchelsman השופט התמחות בלשכת .ב

 בניו יורק.  Brooklynשבמחוז  Supreme Court -האזרחי ב

המשמשת כשופטת בתחום   Judith Waksberg השופט התמחות בלשכת .ג

 Brooklyn Family -ב משמורת, ביקור וצווי הגנה )עבירות משפחתיות(

Courtבניו יורק ,. 

המשמשת כשופטת בתחום   Ilana Gruebel השופט התמחות בלשכת .ד

, Brooklyn Family Court -ב התעללות בילדים והזנחה, עבריינות לנוער
 בניו יורק.

התעללות כשופט בתחום   המשמשErik Pitchal  השופט התמחות בלשכת .ה

 , בניו יורק.Brooklyn Family Court -ב בילדים והזנחה ועבריינות נעורים

התעללות כשופט בתחום   המשמש Lillian Wanהשופט  התמחות בלשכת .ו

 , בניו יורק.Brooklyn Family Court -ב בילדים והזנחה ועבריינות נעורים

המשמשת כשופטת בתחום  Jacqueline Deaneהתמחות בלשכת השופטת  .ז

 , בניו יורק.Brooklyn Family Court -ב התעללות בילדים והזנחה

המשמשת כשופטת בתחום  Lisa Aschkenasyהשופטת התמחות בלשכת  .ח

 , בניו יורק.Brooklyn Family Court -ב משמורת

המשמש כשופט בתחום   Hon. David B. Cohenהתמחות בלשכת השופט  .ט

 .Center Street, Supreme Court, New York 111 -בהאזרחי 

 -המשמש כשופט בתחום הנישואין ב Michael Katzהתמחות בלשכת השופט  .י

New York, Supreme Court, Civil Term. 

 -המשמש כשופט בתחום האזרחי ב Adam Silveraהתמחות בלשכת השופט  .יא

New York, Supreme Court . 

ובו ישמשו המתמחים  חודש ימים,כומית במהלך ההתמחות כוללת עבודה יומי
כעוזרים ומסייעים בעבודתם המשפטית והמשרדית של השופט וסגל לשכתו. 
מתמחי השופט יודרכו אישית על ידי השופט ועוזריו המשפטיים ויעסקו במגוון 

בדיונים שבבית   רחב של עבודות משפטיות. כמו כן המתמחים יהיו נוכחים
ואף ישמשו כמפקחים בהליך בחירת המושבעים לפני  המשפט ובלשכת השופט

 פתיחת המשפט.

שניים עד שלושה כבה  יהיוו ספטמבר/אוגוסט יהתמחות הקיץ תתקיים בחודש
 מתמחים לכל שופט.

 עלויות הטיסה, השהות, ביטוח רפואי וכו' מוטלות על הסטודנטים.

http://ballotpedia.org/New_York_County_Supreme_Court,_New_York
http://ballotpedia.org/New_York_County_Supreme_Court,_New_York
http://ballotpedia.org/New_York_County_Supreme_Court,_New_York
http://ballotpedia.org/New_York_County_Supreme_Court,_Civil_Term
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 מקנה פטורים מקורסים עבור לימודי התואר. לא התמחות הקיץ

 .בחודש מאי דע מוכח באנגלית. תשובות יינתנווי ומעלה 85ממוצע י סף הינם תנא

  exchange.law@biu.ac.ilיש לשלוח לגב' אורטל שמש דוא"ל: הבקשות את
 . האנגלית השפה ידיעתל ופרטים

 במשפטים מצוינות לטיפוח תוכניתה 1.9

 .'ובראןג תותרי מנאלעדי אייל וד"ר  'פפרו: תוכניתה מנחי

 כללי     1.9.1

 העשרה על דגש תוך, בפקולטה מצטיינים סטודנטים להכשיר תוכניתה מטרת
, שנתיים פני על ככלל המשתרעת, תוכניתל. יחד גם קבוצתיות ומשימות   אישית

 והשלישית השנייה לימודיהם בשנות תלמידים של קטנה קבוצה תתקבל
 מחקריים פרויקטים ביצוע תוך אישית חניכה יעברו שתתפיםהמ. בפקולטה

 ייעודי סמינר: עיקריים בדיםר שלושה תוכניתל. בחירתם לפי ועייםומקצ
 מחקר, קריאה)קבוצות  אישית בבחירה מחקריות מטלות, תוכניתה לתלמידי

 המכוונות מקצועיות ופעילויות כנסים ובארגון(, ייעודיים פרויקטים, יישומי
 .הרחב ולציבור פקולטהה לקהל

 לפקולטה מחוץ לקורסים ברישום ולתמיכה לעידוד יזכו תוכניתב סטודנטים
 פעילויות במסגרת. אישי למחקר תכנים ובגיבוש( קדם דרישותעל  ויתור)כולל 

, המדינה ומשירות הפרטית מהפרקטיקה מקצוע אנשי עם קשר יתאפשר תוכניתה
 תוכניתהפקולטה. ההשתתפות ב גללס מחקר כעוזרי להשתלב אפשרות ותיתכן
 .השלישית הלימודים בשנת עיוני בסמינריון ההשתתפות אתתחליף 

 תוכניתל קבלה     1.9.2

 מחשבתית ויצירתיות סקרנות על ודגש אישיים ראיונות יכלול הקבלה תהליך
 לראיונות ומועדים תוכניתה לגבי פרטים. ציונים מאשר פחות לא כחשובים
 .תוכניתה מנחי ידי על שייערך מבוא מפגשב יינתנו מרוכזים

 עבור שייקבעו, קבוצתיים יונותרא סמך על תעשה לסדנה המשתתפים רתבחי
 מהצגת כחלק שיגישו מחקרי ודף אישי דף פי על מתאימים שיימצאו מועמדים

 .מועמדותם

mailto:exchange.law@biu.ac.il
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 אנגלית 1.10

התאם במחלקה לאנגלית ב כשפה זרה אנגלית ללמוד יחויבו' א בשנה סטודנטים   1.10.1
 המחלקה באחריות ייערך לקורסים)הרישום  באוניברסיטהלדרישה הכללית 

 (.לאנגלית

   בשנה הסטודנטים לכל חובה כקורס" למשפטנים "אנגלית הקורס נלמד בפקולטה   1.10.2
 '.א            

 קורסי ממכסת כחלק, האנגלית בשפהסטודנטים בשנה ג' ילמדו קורס בחירה    1.10.3
 ש"ש. 1.5 על יעלה ושלא, לפחותש"ש  0.5 של בהיקף הבחירה            

 עברית הבעה     1.11

)באחריות  עברית הבעה בקורס יחויב 76-מ נמוך בהבעה הבגרות בבחינת שציונו סטודנט
 בהתאם עברית בהבעה בקורס יחויבו"ל בחו שלמדו סטודנטים(. עברית להבעה המחלקה
 .האוניברסיטה תקנון להוראות

 ביהדות יסוד קורסי    1.12

 כללי 1.12.1

הדרישות הכלליות של האוניברסיטה, ילמדו סטודנטים לתואר  במסגרת .א
 עלש"ש,  4 יסוד ביהדות בהיקף כולל של קורסיראשון בפקולטה למשפטים 

 בתולדות או ישראל במחשבת ש"ש 2 -ו"ך בתנ ש"ש 2 :כדלקמן הפירוט פי
 .ישראל

 .לעיל המפורטים אלו בדמל אחרים בנושאיםיוכרו קורסי יסוד  לא .ב

 השנה לתום עד יסוד בלימודי חובותיהם את לסיים הסטודנטים כל על .ג
 .ללימודים השלישית

 .יסוד ללימודי המחלקה במסגרת יילמדו הקורסים .ד

 הדברות תוכנית –"בין הקטבים בין הכתבים"  1.12.2

 של בהיקף ביהדות יסוד מקורס בפטור"בין הקטבים בין הכתבים" מזכה  הקורס
 (.03-5318978)טל'  הדברות תוכנית במשרדי ייערך הרישום .ש"ש 2

 לימוד קבוצות  1.13

 כל על וחלה מחייבת זו חלוקה. נפרדות קבוצות בשתי נלמדים החובה מקצועות 1.13.1
 .הקורסים

במקרים מיוחדים ינתן  .הקבוצות משתי קורסים בצירופי ללמוד אפשרות אין 1.13.2
 אישור לכך.



61 
 

 פקולטטיביים עת בכתבי חברות  1.14

 .לימודים שנת באותה עת כתבי בשני חברות על זיכוי לקבל יוכל לא סטודנט 1.14.1

 העת בכתבי חברות בגיןש"ש  4 על העולה זיכוי לקבל ניתן לא, מקרה בכל 1.14.2
 .לתואר הלימודים מהלך בכל הפקולטטיביים

 בכל מקרה לא ניתן לקבל זיכוי בגין יותר מכתב עת אחד בשנה. 1.14.3

 "משפט"מחקרי  העת כתב 1.15

 .הפקולטה של העת כתב הינו" משפט"מחקרי  העת כתב 1.15.1

 העת בכתב החברות 1.15.2

 .בלימודים גבוהים הישגים בעלי סטודנטים יתקבלו העת כתב למערכת .א

 להשתתף יוכלו לא ולכן מלאה לימודים שנת בת היא העת בכתב חברות .ב
 שנת בסוף מתחילה שהתמחותם אלו למעט', ד משנה סטודנטים במערכת

 .הלימודים

 .בלבד הראשון התואר לתלמידי היא תהע כתב במערכת החברות .ג

 כתב מערכת כחברי לכהן יוכלו לא הלימוד מסלולי בכל שני תואר תלמידי .ד
 .העת

מפגשי המערכת יתקיימו לרוב בימי שלישי בערב. פירוט המפגשים יימסר  .ה
    .בתחילת השנה

 העת בכתב חברות בגין מלימודים פטור 1.15.3

 ראשון לתואר סטודנט התזכ העת כתב במערכת אחת שנה בת פעילה חברות .א
 ש"ש. 1 של בהיקף בחירה מקצועות מקורסי בפטור

 להמלצת בכפוף", משפט"מחקרי  על האחראי המרצה ידי על יינתן הפטור .ב
 .העת כתב עורך

 פטור יהיה" משפט"מחקרי  העת בכתב פורסמה עטו מפרי שרשימה סטודנט .ג
 ש"ש. 1-2 של בהיקף בחירה מקצועות מקורס

 הפעילות אם עברי במשפט בחריה מקצועות קורסי על טורהפ את להחיל ניתן .ד
 .עברי במשפט עסקו הפטור ניתן שבגינו המאמר או העת בכתב

מצטיינים בשנה ב' אשר נבחרו לכהן כחברי מערכת בשנה השנייה  סטודנטים .ה
 ש"ש. 1 של בהיקף בחירה מקצועות מקורסי פטוריםללימודיהם 

 בכירים מערכת חברי 1.15.4

 אשר שני לתואר סטודנטים לרבות, מערכת חברי יוכלו לעיל האמור למרות .א
 מערכת כחברי נוספת שנה להשתתף, והעורך האחראי המרצה ידי על ייבחרו
 .מיוחדות חובות בעלי בכירים

