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אילן-למה הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר

מרצים

,  (גלעד ארדן, ציפי לבני, מתן כהנא)בין בוגרי הפקולטה תמצאו שרים 

, מנדלבליטאביחי ' ש לשעבר פרופ"היועמ)אנשי ציבור בעמדות מפתח 

עורכי דין בכירים  , (ל משרד ראש הממשלה לשעבר יאיר פינס"ומנכ

ובכירים בעולם  ( ד ליאור פורת"עו, פרישטיקד גידי "עו, ד טל עצמון"עו)

(.ל בנק לאומי חנן פרידמן"מנכ)העסקים 

השמה

תוכניות בינלאומיות

הפקולטה למשפטים מקיימת קשרים בינלאומיים ענפים עם מוסדות  

במסגרת קשרים אלו מתקיימות תוכניות  . אקדמיים מובילים בעולם

.חילופי סטודנטים ומתקיימים שיתופי פעולה מחקריים

1

3

4

2

בוגרים בעמדות מפתח

מפרסמים  , ל"מרצי הפקולטה למדו בטובי המוסדות בארץ ובחו

.וזכו בפרסים חשובים, בכתבי העת הטובים ביותר

בפקולטה יש מערך השמה ייחודי המסייע לסטודנטים  

במציאת מקום התמחות



https://youtu.be/ILzHTasRB1E

רוזנברג-הדר דנציג' בואו לשמוע על הפקולטה למשפטים מפי פרופ
למדה לתואר ראשון בפקולטה למשפטים  , חברת סגל בכירה בפקולטה, רוזנברג-הדר דנציג'פרופ

.מייסד הפקולטה, אהרון אנקר' וגם את התואר השלישי למדה כאן בהנחייתו של פרופ, אילן-בבר

בדגש על חקר הפילוסופיה  , תחומי מומחיותה משתרעים על שדות המשפט הפלילי המהותי והדיוני

תורת המשפט  , זכויות נפגעי עבירה, עיצוב מוסדי של מנגנוני צדק פליליים, של המשפט הפלילי

.ונקודות המישק שבין משפט פלילי למשפט חוקתי ולתיאוריות של מגדר, הטיפולי

תואר ראשון חד חוגי במשפטים

בואו לשמוע קצת על הפקולטה

https://youtu.be/ILzHTasRB1E


תואר ראשון חד חוגי במשפטים

תנאי קבלה 

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית
.למשפטים יתקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית בעלי ההישגים הגבוהים ביותרלפקולטה

(:שימו לב לתנאי המינימום לרישום)תיקבע על ידי שקלול ממוחשב של המרכיבים הבאים ( חתך קבלה)רמת ההישגים 

בבחינות הבגרות90מינימום להרשמה ממוצע –ציוני הבגרות ממוצע1.

600מינימום להרשמה ציון –ציון הבחינה הפסיכומטרית 2.

:דחייה/חתכי קבלה

:תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע על פי הקריטריונים

75–חתך קבלה 1.

72–חתך הדחייה 2.

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות  . דחייה תהיה אפשרות להירשם לקורס קדם/בטווח חתכי הקבלה–טווח קורס קדם 3.

.לסגור את ההרשמה לקורס הקדם בכל עת

./https://shoham.biu.ac.il/kabala: מחשבון סיכויי הקבלה של אוניברסיטת בר אילן

אפיק קבלה לפי ציוני תעודת בגרות
:באפיק קבלה לפי ציוני בחינת יוכלו להתקבל מועמדים העומדים בתנאים המצטברים הבאים

112ממוצע בגרות 1.

לפחות90יחידות בציון 5ציון בגרות באנגלית ברמה של 2.

אפיק קבלה לפי ציוני הבחינה הפסיכומטרית
:באפיק קבלה לפי ציוני הבחינה הפסיכומטרית יוכלו להתקבל מועמדים העומדים בתנאים המצטברים הבאים

בבחינה הפסיכומטרית  720ציון 1.

זכאות לתעודת בגרות2.

https://shoham.biu.ac.il/kabala/


תואר ראשון חד חוגי במשפטים

תנאי קבלה 

אפיק קבלה לבעלי תואר אקדמי קודם
.  לפקולטה למשפטים יתקבלו מועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר מבין בעלי תארים אקדמיים קודמים

:רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול המרכיבים האלה

ציוני התואר האקדמי ומקצוע ההתמחות. א

דירוג בכיתה בתואר האקדמי הקודם. ב

ציון הבחינה הפסיכומטרית. ג

.מועמדים במסלול זה יתקבלו לפי החלטתה של ועדת הקבלה של הפקולטה לתואר הראשון

ז מקורסי בחירה ויוכלו לסיים את הלימודים  "נ14-12בעלי תארים קודמים שיתקבלו ללימודים יזכו לפטור מקורסים בהיקף של 

.  בשלוש שנים

קבלה לשנה מתקדמת
.קבלה לשנה מתקדמת אפשרית לשנת הלימודים השנייה בלבד

.  קבלה לשנה מתקדמת תתאפשר אך ורק לסטודנטים שלמדו לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטה או במכללה בישראל

.ל אינם מוכרים על ידי הפקולטה לעניין קבלה לשנה מתקדמת"לימודים חלקיים בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות בחו

:קבלה לשנה מתקדמת אפשרית באחת משתי דרכים

:עמידה בתנאים המצטברים הבאים1.