 .מערכת חברי של מוגבל למספר הפקולטה דיקאן"י ע יינתן זה אישור

 ש"ש. 1-2 של בהיקף נוסף פטור לקבל יוכלו בכירים מערכת חברי .ב

ללמודים, אשר יכהנו כחברי מערכת בכירים  הרביעית בשנה מערכת בריח .ג
ש"ש  1 מודים, יוכלו לקבל פטור בהיקף שלבמהלך הסמסטר האחרון ללי

 בלבד.
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 המהלך בכלש"ש  4 על העת בכתב חברות בגין הפטור יעלה לא מקרה בכל .ד
 .הלימודים

 "דמוקרטית"תרבות  העת כתב  1.16

 הפקולטה של לאור ההוצאה ידי על לאור יוצא" דמוקרטית"תרבות  העת כתב 1.16.1
 בשאלות הנוגעים שונים מתחומים מאמרים מתפרסמים העת בכתב. למשפטים

 .בפרט והדמוקרטיה בכלל הדמוקרטי המשטר של היסוד

 בפטור ראשון לתואר סטודנט תזכה העת כתב במערכת שנה בת פעילה חברות 1.16.2
, התואר במהלך אחת פעם יינתן הפטור. ש"ש 1 של בהיקף בחירה ממקצוע
 .העת כתב עורכי לאישור בהתאם

להגיש מועמדות לפעילות במערכת סטודנטים בשנה ג' בשנת הלימודים  רשאים 1.16.3
 אינה התמחותם אשר, ח"תשע, וכן סטודנטים בשנה ד' בשנת הלימודים ח"תשע

סטודנט אשר יכהן במערכת שנה נוספת יהיה  .הלימודים שנת במהלך מתחילה
 ש"ש. 2ור בהיקף של עד לפט שניה זכאי שנה

העת יתקבלו סטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ותינתן עדיפות  לכתב
לסטודנטים הלומדים במקבלים לתואר במשפטים תואר נוסף רלוונטי לכתב 

 העת. 

מועמדות לכתב העת יש לפנות לעו"ד חנן מנדל בכתיבת:  להגשת 1.16.4
hanan.mandel@biu.ac.il 

 "Law, Religion & State"העת  כתב 1.17

 אולם, ענפה מחקרית כתיבה עם פורח תחום הוא ודת משפט של המחקר תחום 1.17.1
 ביןתרבותית -ובין בינלאומית לאינטראקציה מרחב קיים לא זה תחום בתוך

 חדש עת כתב להשיק יטההחל למשפטים הפקולטה כן על. בתחום החוקרים
פורום מחקרי בינלאומי לבחינת האינטראקציה בין משפט, דת  ספקל שמטרתו

הינו כתב עת בינלאומי ויצא לאור על  "law, Religion & State" ומדינה. כתב העת 

 בשפה יהיו בו המפורסמים המאמרים כל. Brillידי בית הוצאה לאור הבינלאומי 
 .אם פהש ברמת האנגלית בשפה שליטה המערכת מחברי ויצריכו האנגלית

ור פעילה בת שנה במערכת כתב העת תזכה סטודנט לתואר ראשון בפט חברות 1.17.2
העת.  כתב. הפטור ינתן בהתאם לאישור עורכי ש"ש 1 ממקצוע בחירה בהיקף של

 1-2ימשיך להיות חבר בכתב העת שנה נוספת יהיה זכאי לפטור של אשר  סטודנט
  של עד בהיקף מפטור ותליהנסטודנטים בשנה ד' יוכלו מיוחדים, במקרים . ש"ש

  .בלבדש"ש  1

 . aisrael@idc.ac.ilמועמדות לכתב העת יש לפנות לדוא"ל:  להגשת 1.17.3

 במשפטים שני ותואר ראשון תואר ללימודי תוכנית  1.18

 המשולב המסלול 1.18.1

 ארבע שךבמ להשלים ניתן אותם(, תזה)ללא  ושני ראשון תואר ללימודי תוכנית
 למשפטים בפקולטה לימודיהם את שהחלו סטודנטים. לימוד שנות

. הראשונה השנה בסיום 90 לפחות של ממוצע בעלי והםאילן -בר באוניברסיטת

mailto:hanan.mandel@biu.ac.il
mailto:hanan.mandel@biu.ac.il
mailto:aisrael@idc.ac.il
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 לימודיהם את שהחלו סטודנטים, זאת עם. תוכניתל מועמדות להגיש מוזמנים
 חרלא או וניברסיטהבא הקודמת בשנה שלמדו לאחר מתקדמת בשנה בפקולטה

או שלמדו שנה או יותר במחלקה אחרת שאינה  אחר אקדמי ממוסד שעברו
כל  ךבמש מלאה לימודים תוכניתב ברצף דוהפקולטה למשפטים או שלא למ
 .תוכניתלא יוכלו להגיש בקשות ל –שנות הלימוד בפקולטה למשפטים 

 המשולב למסלול רישום 1.18.2

 ללימודים נההראשו בשנה ציוניהם שממוצע, "טבתשעבשנה ב'  סטודנטים .א
 או יסוד לימודי כולל)לא  המשפטיים בלימודים 90-מ גבוה ()תשע"ח
 בכתב בקשות יגישו, זה למסלול להצטרף המעוניינים( משני בחוג לימודים

 .42 דואר לתא

הסופי בבקשות יתקיים לאחר קבלת כל הציונים של מועדי ב' בשנת  הדיון .ב
 תוגשנה לאחר מועד זה.לא יתקיים דיון בבקשות אשר  ,"טתשעהלימודים 

 המועמדים את תוכניתל לקבל הזכות את לעצמה שומרת הפקולטה .ג
 .הבקשות מגישי מבין המצטיינים

 "טבתשע' ב שנה 1.18.3

על ש"ש  2 כן קורסי מקצועות בחירה בהיקף שלהלימודים של שנה ב' ו תוכנית
חשבון מכסת קורסי הבחירה של שנה ג'. הרישום לקורסים הנוספים ייעשה 

הודעה על הקבלה למסלול המשולב )במהלך תקופת השינויים ולפי לאחר ה
 (.זו תקופהבהכללים החלים 

 "פתשב' ג שנה 1.18.4

 .משפטית קליניקה ולימודי' ג שנה של חובה מקצועות .א

 .האנגלית בשפה בחירה ומקצועות בחירה מקצועות .ב

 ש"ש. 4 לש בהיקף עברי במשפט בחירה מקצועות .ג

 ד מחקרי. אחד עיוני וסמינריון אח סמינריון .ד

 פ"אתשב' ד שנה 1.18.5

 :כדלקמן תוכניתב הסטודנטים ילמדו' ד בשנה

 ש"ש. 1.5בהיקף של " מקצועית"אתיקה  חובה קורס .א

מקצועות בחירה בהיקף הנדרש להשלמת מכסת הקורסים לתואר  קורסי .ב
  .הראשון

 :כדלקמן המפורט פי על( ש"ש 16הקורסים הנדרש לתואר שני ) יקףה .ג

 ש"ש. 1.5 של בהיקף שנתית סדנה .1

 ש"ש. 4 של בהיקף מחקריים סמינריונים שני .2

 ש"ש. 5.5קורסי מקצועות בחירה בהיקף  –א'  סמסטר .3

 ש"ש. 5 ורסי מקצועות בחירה בהיקףק –ב'  סמסטר .4

 של השעות ממכסת כחלק לפילוסופיה מהמחלקה קורסים ללמוד ניתן לא
 .בחירהה מקצועות
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 שני לתואר לימודים 1.18.6

 סמסטרים שני במהלך יתקיימו השני ארלתו הלימודים, ספק הסר למען .א
 .הרביעית בשנה

 בשנה' א בסמסטר ש"ש 12.5 -מ יותר ללמוד רשאי יהיה לא סטודנט .ב
 (.ראשון לתואר הקורסים)כולל  הרביעית

 שנת של' ב סמסטר במהלך לפחות ש"ש 5 ילמדו המשולב במסלול סטודנטים .ג
 .הלימודים

 סודי ומלימודי אנגלית ימלימוד פטוריםבמסלול המשולב יהיו  סטודנטים .ד
 .שני לתואר

 הקורסים מכסת חשבון על קורסים ללמוד ניתן לא הראשונות השנים בשלוש .ה
 לתואר הקורסים מכסת חשבון על קורסים להקדים ורק אך אלא שני לתואר
 לא הראשונות השנים שלוש במהלך יילמדו אשר שני לתואר קורסים. ראשון
 .יוכרו

 דיםהלימו במהלך בתנאים עמידה 1.18.7

 הקורסים בכל לפחות 90 של ציונים ממוצע, זה במסלול הלימודים להמשך תנאי
 לתואר הראשונות השנים משלוש ואחת אחת כל במהלך שנלמדו המשפטיים

 שנת כל בתום ייבחן הסטודנט של הכולל הציונים ממוצע. יחד ובכולן וןשהרא
 בתנאי עמדו שלא סטודנטים תוכניתה מן להוציא רשאית והפקולטה, לימודים

 .זה

 שני תואר למסלול הלימודים במהלך לעבור רשאים אינם זו תוכניתב סטודנטים 1.18.8
 .תזה עם

סטודנטים אשר יחליטו לפרוש מהמסלול מרצונם, על דעת עצמם, יהיו מחוייבים  1.18.9
לחזור על הקורסים שלמדו במסגרת הקדמת החובות, קורסים אלה לא יוכרו 

 לתואר הראשון.

 

ו לפרוש מהמסלול עקב החלטת הפקולטה ואי עמידה סטודנטים אשר יאלצ 1.18.10
בתנאי המסלול, יעמדו לזכותם הקורסים שלמדו במסגרת הקדמת החובות 

 ויוכרו להם.

 

 התואר של הקורסים בכל לפחות 75 ממוצע, זה במסלול הלימודים לסיום תנאי 1.18.11
 .השני

 

זו יהיו זכאים לאישור התמחות אך ורק עם  תוכניתהמשתתפים ב סטודנטים 1.18.12
בכפוף לסיום כל חובותיהם  הרביעית הלימודים שנת של השניסיום הסמסטר 

 לתואר ראשון.
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 עסקים במנהל שני ותואר במשפטים ראשון לתואר תוכנית  1.19

 כללי 1.19.1

למשפטים ובית הספר למנהל עסקים שבאוניברסיטה מקיימים  הפקולטה .א
לימודים משותפת שתקנה למי שעמד בהצלחה, תואר ראשון  תוכנית

 (.תזה' )ללא ב במסלול( M.B.Aותואר שני במנהל עסקים ) (.LL.B)ם במשפטי

 לימודיו את לסיים יוכל, תוכניתה בדרישות בהצלחה יעמוד אשר סטודנט .ב
 .אקדמיות שנים ארבע ךבמש

 ויהא, ללימודים זמנו עיקר את להקדיש קשיב תוכניתל המתקבל סטודנט .ג
 לאחר רקסטאז'(,  ) מעשית התמחות לעריכת אישור מהפקולטה לקבל זכאי

 עסקים במנהל ציונים שלושה לו ויחסרו, תוכניתה כל את בהצלחה שיסיים
 .הרביעית השנה בסוף רק התמחות אישור לקבל יהיה ניתן. היותר לכל

 ראשון לתואר לימודיהם שהחלו סטודנטים רק ללמוד יוכלו זו תוכניתב .ד
 אילן.-בר באוניברסיטת במשפטים

 קבלה תנאי 1.19.2

 הקבלה תנאי בארבעת שעומדים מצטיינים סטודנטים ויתקבל תוכניתל
 :הבאים המצטברים

 .יחידות חמש של ברמה ובאנגלית במתמטיקה בגרות ציוני .א

 .לפחות 700 של פסיכומטרי ציון .ב

 .לפחות 126 של כמותי ציון .ג

 .למשפטים בפקולטה' א בשנה לפחות 85 של ממוצע בעלי .ד

 מעבר תנאי 1.19.3

 שיעמוד סטודנט. לפחות 80 של משוקלל ממוצע יהיה לשנה משנה המעבר תנאי
 הרגיל במסלול ללמוד להמשיך יוכל, האמורה בדרישה לא אך בבחינות בהצלחה

 .למשפטים הפקולטה של

 תוכניתה פרטי 1.19.4

 ש"ש 2 -מ פטור, למעט נדרשתהלימודים ה תוכניתמשפטים לפי  לימודי .א
 יתןנ הפטור את. ופטור מקורס אחד של משפט ו... בחירה מקצועות בקורסי

 .בלבד ללימודים הרביעית בשנה לנצל יהיה

משפטים,  ללימודי בנוסף, השנייה שנהיחוייבו ללמוד ב תוכניתב הסטודנטים .ב
 ש"ש. 6.5לימודי השלמה לקראת תואר שני במנהל עסקים בהיקף של 

 תהרביעי השנה ועד השלישית מהשנה החל ילמדו תוכניתב הסטודנטים .ג
ש"ש )לא כולל  22עסקים בהיקף של  הלנבמ השני התואר קורסי את)כולל( 

 תרגילים(. 

 

 הלימודים תוכנית לעריכת הנחיות 1.19.5

 ישיתהשל בשנה שני תואר ללימודי פורמלית להירשם זכאי יהא סטודנט .א
 בעת. הרביעית לשנה תהיה קבלתו כאשר, בפקולטה ראשון תואר ללימודי
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 התואר סיוקור ההשלמה לימודי לו יוכרו שני לתואר הוועדה ידי על קבלתו
 .תוכניתב כמפורט שנלמדו השני

 .GMATזו יהיו פטורים ממבחן  תוכניתשיתקבלו ל סטודנטים .ב

סמינריונים  2בשנה ג' בפקולטה למשפטים, ילמדו  תוכניתב סטודנטים .ג
 )סמינריון עיוני וסמינריון מחקרי(. 

 בפקולטה סטודנט של רגילותהחייבים בכל הדרישות  תוכניתב הסטודנטים .ד
מקורס אחד  ופטור מקורסי בחירהש"ש  2 בהיקף של למעט פטור ,למשפטים

 ש"ש. 1של משפט ו... בהיקף של 

יחויבו לעמוד בדרישות הכלליות של האוניברסיטה ביחס  הסטודנטים .ה
 דומה בהיקף, ואנגליתלתלמידים תואר ראשון ותואר שני, כגון לימודי יסוד 

 .עסקים ומנהל משפטים מתלמידי הרגילות לדרישות

 .הקורסים בין חפיפה אישורי יוענקו אל .ו

 למנהל"ס וביה למשפטים הפקולטה לתקנוני כפופים יהיו הסטודנטים .ז
 .עסקים

 .לשינויים כפופים והתנאים תוכניתה .ח

  



67 
 

 וחשבונאות בכלכלה ראשון ותואר במשפטים ראשן לתואר תוכנית  1.20

 כללי 1.20.1

ראשון  לימודים לתואר תוכניתלמשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות  הפקולטה

עם אפשרות ללימודי  (.B.A)ולתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות  (.LL.B)במשפטים 

 השלמה לראיית חשבון.

 תנאי קבלה 1.20.2

 הקבלה תנאי בארבעת יעמוד אשר מצטיינים סטודנטים להתקבל יוכלו תוכניתל

 :הבאים המצטברים

 .לפחות 108 של בממוצע בגרות תעודת ציון .א

 .לפחות 90 של בציון יחידות חמש של ברמה במתמטיקה בגרות .ב

 .לפחות 700 של הפסיכומטרית בבחינה ציון .ג

 .לפחות 140 של הפסיכומטרית בבחינה כמותי ציון .ד

 תוכניתל לקבל הזכות את לעצמן שומרות לכלכלה והמחלקה למשפטים הפקולטה 1.20.3

 .הנרשמים מבין ביותר המצטיינים המועמדים את

 לכלכלה במחלקה לימודיו את לסיים יוכל, בדרישות בהצלחה שיעמוד סטודנט 1.20.4

 שנים וחצי שלוש ךלמשפטים במש ובפקולטה אקדמיות שנים שלוש במשך

 .בחשבונאות ההשלמה לימודי את להתחיל הסטודנט יוכל הרביעית בשנה. אקדמיות

. ביהדות יסוד לימודי כולל, ש"ש 65בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של  הלימודים 1.20.5

 והלימודים ביהדות יסוד קורסי. ש"ש 50.5 בהיקף יהיו לכלכלה במחלקה הלימודים

 .בלבד במשפטים התואר במסגרת ילמדו הכלליים

 בפקולטה למשפטים תוכניתפרטי ה 1.20.6

 הנדרשת למעט השינויים הבאים: תוכניתלימודי משפטים לפי ה

 בשנה ב'. 1 -בשנה א' ו 1 קורס יש לקחת –קורסי בחירה משפט ו...  .א

דות המחשבה המדינית או יסודות בכלכלה תול -זכאים לפטור מקורס כללי .ב

 למשפטנים.

 לא קיימת עבור הסטודנטים האפשרות לוותר על קורס החובה "דיני מיסים". .ג

 מחוייבים בקורס "דיני עבודה". –במסגרת קורסי הבחירה  .ד

 קורסי בחירה )כולל קורסי אנגלית(. ש"ש 8 -הסטודנטים נדרשים ל .ה
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  ר שני בפילוסופיהלתואר ראשון במשפטים ותוא תוכנית  1.21

 כללי 1.21.1

משולבת  תוכניתאילן מציעות  -למשפטים והמחלקה לפילוסופיה בבר הפקולטה
לומדים לתואר ראשון במשפטים  תוכנית. משתתפי הללימודי משפטים ופילוסופיה

(LL.B.)  ובמקביל לתואר שני(M.A.)  בפילוסופיה במסלול ללא תזה בארבע שנות
שנות לימוד )מסלול רגיל( או ארבע שנות לימוד לימוד או במסלול עם תזה בחמש 

 שדורשת עצמה בפני לימודים תוכנית היא המשולבת תוכניתה)מסלול מזורז(. 
 לתואר תוכניתמה ןוה במשפטים המורחבת תוכניתמה הן רדבנפ וקבלה הרשמה

 המשפטים בלימודי שלובים תוכניתב הפילוסופיה ולימודי, בפילוסופיה השני
 .פהסו ועד מתחילתה

 תנאי קבלה 1.21.2

לקורסי  תוכניתמקדישים את השנתיים הראשונות שלהם ב תוכניתה משתתפי .א
 ,אתיקה ,לוגיקה כולל, בפילוסופיה בסיסייםחובה במשפטים וקורסי השלמה 

ותולדות הפילוסופיה ואת השנתיים הבאות מקדישים לקורסי חובה ובחירה 
ת לימודי ההשלמה סטודנטים שסיימו א .פיהובמשפטים ולתואר השני בפילוס

השני בסוף שנת  ומעלה נרשמים ללימודי התואר 80בפילוסופיה בממוצע של 
, תוכניתבשנת לימודיהם השלישית הם לוקחים את סמינר ה לימודיהם השנייה.

בו הם נדרשים להציג ולנהל את הדיון בטקסט ולהגיש עבודה סמינריונית 
 בפילוסופיה משפטית.  

ופיה פרוסים על פני השנים השלישית והרביעית קורסי התואר השני בפילוס .ב
מציעה מסלולים שונים לתואר  תוכניתללימודים ביחס פחות או יותר שווה.  ה

בכל המסלולים נדרשים להשלים את כל קורסי  תוכניתהשני, אבל משתתפי ה
החובה, הבחירה, והסמינרים של התואר הראשון במשפטים והתואר השני 

ולהשלים את כל דרישות נת לימודיהם הרביעית, בפילוסופיה לפני תום ש
 .בשני החוגים לפני תחילת ההתמחות במקצוע המשפט תוכניתה

סטודנטים נדרשים להודיע אם בכוונתם ללמוד במסלול ללא או עם תזה בזמן  .ג
 יה.  יהרשמתם לתואר השני בפילוסופיה, לפני תום שנת לימודיהם השנ

 

 בפקולטה למשפטים תוכניתפרטי ה 1.21.3

 למעט השינויים הבאים: ,הנדרשת תוכניתודי משפטים לפי הלימ

 נדרשים בקורס "תולדות המחשבה המדינית". .א

 קורסי בחירה כולל קורסי אנגלית. ש"ש 3 -נדרשים ב .ב

 בשנה ב'. 1 -בשנה א' ו 1נדרשים לקחת קורס  –קורסי בחירה משפט ו...  .ג

 " בשנה ג'.נדרשים לקחת את הסמינריון "פרדוקס, אבסורד ועמימות במשפט .ד

מחוייבים לקחת קורס אחד של פרופ' יאיר  -קורסי בחירה משפט עברי  .ה
  לורברבוים.

 אקדמי ייעוץמידע ו   1.21.4

 , 'אברמוביץ טליה' הגבליצור קשר עם  ניתן, תוכניתמידע בנושא קבלה והרשמה לל
   talia.abramovich@biu.ac.il מרכזת לימודי תואר ראשון בפקולטה למשפטים

mailto:talia.abramovich@biu.ac.il


69 
 

יאיר  'פרופומשתתפיה יכולים ליצור קשר עם  תוכניתאקדמי, מועמדים ל ייעוץל

טיקטין, -או עם אפרת רם  Yair.Lorberbaum@biu.ac.il תוכנית, מנהל הלורברבוים

 .tiktin@biu.ac.il-efrat.ramבמחלקה לפילוסופיה   תוכניתה היועצת האקדמית של

  

mailto:Yair.Lorberbaum@biu.ac.il
mailto:efrat.ram-tiktin@biu.ac.il
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 תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדעי המדינה 1.22

 כללי 1.22.1

חדשנית, המיועדת  תוכניתהיא לתואר שני במדע המדינה למשפטנים  תוכניתה
מקביל ללימודיהם בפקולטה למשפטים תואר לתלמידי משפטים לסיים ב לאפשר

דע המדינה )כולל קורסי ההשלמה(. תואר שני במדע המדינה במשני ללא תזה 
 רחב של כלים מחקריים ואנליטיים המיועדים לניתוח מעניק לסטודנטים מגוון

בתוכה מרצים ברמה גבוהה מאוד, עם  של תופעות פוליטיות. המחלקה כוללת
ה הראשונה. סטודנטים שיסיימו תואר שני במחלקה הישגים מחקריים מהשור

למדע המדינה יסיימו את לימודיהם עם הבנה מדויקת ועמוקה של מערכות 
פוליטיות שונות. מדע המדינה כדיספלינה קרוב ללימודי משפטים, אולם כלי 
הניתוח ודרכי הלימוד של מדעי החברה מוסיפים נדבכים חשובים ומגוונים 

חקר הרלוונטיים. בוגרי המחלקה למדע המדינה משתלבים לנושאי הלימוד והמ
היטב במשרות שונות במשק הישראלי. לפרטים נוספים אנא ראו באתר המחלקה 

 . http://politics.biu.ac.ilלמדע המדינה: 

 תוכניתפרטי ה 1.22.2

 (שנה ב' במשפטים )שנת השלמות במדע המדינה

 הנדרשת בשנה ב' למעט, פטור מקורס אחד במשפט ו... תוכניתלימודי משפטים לפי ה-

 קורסי השלמה חובה: 2-
 מבוא למדע המדינה * )מקוון( 71-001  
 יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית * )מקוון( 71-006  

 ובלבד שהסטודנט )*קורסי השלמה יוכרו כקורסי בחירה בפקולטה למשפטים,
 רשם ולומד לתואר השני במדע המדינה(נ

 מדע המדינה( -ני שנים ג' וד' במשפטים )שנים א' וב' בתואר ש

' יהיו ד'. בשנה ד -הנדרשת בשנים ג' ו תוכניתלימודי משפטים לפי ה -
 בקורסי בחירה במשפטים.ש"ש  2הסטודנטים זכאים לפטור של 

דע המדינה וקורסי ש"ש ממ 4יש ללמוד בשנה ג'  קורסי חובה בהיקף של  -
ש"ש קורסי בחירה מהפקולטה  2ש"ש בחלוקה של :  4בחירה בהיקף של 

.  ש"ש מהמחלקה למדע המדינה, מהרשימה המפורטת למטה 2 –למשפטים* ו 
 ש"ש. 8סה"כ בשנה ג': 

ים, ואחד ש"ש( אחד מהפקולטה למשפט 4יש ללמוד בשנה ד' שני סמינריונים: ) -
ש"ש( קורסי בחירה ממדע המדינה * מהרשימה  6) -ו מהמחלקה למדע המדינה

 ש"ש. 10סה"כ בשנה ד': המפורטת למטה. 

  

http://politics.biu.ac.il/
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 תשע"ח –ש"ש  8שנה ג' משפטים )שנה א' במדע המדינה(: 

 ש"ש קורסי חובה: 4

 

 .ש"ש מהמחלקה למדע המדינה 2-ש"ש מהפקולטה למשפטים* ו  2 ש"ש קורסי בחירה: 4 

 

  

יום ושעה  שם המרצה שם קורס מס' קורס
 בתשע"ח

 ש"ש

גישות ותיאוריות במדע  71-802-01
 המדינה )שנתי(

 2 10:00-12:00ג'  רםד"ר מירב משאלי 

גישות ותיאוריות במדיניות  71-914-01
 ציבורית )שנתי(

 2 12:00-14:00ג'  ד"ר אילנה שפייזמן
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 "טתשע"ח + תשע -ש"ש  10 –שנה ד' משפטים )שנה ב' במדע המדינה( 

 ש"ש קורסי בחירה ממדע המדינה 6-ונים )אחד ממשפטים, אחד ממדע המדינה( וש"ש סמינרי 4

 קורסי בחירה

  

יום ושעה  שם המרצה שם קורס מס' קורס מחלקה
 בתשע"ח

 ש"ש

 משפט מינהלי )סמ' ב'( 99-313-01 משפטים

  

  

  

-12:00ב'  פרופ' אריאל בנדור
14:00 

-12:00ה' 
14:00 

  

2 

-סימן-ד"ר איתי בר ה )סמ' ב'(דיני חקיק 99-523-01 משפטים
 טוב

-10:00ד' 
12:00 

1 

 -ייצוג המדינה בבג"צ  99-960-01 משפטים
 הלכה למעשה )סמ' ב'(

-18:00א'  עו"ד אסנת מנדל
20:00 

1 

תיאוריה חוקתית )לא ינתן  99-328-01 משפטים
 בתשע"ח(

-סימן-ד"ר איתי בר
 טוב

לא ינתן 
 בתשע"ח

1 

מדע 
 המדינה

מדינית ומדיניות  אחריות 71-735-01
 ציבורית )שנתי(

 2 18:00-20:00ג'  ד"ר אורי ארבל גנץ

מדע 
 המדינה

מבוא לניהול ולוגיסטיקה  71-808-01
 במנהל הציבורי )סמ' א'(

 2 מקוון ד"ר יששכר זרוק

מדע 
 המדינה

סדנא לניתוח מדיניות  71-985-01
 )שנתי(

 2 8:00-10:00ו'  ד"ר אילנה שפייזמן

מדע 
 המדינה

מדיניות ציבורית בשלטון  71-670-01
 המקומי בישראל )שנתי(

 2 10:00-12:00ו'  ד"ר אורי ארבל גנץ

  

מדע 
 המדינה

כוחם של יחסי ציבור  71-953-35
בעולמות הציבוריים 

 והעסקיים )שנתי(

 2 12:00-14:00ו'  ד"ר יחיאל שבי
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 תשע"ט - ש"ש  4 –סמינריונים 

 
  קביל גם למכסת * הקורסים ממשפטים שייספרו לתואר השני במדע המדינה, לא ייספרו במ 

 הקורסים הנדרשת לתואר ראשון במשפטים.        

 הלימודים תוכנית* ייתכנו שינויים ב     

 אקדמי ייעוץמידע ו 1.22.3

 אנשי קשר במחלקה למדע המדינה: .א

 nahshonp@gmail.comד"ר נחשון פרז: מרכז אקדמי        

 adina.tzidon@ biu.ac.ilגב' עדינה צידון: סגנית מנהלית לראש המחלקה        

 politics.students@biu.ac.ilגב' אוריאן יחזקאל: יועצת לענייני סטודנטים       

 בפקולטה למשפטים:אנשי קשר  .ב

 talia.abramovich@biu.ac.il  :גב' טליה אברמוביץ      

 ittai.bar-siman-tov@biu.ac.ilמרכז אקדמי טוב: -סימן-ד"ר איתי בר      

יום ושעה  ם המרצהש שם הקורס מס' קורס מחלקה
 בתשע"ח

 ש"ש

 דיני שלטון מקומי 99-418-01 משפטים

 )סמ' ב'(

-ד"ר מנאל תותרי
 ג'ובראן

 2 15-17ב' 

 2 16-18ג'  פרופ' צילי דגן גבולות השוק )סמ' א'( 99-487-01 משפטים

היבטים  -בית המשפט  99-405-01 משפטים
מוסדיים וחוקתיים )לא 

 ינתן בתשע"ח(

ד"ר אורי 
 סוןאהרונ

לא ינתן 
 בתשע"ח

2 

מדע 
 המדינה

צבא וחברה בישראל  71-706-01
 )שנתי(

אלישבע   ד"ר
 רוסמן

 -12:00ג' 
10:00 

2 

מדע 
 המדינה

ניהול שינויים בארגון  71-270-01
 הציבורי )שנתי(

 2 16:00-18:00ג'  ד"ר איתן שמיר

mailto:politics.students@biu.ac.il
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 תואר ראשון במשפטים ותואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית 1.23
  בקורסי בחירה ש"ש  2הנדרשת למעט, פטור של  תוכניתתואר ראשון במשפטים ע"פ ה -
 לסטודנטים בשנה ד' ופטור בקורס אחד של משפט ו...  
 .2.9בסעיף רגולציה ומדיניות סביבתית ניתן למצוא לתואר שני ב תוכניתפירוט מלא של ה -

 

 המשפטים לימודי חוג נוסף במקביל ללימודי 1.24

 .מלאה תוכניתהלימודים בפקולטה למשפטים נחשבים כחוג מורחב ב 1.24.1
לסטודנטים מצטיינים תינתן אפשרות לצירוף חוג ראשי או מורחב. סטודנט  1.24.2

ופסי רישום במשרד לקבלת זו יירשם לחוג המבוקש באמצעות ט תוכניתהמעוניין ב
תלמידים. אישור הבקשה על ידי הפקולטה כפוף לאישור המחלקה שהסטודנט 

 מבקש ללמוד בה.
סטודנט הלומד חוג נוסף במקביל, לא יורשה להירשם לקורסים החופפים  1.24.3

 ים.טלקורסים שעליו ללמוד בפקולטה למשפ
ללימודיו לפטור  ה השלישיתסטודנט הלומד חוג נוסף יוכל להגיש בקשה בסוף השנ 1.24.4

 .מקורסי מקצועות הבחירהש"ש  2 -מ
סטודנט שיסיים את לימודיו בפקולטה למשפטים ובחוג הנוסף יקבל תעודת "בוגר  1.24.5

 במשפטים", המציינת גם את סיום לימודיו בחוג הנוסף.
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 שלישי ולתואר מוסמך לתואר הלימודים תוכנית. 2

 (.LL.M)תואר שני עם תזה      2.1

 הלימודים ומבנה כניתתוה דרישות 2.1.1

 )תזה(. מחקר עבודת הגשת .א

 :שמיעה חובה .ב
 ( 99-825"מחקרי משפט" ) סמינר

 ש"ש 2 (שנה באותה לתלמידים שיוצא חלופי לקורס להירשם יש יתקיים לא שהסמינר)בשנה 

 (99-300) תזה לכתיבת הכנה סדנת
 ש"ש 1.5 (שנה באותה לתלמידים שיוצא חלופי לקורס להירשם יש תקיים לא שסדנה)בשנה 

 ש"ש 4 מחקריים סמינריונים 2

 ש"ש 0.5 האנגלית בשפה בחירה קורס

 ש"ש 6 (אחת סדנה)מתוכם  בחירה מקצועות

 ש"ש 14 "כסה

 את ילמדו עברי במשפט שלהם המחקר עבודת נושא אשר שני לתואר סטודנטים 2.1.2
 ההבחיר מקצועות קורסי ממכסת כחלק(, 99-982" )עברי במשפט"סדנה  הקורס

 (.99-312" )עברי במשפט חוקרים"סדנת  הקורס את וכן

 תוכנית מתוך בחירה מקצועות וקורסי מחקריים סמינריונים ילמדו הסטודנטים 2.1.3
 (.שעות מערכת פרק)ראה  הפקולטה של הרגילה הלימודים

 לקורסים ללימודים הראשונה בשנה להירשם תזה עם שני לתואר הסטודנטים על 2.1.4
 הלימודים תוכנית את יקבע הסטודנט"ס. ש 14 פחותל של בהיקף וסמינריונים

 .המנחה עם אחת בעצה זה במסלול

 ביהדות יסוד בלימודי האוניברסיטה דרישות אחר ימלאו השני ראבתו סטודנטים 2.1.5
 .האנגלית ובשפה

 הלימודים במהלך בתנאים עמידה 2.1.6

 :הבאות המצטברות בדרישות בעמידה מותנה במסלול הלימודים המשך

השמיעה עד לסיום שנת הלימודים השנייה, בציון ממוצע של חובות  השלמת .א
 לפחות.  80

 .הראשונה הלימודים בשנת אוגוסט חודש לסוף עד מחקר הצעת הגשת .ב

הוועדה הפקולטטיבית לתארים  בפני עניינו יובא, בתנאים עמד לאש סטודנט 2.1.7
 מתקדמים מחקריים והוא יועבר למסלול לימודים ללא תזה.
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 (.LL.M)ללא תזה  תואר שני   2.2

 הלימודים ומבנה תוכניתה דרישות 2.2.1

 :שמיעה חובה        

 ש"ש 12 (אחת סדנה)מתוכם  בחירה מקצועות

 ש"ש 4 מחקריים סמינריונים 2

 ש"ש 16 "כסה

 

-99לתואר שני במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" ) סטודנטים  2.2.2
 .ירההבח מקצועות קורסי ממכסת כחלק(, 982

 תוכניתב בחירה מקצועות וקורסי מחקריים סמינריונים ילמדו הסטודנטים 2.2.3
 (.שעות מערכות פרק)ראה  הפקולטה של הרגילה הלימודים

 .הראשונה הלימודים בשנת לפחות אחד סמינריון ללמוד הסטודנטים על 2.2.4

 יסוד בלימודי באוניברסיטה דרישות אחר ימלאו השני בתואר סטודנטים 2.2.5
 .ביהדות

  לפחות. 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים יוםסל תנאי 2.2.6

 (.LL.M)שני במסלול הישיר ללא תזה  תואר   2.3

 הלימודים ומשך תוכניתה מבנה  2.3.1

 (.תזה)ללא  שני ותואר ראשון תואר ללימודי תוכנית

 .לימוד שנות ארבע של כוללת תקופה במשך להשלים ניתן תוכניתה את

 של הסמסטרים שני במהלך מתקיימים ירהיש במסלול ינהש לתואר הלימודים
 קורסים ללמוד ניתן יהיה לא הראשונות השנים בשלוש. הרביעית הלימודים שנת

 .השני התואר של השעות מכסת חשבון על

 תוכניתדרישות ומבנה ה  2.3.2

 :כדלקמן הן זה במסלול השמיעה חובת
 ש"ש 4 מחקריים סמינריונים 2

 ש"ש 10.5 בחירה מקצועות
 שנתית סדנת

 יוכל לא הראשון התואר במהלך סדנה לקח אשר)סטודנט 
 (השני לתואר הנקודות מכסת היקף חשבון על זו סדנה להמיר

 ש"ש 1.5

 ש"ש 16 "כסה

ש"ס בסמס' א' והיקף  11 של בהיקף בחירה קורסיבמסלול הישיר ילמד  סטודנט 2.3.3
 ש"ס בסמס' ב'.   10של 
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 השלמה תזה –שני  תואר 2.4

ותואר שני   (.LL.B)סטודנטים בעלי תואר ראשון במשפטים מיועד ל המסלול   2.4.1

 בלבד.  (.LL.M)במשפטים 

 תוכניתה דרישות    2.4.2

 :כדלקמן הן זה במסלול השמיעות חובות
 ( 99-825" )י"מחקר משפט סמינר

 שיוצא חלופי לקורס להירשם יש יתקיים לא שהסמינר)בשנה 
 (שנה באותה לתלמידים

 ש"ש 2 

 (99-300) תזה יבתלכת הכנה סדנת
 שיוצא חלופי לקורס להירשם יש תקיים לא שסדנה)בשנה 

 (שנה באותה לתלמידים

 ש"ש 1.5

 ש"ש 3.5 "כסה

בתואר שני במסלול השלמת תזה ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה  סטודנטים   2.4.3
 בלימודי יסוד ביהדות ובשפה האנגלית. 

 .הלימודים שנת של' א סטרסמ לסוף עד תוגש לתזה המחקר הצעת  2.4.4

 שנה אחת. –הלימודים במסלול השלמת תזה  משך  2.4.5

 (.LL.M) תזה ללא ולמשפטנים דין לעורכי שני תואר  2.5   

 הלימודים משך  2.5.1

לתואר יימשכו שלושה סמסטרים עוקבים, לימודים במהלך שנת  הלימודים
 מיובי שלישיימי )סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ( ב "טתשעהלימודים 

 של בתקופה שני תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודנטים. שישי
 .אחת קלנדרית שנה

 תוכניתה דרישות  2.5.2

 כולל"ס, ש 32 של כולל ובהיקף מובנית במסגרת הנם זו תוכניתב הלימודים
 .האוניברסיטה דרישות לפי עברי משפט לימודי

 שני ולבחור, תוכניתלהקורסים המיוחדים סטודנט חייב להשתתף בכל  כל
 .תוכניתה במסגרת המוצעים הסמינריונים מתוך סמינריונים
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 מקרקעין-מסחרי מסלול –הלימודים  תוכנית 2.5.3
 '+ב':א סמסטר חובה קורסי* 

 
 ש"ש 2 העברי במשפט וקניין חיוב 99-007

 ש"ש 1 הכלכלי משפטב ופלילית אזרחית ליטיגציה 99-628

 ש"ש 1 מסחרי-אזרחי במשפט ושיםחיד 99-630

 ש"ש 1 ודמוקרטית יהודית מדינה 99-631

 ש"ש 2 דירקטורים הכשרת -המודרני בעידן הדירקטוריון 99-636

 ש"ש 1 בינלאומיות מימון עסקאות 99-659

 ש"ש 1 בנקאות דיני* 99-786

 :סמינריונים 

 ש"ש 4 יםהסמינריונ רשימת מתוך ריוניםנסמי שני לבחור הסטודנט על 

 :קיץ סמסטר חובה קורסי 

 ש"ש 2 במבחן ההלכה  ערכים 99-022

 ש"ש 2 וזכויות נושים משרה נושאי חובות: בקשיים חברות 99-6000

 ש"ש 2  ובנייה תכנון דיני 99-6001

 

 משפחה-מסלול גישור –הלימודים  תוכנית  2.5.4

 '+ב':א סמסטר חובה קורסי 
 

 ש"ש 2 בישראל המשפחה דיני של ההלכתיים היסודות 99-002

 ש"ש 2 למגשרים הכשרה קורס 99-621

 ש"ש 1 ופלילי ציבורי במשפט חידושים 99-625

 ש"ש 1 ודמוקרטית יהודית מדינה 99-631

 ש"ש 1 מסחרי אזרחי במשפט חידושים 99-630

 התדיינות להסדר החוק בעידן סכסוכים ויישוב במשפחה גישור 99-701
 בסכסוכים

 ש"ש 2

 :סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 :קיץ סמסטר חובה קורסי 

 ש"ש 2 במבחן ההלכה  ערכים 99-022

 ש"ש 2 נושים וזכויות משרה נושאי חובות: בקשיים חברות 99-6000

 ש"ש 2 וגישוריים עיוניים היבטים: במשפחה ממון יחסי 99-6002
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 ציבורי-פליליבמסלול  –לימודים  תוכנית  2.5.5

 '+ב':א סמסטר חובה קורסי 
 

 ש"ש 2 עברי פלילי משפט 99-001

 ש"ש 1 ופלילי ציבורי במשפט חידושים 99-625

 ש"ש 1 ודמוקרטית יהודית מדינה 99-631

 ש"ש 1 מסחרי אזרחי במשפט חידושים 99-630

 ש"ש 1 למעשה הלכה ראיות 99-637

 ש"ש 1 זכויות אדם 99-7006

 ש"ש 1 חמור פשע תפלילית בעבירו ליטיגציה 99-6630

 ש"ש  1 פלילית בחקירה סדנה 99-703

 :סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 :קיץ סמסטר חובה קורסי 

 ש"ש 2 במבחן ההלכה  ערכים 99-022

 ש"ש 2 נושים וזכויות משרה נושאי חובות :בקשיים חברות 99-6000

 ש"ש 2 מנהלי משפט 99-6003

 (ח"תשעהלימודים )מסלול חורף  תוכנית  2.5.6

 מקרקעין: -מסחרי מסלול 
 חסמס' ב' תשע" חובה קורסי 

 

 ש"ש 2 העברי במשפט וקניין חיוב 99-007

 ש"ש 1 בינלאומיות מימון עסקאות 99-659

 "שש 1 דיני בנקאות 99-786

 ש"ש 2 דירקטורים הכשרת -המודרני בעידן הדירקטוריון 99-636

 חתשע" קיץ' סמסוקורסי חובה  סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 ש"ש 2 ובנייה תכנון דיני 99-6001

 טתשע" 'א 'סמס חובה קורסי 

 ש"ש 1 הכלכלי המשפט לש ופלילית אזרחית ליטיגציה 99-628

 ש"ש 1 ודמוקרטית יהודית מדינה 99-631

 ש"ש 1 מסחרי אזרחי במשפט חידושים 99-630

 ש"ש 1 סדר הדין במשפט העברי הלכה למעשה 99-629

 ש"ש  1 בקשיים חברות 99-720
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 משפחה:-גישור מסלול 
 חסמס' ב' תשע" חובה קורסי 

 

 התדיינות להסדר החוק בעידן סכסוכים ויישוב במשפחה גישור 99-701
 בסכסוכים

 ש"ש 2

 ש"ש  2 בישראל המשפחה דיני של ההלכתיים היסודות 99-002

 ש"ש 2 למגשרים הכשרה קורס 99-621

 חתשע" קיץ' סמסוקורסי חובה  סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 ש"ש 2 עיוניים וגישוריים היבטים -במשפחה ממון יחסי 99-6002

 טתשע" 'א 'סמס חובה קורסי 

 ש"ש 1 חידושים במשפט ציבורי ופלילי 99-625

 ש"ש 1 ודמוקרטית יהודית מדינה 99-631

 ש"ש 1 מסחרי אזרחי במשפט חידושים 99-630

 ש"ש 1 סדר הדין במשפט העברי הלכה למעשה 99-629

 ש"ש 1 בקשיים חברות 99-720

 ציבורי:-פלילי לולמס 
 חסמס' ב' תשע" חובה קורסי 

 

 ש"ש 1 תיאוריות בקרימינולוגיה 99-658

 ש"ש 1 למעשה הלכה ראיות 99-637

 ש"ש 2 עברי פלילי משפט 99-001

 ש"ש 1 פלילית בחקירה סדנה 99-703

 ש"ש 1 חמור פשע בעבירות פלילית ליטיגציה 99-6630

 חתשע" ץקי' סמסוקורסי חובה  סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 ש"ש 2 מנהלי משפט 99-6003

 ט"תשע' א 'סמס חובה קורסי 

 ש"ש 1 חידושים במשפט ציבורי ופלילי 99-625

 ש"ש 1 ודמוקרטית יהודית מדינה 99-631

 ש"ש 1 מסחרי אזרחי במשפט חידושים 99-630

 ש"ש 1 דין במשפט העברי הלכה למעשהסדר ה 99-629

 ש"ש 1 בקשיים חברות 99-720



81 
 

 

 סיום הלימודים  2.5.7

 .לפחות 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים לסיום תנאי
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 תזה ללא וחשבונאות עסקים מנהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שני תואר  2.6

(M.A.) 

 הלימודים משך  2.6.1

עה סמסטרים עוקבים, לימודים בסמסטר קיץ לתואר ימשכו ארב הלימודים
)סמסטר א', סמסטר ב'  "טתשעולימודים במהלך כל שנת הלימודים  ח"תשע

 וסמסטר קיץ(.

 משפט בלימודי שני תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו סטודנטיםה
 . םיקלנדרי חודשים עשר חמישה של בתקופה

 תוכניתה דרישות  2.6.2

 סטודנט כל ש"ש. 28 של ובהיקף מובנית במסגרת הנם זו תוכניתב הלימודים
 מתוך סמינריונים שני ולבחור, תוכניתל המיוחדים הקורסים בכל להשתתף חייב

 .תוכניתה במסגרת המוצעים הסמינריונים

 :כדלקמן כמפורט היאהלימודים של מסלול הקיץ לשנת הלימודים  תוכנית  2.6.3

 "חתשעקיץ  'סמס חובה קורסי 
 

 ש"ש 4 חוזים דיני 99-602

 ש"ש 2 ציבורי משפט 99-664

 ש"ש 2 ישראלי למשפט מבוא 99-665

  "טסמס' א' + ב' תשע חובה קורסי 

 ש"ש 1 ורפואה הלכה, אתיקה 99-015

 ש"ש 2 המשפט תורת 99-072

 ש"ש 1 הפלילי במשפט עיקרים 99-669

 ש"ש 1 קניין  דיני 99-650

 ש"ש 1 דיני חברות 99-622

 ש"ש 1 תאוריה ומעשה -תורת השפיטה ההלכתית 99-6007

 ש"ש 1 עבודה דיני 99-614

 ש"ש 2 מסים  דיני 99-676

 ש"ש 1 מכרזים דיני 99-692

  סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

  "טתשע קיץ 'סמס חובה קורסי 
 ש"ש 2 ישראל במדינת העברי המשפט 99-013

 ש"ש 2 נזיקין דיניל מבוא 99-6720

 ש"ש 2 משפחה  דיני 99-680
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לשנת הלימודים היא כמפורט  "חתשע ףחור מסלול של הלימודים תוכנית  2.6.4

 :כדלקמן

 "חתשעסמסטר  חופשת 
 

  המשפט העברי במדינת ישראל 99-013

  ישראלי למשפט מבוא 99-665

 "חסמס' ב' תשע חובה קורסי 

 ש"ש 2 דיני חוזים 99-602

 ש"ש 1 דיני קניין 99-650

 ש"ש 3 ציבורי משפט 99-664

 ש"ש 1 משפחה דיני 99-680

 ש"ש 2 דילמות מוסריות במשפט העברי 99-0000

 "חתשעקיץ  'סמס חובה וקורסי סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 ש"ש 2 יני עונשיןד 99-675

 ש"ש 2 תורת המשפט 99-072

 "טתשע' א' סמסחובה  קורסי 
 ש"ש 1 עבודה דיני 99-614

 ש"ש 1 חברות דיני 99-622

 ש"ש 1 הליך פלילי 99-696

 ש"ש 2 מסים דיני 99-676

 ש"ש 2 נזיקין לדיני מבוא 99-6720

 הלימודים סיום  2.6.5

 .לפחות 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים לסיום תנאי

 .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו תוכניתב הלימודים  2.6.6

 .דין בעריכת עיסוק מאפשרים אינם הלימודים, ספק למניעת  2.6.7
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 תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה ולבוגרי מדעי הרוח   2.7

 (.M.A)ללא תזה        

 הלימודים משך  2.7.1

לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים, לימודים בסמסטר קיץ  הלימודים
)סמסטר א', סמסטר ב'  "טתשעולימודים במהלך שנת הלימודים  ח"תשע

 וסמסטר קיץ(.

יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בלימודי משפט  הסטודנטים
 בתקופה של חמישה עשר חודשים קלנדריים. 

 כניתהתו דרישות  2.7.2

 סטודנט כל"ס. ש 28 של ובהיקף מובנית במסגרת הנם זו תוכניתב הלימודים
 מתוך סמינריונים ינש ולבחור, תוכניתל המיוחדים הקורסים בכל להשתתף חייב

 .תוכניתה במסגרת המוצעים הסמינריונים

 :כדלקמן כמפורט היא "טתשע לשנת קיץ במסלול הלימודים תוכנית  2.7.3

 "חתשעקיץ  'סמס חובה קורסי 
 

 ש"ש 2 חוזים דיני 99-602

 ש"ש 4 ציבורי משפט 99-664

 ש"ש 2 ישראלי למשפט מבוא 99-665

 "טסמס' א + ב' תשע חובה קורסי 

 ש"ש 1 עיקרים במשפט הפלילי 99-669

 ש"ש 1 ורפואה הלכה, אתיקה 99-015

 ש"ש 2 המשפט תורת 99-072

 ש"ש 1 פלילי הליך 99-696

 ש"ש 1 קניין  דיני 99-650

 ש"ש 1 תיאוריה ומעשה –תורת השפיטה ההלכתית  99-6007

 ש"ש 1 מסים  דיני 99-676

 ש"ש 1 עבודה דיני 99-614

 ש"ש 1 משפחה  דיני 99-680

 ש"ש 1 הגנת הצרכן 99-619

  סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 "טתשעקיץ  'מסס חובה קורסי 
 ש"ש 2 ישראל במדינת העברי המשפט 99-013

 ש"ש 2 נזיקין ינילד מבוא 99-6720
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 ש"ש 2 רגולציה 99-763

 היא כמפורט כדלקמן: "חתשע חורף במסלול הלימודים תוכנית  2.7.4

 "חתשעסמסטר  חופשת 
 

  המשפט העברי במדינת ישראל 99-013

  ישראלי למשפט מבוא 99-665

 "חסמס' ב' תשע חובה יקורס 

 ש"ש 2 דיני חוזים 99-602

 ש"ש 1 דיני קניין 99-650

 ש"ש 3 ציבורי משפט 99-664

99-
0000 

 ש"ש 2 דילמות מוסריות במשפט העברי

 ש"ש 1 דיני משפחה 99-680

 "חתשעוקורסי חובה סמסטר קיץ  סמינריונים 

 ש"ש 4 יוניםהסמינר רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 ש"ש 2 המשפט  תורת 99-072

 ש"ש 2 דיני עונשין 99-675

 "טתשע' א' סמסחובה  קורסי 
99-

6720 
 נזיקין דיניל מבוא

 ש"ש 2

 ש"ש 1 חברותדיני  99-622

 ש"ש 1  רפואהומשפט  99-704

 ש"ש 1 עבודה  דיני 99-614

 ש"ש 1 פלילי הליך 99-696

 ש"ש 1 פלינרייינטרדיסצא במבט ומתן משא ניהול 99-725
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 (.M.A)ללא תזה מתוגבר מיסוי  –תואר שני בלימודי משפט   2.8

 הלימודים משך  2.8.1

לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים, לימודים בסמסטר קיץ  הלימודים
)סמסטר א', סמסטר ב'  "טתשעולימודים במהלך שנת הלימודים  ח"תשע

 וסמסטר קיץ(.

לו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בלימודי משפט יוכ הסטודנטים
 בתקופה של חמישה עשר חודשים קלנדריים. 

 התוכנית דרישות  2.8.2

 סטודנט כל"ס. ש 28 של ובהיקף מובנית במסגרת הנם זו תוכניתב הלימודים
 מתוך סמינריונים שני ולבחור, תוכניתל המיוחדים הקורסים בכל להשתתף חייב

 .תוכניתה במסגרת המוצעים יםהסמינריונ

 :כדלקמן כמפורט היא "טתשע לשנת קיץ במסלול הלימודים תוכנית  2.8.3

 "חתשע' קיץ סמס חובה קורסי 
 

 ש"ש 3 חוזים דיני 99-602

 ש"ש 2 ציבורי משפט 99-664

 ש"ש 2 ישראלי למשפט מבוא 99-665

 "טסמס' א + ב' תשע חובה קורסי 

 ש"ש 1 הלבנת הון 99-702

 ש"ש 2 לדיני נזיקיןמבוא  99-6720

 ש"ש 1 דיני חברות 99-622

 ש"ש 1 עבירות צווארון לבן 99-697

 ש"ש 1 קנייןדיני  99-650

 ש"ש 1 עבודהדיני  99-614

  מסרו בהמשךיי והסמינרים פרטים לגבי קורסי סמסטר ב' **

  סמינריונים 

 ש"ש 4 יוניםהסמינר רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

   

 "טתשע' קיץ סמס חובה קורסי 
   מסרו בהמשךי*פרטים לגבי קורסי הקיץ תשע"ט י 
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 מתוגבר מיסוי תשע"ח הלימודים במסלול חורף תוכנית 2.8.4

 "חתשעסמסטר  חופשת 
 

  חוזים דיני 99-602

  המשפט העברי במדינת ישראל 99-013

  ישראלי למשפט מבוא 99-665

 "חסמס' ב' תשע חובה קורסי 

 ש"ש 2 תורת המשפט 99-072

 ש"ש 1 משפט מנהלי 99-611

 ש"ש 1 דיני מסים 99-676

 ש"ש 1 דיני עונשין 99-675

 ש"ש 1 דיני מכרזים 99-000

 ש"ש 3 משפט ציבורי 99-000

 "חתשעוקורסי חובה סמסטר קיץ  סמינריונים 

 ש"ש 4 הסמינריונים רשימת מתוך סמינריונים שני לבחור הסטודנט על 

 ש"ש 2 ערכים במבחן ההלכה 99-022

 "טתשע' א' סמסחובה  קורסי 

 ש"ש 1 הלבנת הון 99-702

 ש"ש 2 לדיני נזיקיןמבוא  99-6720

 ש"ש 1 דיני חברות 99-622

 ש"ש 1 עבירות צווארון לבן 99-697

 ש"ש 1 קנייןדיני  99-650

 ש"ש 1 עבודהדיני  99-614

 ש"ש 1 הצרכןהגנת  99-619

 הלימודים סיום  2.7.6

 .לפחות 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים לסיום תנאי

 .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו תוכניתב הלימודים  2.7.7

 .דין בעריכת עיסוק מאפשרים אינם הלימודים, ספק למניעת  2.7.8
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תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית   2.9  

נועדה  לרגולציה ומדיניות סביבתית, שהיא היחידה בתחומה בישראל, תוכניתה  2.9.1
לחשוף את הסטודנטים לתאוריה של רגולציה באופן כללי וליישומים בתחום 

גם תכשיר את  תוכניתהסביבה ולתת להם כלים לביצוע מחקר בתחום. ה
 הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית, במגזר הציבורי

והפרטי ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכנון ושלטון מקומי. 
מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה  תוכניתה

תחומיים להתמודדות עם אתגרים -וסביבה ותעניק לסטודנטים כלים בין
 סביבתיים. 

ראשון במשפטים ומעוניינים מיועדת גם לסטודנטים הלומדים תואר  תוכניתה  2.9.2
 לשלב תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית.

עומד פרופ' אורן פרז מהפקולטה למשפטים. מהמחלקה  תוכניתבראש ה  2.9.3
 ד"ר אורית רותם. תוכניתלגאוגרפיה וסביבה מובילה את ה

 (:405-75לתואר שני עם תזה )מס' מסלול:  תוכניתמבנה ה

 ה( תואר שני מחקרי )עם תז 

 

אוכלוסיית 
 סטודנטים

 סיכום השלמה בחירה חובה*

בוגרי 
 משפטים

 ש"ש 21 ש"ש 4 ש"ש 7 ש"ש 10

בוגרי 
 גיאוגרפיה

 ש"ש 21 ש"ש 4 ש"ש 6 ש"ש 11

בוגרי 
מחלקות 

 אחרות

 ש"ש 25 ש"ש 8 ש"ש 7 ש"ש 10

   ש"ש 2* כולל את קורסי הליבה, סמינר נוסף לסמינר הליבה וקורסי חובה במשפט עברי בהיקף 

 
 (:505-75לתואר שני ללא תזה )מס' מסלול:  תוכניתמבנה ה

 

 תואר שני לא מחקרי )ללא תזה( 

 

אוכלוסיית 
 סטודנטים

 סיכום השלמה בחירה חובה*

בוגרי 
 משפטים

 ש"ש 24 ש"ש 4 ש"ש 10 ש"ש 10

בוגרי 
 גאוגרפיה

 ש"ש 24 ש"ש 4 ש"ש 9 ש"ש 11

בוגרי 
מחלקות 

 אחרות

 שש" 8 ש"ש 10 ש"ש 10

 

 ש"ש 28

 .ש"ש 2* כולל את קורסי הליבה, סמינר נוסף לסמינר הליבה וקורסי חובה במשפט עברי בהיקף 
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   שנה א'

  :)קורסי חובה )ליבה והשלמה 

 ש"ש 1 -גישות במדיניות סביבתית )ליבה(  - 75-871 -

 ש"ש 1 -רגולציה פוליטיקה וסביבה )ליבה(  - 99-9001 -

 ש"ש 1 -ה( כלכלה סביבתית )ליב - 75-951 -

 1 -מבוא לאיכות הסביבה )ליבה לבוגרי גאוגרפיה; השלמה לבוגרי משפטים(  - 75-221 -
 ש"ש

 יתקיים בתשע"ט -ש"ש  1 -אקולוגיה פוליטית )השלמה לבוגרי משפטים(  - 75-957 -

 ש"ש 1 -מבוא לאקולוגיה )השלמה לבוגרי משפטים(  - 75-142 -

 ש"ש  1 -משפטים(  גאוגרפיה פוליטית )השלמה לבוגרי - 75-598 -

ש"ש )הקורס יתקיים  2 -מבוא למשפט ישראלי )השלמה לבוגרי גיאוגרפיה(  - 99-665 -
 בחופשת הסמסטר והרישום אליו יעשה באופן ידני ע"י מזכירות הפקולטה למשפטים(

ש"ש )הקורס יתקיים בסמסטר ב'  2 -משפט ציבורי )השלמה לבוגרי גיאוגרפיה(  - 99-664 -
 אליו יעשה באופן ידני ע"י מזכירות הפקולטה למשפטים(תשע"ח והרישום 

 
   שנה ב'

 :)קורסי חובה )ליבה 

 ש"ש 1 -דיני איכות הסביבה )ליבה(  -

 ש"ש 2 -רגולציה ומדיניות סביבתית )ליבה(  -סמינר  -
 

 :)סמינרים )יש לבחור אחד   

 ש"ש 2 -גיאוגרפיה והיסטוריה משפטית  -

 ש"ש 2 -גבולות השוק  -

 ש"ש 2 -פט גלובליזציה ומש -

 ש"ש 2 -היבטים סביבתיים של מסחר  -

 ש"ש 2 -המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים אחרות  -

 ש"ש 2 -נופי תרבות שימור ופיתוח  -

 ש"ש 2 -תמורות במרחב הכפרי  -
 

 ב'( )יש לבחור בהתאם לדרישות שבטבלאות(:-קורסי בחירה )שנים א'

 ש"ש 1 -ערים חכמות  - 70-668 -

 ש"ש 1 -ה ואיכות הסביבה תחבור - 75-151 -

 ש"ש 1 -  אסטרטגיות חדשות בתכנון שימור ופיתוח - 75-256 -

 ש"ש 1 -משאבי מים וסביבה  - 75-954 -

 ש"ש 2 -תורת המשפט  - 99-072 -

 ש"ש 1.5 -סדנה למחקר אמפירי  - 99-302 -

 ש"ש 1.5 -הסדנה למשפט ציבורי  - 99-329 -

 ש"ש  1.5 -משפט וכלכלה התנהגותית  - 99-394 -

       ש"ש 2.5 -קליניקה לרגולציה סביבתית  - 99-509 -

 ש"ש 1 -דיני חקיקה  - 99-523 -

 ש"ש 1 -דיני תכנון ובנייה  - 99-532 -

 ש"ש 2 -רגולציה )יתקיים בסמס' קיץ תשע"ח(  - 99-763 -

 ש"ש 1.5 -סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים  - 99-906 -

 ש"ש 1 -נטילה שלטונית של מקרקעין  - 99-918 -
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 ש"ש 1 -מבוא לדיני נזיקין  - 99-6720 -

 ש"ש 1 -  גיאוגרפיה של יזמות ופיתוח מקומי )לא יתקיים בתשע"ח( -

 ש"ש 1 -  המחשבה התכנונית: היסטוריוגרפיה ביקורתית )לא יתקיים בתשע"ח( -

 ש"ש 1 -  מחצבים אנרגיה וסביבה )לא יתקיים בתשע"ח( -

 ש"ש 1 -  )לא יתקיים בתשע"ח( 21 -מים במאה ה -

 ש"ש 1 -  מערכת תחבורה עירונית )לא יתקיים בתשע"ח( -

 ש"ש 1  סוגיות מתקדמות בגיאוגרפיה כלכלית )לא יתקיים בתשע"ח( -

 ש"ש 1 -  סוגיות נבחרות בגיאוגרפיה של פיתוח )לא יתקיים בתשע"ח( -

 ש"ש 1 -  תסקיר השפעה על הסביבה )לא יתקיים בתשע"ח( -

 ש"ש 1 -  תקופות הקרח )לא יתקיים בתשע"ח( -

 
 ב'( -קורסי משפט עברי )שנים א'

הקורסים יתקיימו בחופשת הסמסטר ו/או בסמסטר ב' ו/או בסמסטר קיץ תשע"ח. הרישום 
 אליהם יעשה באופן ידני ע"י המזכירות. פרטים לגביהם יישלחו בהמשך. 

 
 נושאים נוספים:

  צע רישום לקוד . סטודנטים במסלול עם תזה נדרשים בהגשת עבודת מחקר )תזה(. עליהם לב1
 תזה בכל אחת משנות הלימודים לתואר.     
 יש להשלים חובה זו בהתאם לדרישות הכלליות של האוניברסיטה כמפורט  אנגלית כשפה זרה: .2

 בנוסף לפטורים כאמור בתקנון,  .http://efl.biu.ac.il/node/1905בתקנון לימודי תואר שני:     
 תינתן לתלמיד אפשרות לקבל פטור, בהתאם לסעיף ד' לתקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר     
 , וזאת בהתאם לנהוג במחלקה לגאוגרפיה תוכניתשני שמאפשר מתן פטור על ידי ראש ה    
 וסביבה:    
 אנגלית )כולל מצגת באנגלית(מסלול בלי תזה: מתן הרצאה על עבודת הסמינריון ב    
 מסלול עם תזה: מתן הרצאה על עבודת התזה באנגלית )כולל מצגת באנגלית(    
  ילמדו קורסים  תוכניתבמקום קורסי יסוד ביהדות, הסטודנטים בחובת לימודי יסוד ביהדות: . 3

   נדרשים  אילן-במשפט עברי של הפקולטה למשפטים. סטודנטים שהינם בעלי תואר קודם מבר    
  4אילן נדרשים בהיקף של -ש"ש. סטודנטים שאינם בוגרי בר 2בקורסי משפט עברי בהיקף של     
     ש"ש במשפט עברי.    
   ם מקורס ההשלמה "מבוא לאקולוגיה".לימודי סביבה במדעי הטבע יהיו פטורי תוכניות. בוגרי 4

 

 

 

 

 

  

http://efl.biu.ac.il/node/1905


91 
 

  (.Ph.D)שלישי  תואר  2.10

 מודים לתואר שלישי חובות הלי  2.10.1

 :יכללו השלישי התואר לימודי

 )דוקטורט(. מחקר עבודות הגשת .א

 :שמיעה חובות .ב

" מאמרים לכתיבת"סדנה  סמינר או(* 99-825)" משפטי"מחקר  סמינר .1
. יש להירשם ש"ש 2 (* על פי מה שנלמד באותה שנה, בהיקף99-271)

יים לסמינר בשנת הלימודים הראשונה או בשנה הראשונה בה מתק
 הסמינר.

חובה במסלול  -ש"ש 1.5 ( בהיקף99-300הכנה לכתיבת תזה ) תסדנ .2
 השלמות, משולב וישיר. 

ניתן ללמוד קורסים אלו  –ש"ש 6 של היקףעד ל קורסי מקצועות בחירה .3
גם במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלוונטיים 

 לנושא המחקר.

 עברי במשפט שלהם המחקר עבודת שנושא שלישי לתואר סטודנטים .4
 ממכסת כחלק( 99-982" )עברי במשפט"סדנה  הקורס את ילמדו

-99" )עברי במשפט חוקרים"סדנת  הקורס את וכן לתואר הקורסים
312.) 

תלמידים בוגרי תואר שני עם תזה במקצוע רלוונטי אחר יחוייבו בקורסי  .5
השלמה נוספים במשפטים בהתאם לתחום המחקר וע"פ שיקול דעת 

וועדה. יש לסיים לימודים אלו בשנה הראשונה ללימודים ולקבל בהם ה
 לפחות. 86ציון ממוצע 

הסטודנטים לתואר שלישי מחוייבים בהשתתפות בפורום משותף של  2.10.2
 דוקטורנטים ועמיתי מחקר. כמו כן, מוזמנים להשתתף בסמינר המחלקתי.

 השלמת לאחר והישיר המשולב במסלול סטודנטים על גם יחולו השמיעה חובות  2.10.3
 .רשתהנד הקורסיםת מכס

 ובהמלצת דעתה שיקול פי על רשאית מחקריים מתקדמים לתארים הוועדה  2.10.4
 שלישי לתואר השמיעה חובות את לכלול הישיר במסלול לסטודנט לאשר, המנחה

 יעמוד סיםהקור שסך ובתנאי הנדרשת הקורסים במכסת חלקם את או( ש"ש 6)
 .לפחותש"ש  14 על

 בלימודי האוניברסיטה דרישות אחר גם למלא חייבים שלישי לתואר הסטודנטים  2.10.5
 .האנגלית ובשפה ביהדות יסוד

 שלישי לתואר הוועדה לתקנון כפופים יהיו בפקולטה שלישי לתואר הסטודנטים  2.10.6
 במידה. שלישי רלתוא הוועדה ידי על בנפרד ומתפרסם באוניברסיטה הנוהג

 יחולו, זה בשנתון המצוינות אלו על נוספות דרישות יציב האוניברסיטה ותקנון
 .הסטודנטים על הנוספות הדרישות גם
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 :נשיא מלגאי חובות  2.10.7

 :כדלקמן בפקולטה המתקיימות האקדמיות בפעילויות חלק ייקחו נשיא מלגאי

 .(99-123) מחלקתי בסמינר השתתפות .א

השתתפות בקבוצת מחקר  או הפקולטה סגל של מחקר וצתקבב השתתפות .ב
 במשפט עברי.

 ".נפגשים"משפטים  פרויקטב השתתפות .ג

 מתקדמים תארים למדור בכתב בפעילויות ההשתתפות על לדווח הסטודנט על
 .שלישי לתואר הלימודים חובות על בנוסף הן אלו חובות. מחקריים

 ATLAS תוכנית  2.10.8

 & ATLAS-The Associationחברה בתוכנית  הפקולטה למשפטיםא.   

Transnational Law                                  .בעולם המובילים למשפטים הספר בתי חברים בתוכנית  

 Osgood Hall Law School, Melbourne Law School, University of :ביניהם                                  

Montreal                                  .ועוד 

      בסדנאות להשתתף מתאימים לסטודנטים אפשרות ניתנת תוכניתה במסגרתב. 
  הפקולטה. השותפים המוסדות באחד שנה מדי מתקיימות אשר דוקטורנטים     
  תוכניתב להשתתף המצטיינים הדוקטורנטים מתוך/ים נציג שנה מדי בוחרת     
 .מלגות מתן ידי על םלה מסייעת ואף     

   בלימודי השמיעה מחובותש"ש  1 בהיקף פטור מקנה תוכניתב ההשתתפותג. 
 .שלישי תואר    

 

 ציבורית ומדיניות ברגולציה דוקטורט תוכנית 2.11
 פלדמן יובל' פרופ :תוכניתה ראש

 
 פרז אורן' פרופ ,פלדמן יובל' פרופ ,דגן צילי' פרופ ,אייל עדי' פרופ ב(:-א פי)ל היגוי צוות

 
 רקע

 בחלקים .רבים במובנים יותר ועשיר יותר לרחב הרגולציה תחום הפך ,האחרונות בשנים
 במדינה והחברתיים החינוכיים ,התעשייתיים העסקיים החיים של וגוברים הולכים

 אלו שהסדרות ככל .המותרת הפעילות והיקף אופן של הסדרות מתרחשים המודרנית
 את להבין מנסה אשר בינתחומי ידע תחום נוצר ,יותר ומפורטות מורכבות הופכות
 את ,השונים לשחקנים מתווכת היא בהם האופנים את ,הרגולציה של היצירה תהליכי
 .ביצועה על המפקחים הגורמים ולהכשרת רגולציה אותה לאכיפת השונות הגישות

 בכל תושבים מקבלים אשר השונים השירותים איכות בהבטחת גובר תפקיד לרגולציה
 על הרגולציה של מיותרת הכבדה במניעת הצורה עולה ,מאידך .החיים מתחומי אחד

 על ישראל במדינת עסקים עשיית של הקלות על ,השירותים בעבור הנגבים המחירים
 לכן יכולה לא הרגולציה של מעמיקה הבנה .הגלובאלי בעולם המדינה של התחרויות

 רחב בירור דורשת אלא השונות התקנות לש פרשנותן של טכנית בהבנה ורק אך להסתפק
 של התנהגותם את משנה היא בהם באופנים ,נוצרת היא בהם המקומות של יותר ומורכב

 מן ברבים המשותף מן שיש אף .ביניהם האינטראקציה ובהבנת השונים השחקנים
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 מעמיקה הבנה דורש השונים הרגולציה מתחומי אחד כל כי מובן ,הרגולטוריות הדילמות
 הבנה מחייבת סביבתית רגולציה ,למשל כך .התחום בבסיס עומדים אשר הידע תחומי של
 .חולים בתי של רגולציה של מאלו שונים תוכן עולמות של

 
 תוכניתה מיועדת למי

 המשיקים בתחומים אקדמית קריירה לעצמם לבנות שמבקשים למי מיועדת התוכנית
 ומדיניות המדינה מדעי כגון ותבמחלק והן למשפטים בפקולטה הן ,הרגולציה לחקר

 בתחומי פרקטי באופן לעסוק מבקשים אשר לאלה מתאימה תוכניתה ,כן כמו .ציבורית
 של והפיקוח היצירה על האמונים השונים הממשל בגופי השתלבות מצד הן הרגולציה
 ועמידה לציות נוגע מפעולתם מבוטל לא חלק אשר השונים הגופים מצד והן הרגולציה

 .שונים ובינלאומיים דינתייםמ בכללים
 

 :תוכניתה סגל

 אשר חוקרים של תקדים חסר באופן רחבה קבוצה ישנה אילן-בבר למשפטים בפקולטה
 ,סביבה( השונים התחומים מצד הן ,הרגולציה חקר של ומגוונים שונים בהיבטים עוסקים

 המתודות צדמ הן ,)'וכד ל"בינ סחר ,רווחה ,תאגידים ,תקשורת ,עסקיים הגבלים ,מיסוי
 מחקרים ,אקונומטריים מחקרים ,ניסויים מחקרים( הרגולציה את חוקרים בהם

 ,ס"מנע ,לכלכלה במחלקות סגל חברי מספר ,הפקולטה לסגל מעבר .)ועוד ,איכותניים
 היכולות את להשלים ויוכלו תוכניתה בסגל ישתלבו ופסיכולוגיה המדינה מדעי

 .הפקולטה סגל חברי של המחקריות
 )הסגל חבר שם על לחיצה י"ע( שלהם לאתר קישור עם הרלוונטיים הסגל חברי שמות

 

 :למשפטים בפקולטה

 )התנהגותית וכלכלה משפט ,במשפט אמפיריים מחקרים (פלדמן יובלפרופ' 
 )סביבתית רגולציה (פרז אורן פרופ'

 )מיסים ,חלוקתי צדק (דגן ציליפרופ' 
 )עסקיים הגבלים ,רגולציה (אייל עדיפרופ' 

 )ורווחה משפט\וחברה משפט (רגב ד"ר שירי
 )מיסים ,רגולציה (נוסים יעקבד"ר 

 )ומגדר פלילי משפט (רוזנברג-דנציג הדרד"ר 
 )נזיקין (רייך אריהד"ר 

 )בינלאומי משפט (אגון-שלמה סיוןד"ר 

 )מקומי שלטון ,ובניה תכנון (ובראן'ג-תותרי מנאלד"ר 
 )עברי משפט\תאגידים (שטרן ידידיהפרופ' 

 )חקיקה דיני ,ציבורי משפט (טוב סימן בר איתיד"ר 

 :אחרות בפקולטות

 )מידע לימודי (אילן-בר יהודית
 )עסקים מנהל ,מידע מערכות (גלברד רועי
 )עסקים מנהל ,רשתות ניתוח) יהב ענבל
 )עסקים מנהל ,חכמות ערים (יניב אייל
 )עסקים מנהל ,התנהגותי מימון (מוגרמן יבגני

 )סיכולוגיהפ( הללי אלירן
 )רשתות ,מתמטיקה (כהן ראובן

 )וסביבה גיאוגרפיה ,רגולציה ,סביבה כלכלת( יק'צ'צ נתע
 )וסביבה גיאוגרפיה ,צרכנות ,תחבורה (רותם אורית
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 הלימודים תוכנית
 הרגיל  במסלול השלישי התואר מתלמידי הלימודיות לדרישות בנוסף

http://law.biu.ac.il/node/1058 
 .להלן כאמור נוספות בדרישות לעמוד יצטרכו כניתתוה תלמידי

 
 התלמידים לכל חובה קורס

 .המשפט של אמפירי במחקר סדנא 
 

 דוקטורט לתלמידי הרגילות לדרישות בנוסף השלמה לימודי
   וראש המנחה עם בהתייעצות ,והפלילי האזרחי ,הציבורי מהמשפט קורסים שלושה -
 (.במשפטים ןראשו תואר לו שאין למי) תוכניתה   
  מחקר בשיטות ומעלה שני תואר ברמת )ומתקדם בסיסי( קורסים שני לפחות -

 .החברה( במדעי שני תואר לו שאין למי( תוכניתה וראש המנחה עם בהתייעצות   

 לו שיש למי) תוכניתה וראש המנחה עם בהתייעצות מחקר בשיטות מתקדם קורס  -
 .(החברה במדעי שני תואר

    מתקדמים לתארים הוועדה לאישור כפופים הלימודים תוכנית ובניית יתלתוכנ קבלהה -
 .בפקולטה מחקריים   
 

 קבלה תנאי
 .הרגילה תוכניתב כמו תנאים אותם - במשפטים תזה עם ושני ראשון תואר לבעלי-
   אלא ציונים מבחינת דרישות אותן - במשפטים שלא תזה עם ושני ראשון תואר בעלי-
 .המשפט בתחום שלא התזה תחליף טיםבמשפ התזה שאת 
 המועמד של המקצועי הניסיון כגון נוספים שיקולים לשקול רשאית תהיה הוועדה בנוסף-
 .לחקור מבקש שהוא והתחום 

 
 

 נוספים דגשים
 .לרישום חובה כתנאי משפטית השכלה נדרשת לא ,תוכניתה של הבינתחומי אופייה בשל -
 הסטודנטים כמות ,סטודנטים של מובחרת בקבוצה משאבים וריכוז אישי יחס לאפשר מנת על -

 .במיוחד מצומצמת תהיה לתוכנית שנה מדי שתתקבל
 בהתאם ,מאמרים שלושה על שמבוסס מאמרים כדוקטורט וכן באנגלית להיכתב יכולה בודההע -

 להנחיות
 .שלישי לתואר הוועדה

 מול ייעוץ פרוייקטי על בעבודה גם להשתלב לתלמידיה תאפשר תוכניתה ,הלימוד לחובות מעבר -
 הסטודנטים בנוסף .לדמוקרטיה הישראלי המכון כגון ,לאוניברסיטה מחוץ מוסדות עם הממשלה

 ,כגון בפקולטה הפועלות השונות הקליניקות עם מדיניות של בפרוייקטים להשתלב יוכלו
 רקמן כזבמר משפחה לדיני הקליניקה ,לשוויון הקליניקה ,סביבתית לרגולציה הקליניקה
 .נוספות וקליניקות

 שמתקיימת סביבתית ומדיניות לרגולציה תוכניתה עם הדוק באופן פעולה תשתף תוכניתה -
 ופעילויות קורסים של שורה ומציעה וסביבה לגאוגרפיה המחלקה עם במשותף בפקולטה
 (http://law.biu.ac.il/node/3842) ומדיניות לרגולציה הקשורות

 תוכנית במסגרת להשתלמות ל"לחו לטוס אפשרות תינתן תוכניתב םמצטייני לסטודנטים -

  אטלס
( http://law.biu.ac.il/node/192  )המחקר הצעת הגשת לאחר. 

 

 

 