המועמד עמד בתנאי הקבלה הרגילה לפקולטה. א

87ממוצע הציונים של המועמד בשנה הראשונה במוסד בו למד בשנה הראשונה עולה על . ב

לפחות600המועמד בעל ציון פסיכומטרי של . ג

:עמידה בתנאים המצטברים הבאים.   2

לפחות 90המועמד בעל ממוצע ציונים בשנת הלימודים הראשונה במשפטים במוסד אקדמי אחר של . א

והוא הציג אישור רשמי על כך, העליונים של מחזורו5%-ציוני המועמד הם ב. ב

לפחות600המועמד בעל ציון פסיכומטרי של . ג

.מתקבלים באפיק זה לא יוכלו להתקבל לתוכנית המשולבות



תואר ראשון חד חוגי במשפטים

תנאי קבלה 

אפיק קבלה למועמדים מהחברה החרדית
העומדים  ג"המלהפקולטה תדון במועמדותם של מועמדים מהחברה החרדית כפי שהם מוגדרים על ידי 

:בתנאי הקבלה המצטברים הבאים

'קבלה לשנה א

ג"המלב במוסד חרדי לפי הגדרות "לכיתה י' מועמד אשר למד בין כיתה ט1.

בגרות רגילה או בגרות מותאמת של מכון סאלד או ציונים במכינה האוניברסיטאית  : תעודת בגרות2.

לפחות85יחידות לימוד בציון 4כולל אנגלית ברמה של , לפחות85בממוצע 

לפחות בתחום 90או ציון של , לפחות90בציון ם"אמירלפחות או מבחן 190בציון ר"אמימבחן : אנגלית3.

.פטור מדרישה זו, מועמד ששפת האם שלו היא אנגלית. האנגלית בבחינה הפסיכומטרית

לפחות בתחום החשיבה המילולית בבחינה 110לפחות או ציון של 100בציון ל"יעמבחן : עברית4.

.מועמד בעל תעודת בגרות מותאמת של מכון סאלד פטור מדרישה זו. הפסיכומטרית

ראיון אישי5.

'קבלה לשנה ב

.ג"המלב במוסד חרדי לפי הגדרות "לכיתה י' מועמד אשר למד בין כיתה ט1.

בלימודי תואר ראשון חד חוגי במשפטים באוניברסיטה או במכללה בישראל' לפחות בשנה א90ציון 2.

העליונים של הכיתה10%-הצגת אישור רשמי על מיקומו של המועמד ב3.

לפחות בתחום  90לפחות או ציון של 90בציון ם"אמירלפחות או מבחן 190בציון ר"אמימבחן : אנגלית4.

 .מועמד ששפת האם שלו היא אנגלית פטור מדרישה זו. האנגלית בבחינה הפסיכומטרית

.ראיון אישי5.

.מספר המקומות מוגבל



תואר ראשון חד חוגי במשפטים

תנאי קבלה 

אפיק קבלה מהאוניברסיטה הפתוחה
הפקולטה למשפטים והאוניברסיטה הפתוחה מציעות תוכנית לאפיק מעבר ללימודים 

.  אילן לתואר ראשון לשנה א׳-בפקולטה למשפטים בבר

:  על המועמד לעמוד בתנאים המצטברים הבאים

שנים מיום תחילת 5-אפיק המעבר מיועד לאלו שהתחילו את הלימודים לא יאוחר מ1.

ולא יאוחר משנתיים מאז סיימו  , לימודי הקורס הרלוונטי הראשון באוניברסיטה הפתוחה

.באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הרלוונטי האחרון

.לפחות90ממוצע ציונים של 2.

העליונים בקבוצת הלימוד10%-אישור האוניברסיטה הפתוחה על מיקום ב3.

לפחות85בציון של ר"אמיבחינת : אנגלית4.

.המועמדים יחויבו בלימודי אנגלית בהתאם לרמת הציון בבחינה❖

.לא יוכרו קורסי אנגלית שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה❖



תואר ראשון חד חוגי במשפטים

מרבתוכנית המצוינות 

והאיכותיתהחדשניתהמצוינותתוכנית–(תחומי-רבשפטיםמ)מרבתוכניתתיפתחד"תשפהלימודיםבשנת•

,בישראלמסוגהראשונה,תחומית-רבתוכניתהיאמרב.במשפטיםחוגיחדראשוןלתוארלתלמידיםבישראל

.אשכולותאנשיומשפטניםמשפטניותלהכשרתהמותאמת

מדעי)בטכנולוגיהיסודבמקצועותלהכשרה,במשפטיםחוגיחדראשוןתוארלצד,יזכוהתוכניתובוגריבוגרות•

ספרות,פילוסופיה)הרוחובמדעי,(עסקיםמינהל,פסיכולוגיה,כלכלה)החברהבמדעי,(מתמטיקה,המחשב

במטרהנבחרוהמקצועות.התוכניתלתלמידיייחודיתשנתיתוסדנהמתוגברתברמהאנגליתילמדווכן,(עברית

למקצועותבנוסף.העתידשלהמשפטעולםלהנהגתלתוכניתשיתקבלווהסטודנטיםהסטודנטיותאתלהכשיר

ולחלופין,התחומיםבאחדנוספיםמקצועותשלחטיבה,אישיתבחירהלפי,ילמדווהסטודנטיםהסטודנטיותהחובה

.במדרשהאולתורההגבוהמכוןבילמדו

.(בלימודיםלהצלחהבכפיפות)לימודיהםשנותכללאורךלימודיםבמלגתיזכולתוכניתוהמתקבליםהמתקבלות•

.(התוכניתראשבאישור,וחצישניםשלושפניעלהלימודיםאתלרכזניתן)שניםארבע:הלימודיםמשך•
:קבלהתנאי•

הפסיכומטריתבבחינהלפחות720ציון.א
לפחות112בגרותממוצע.ב

5-בבגרותלבעליתינתןבקבלהעדיפות)לפחותיחידות4–במתמטיקהבגרות;יחידות5–באנגליתבגרות.ג

(יחידות
אישיראיון.ד

בנדוראריאל'פרופ:התוכניתראש•

.הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הרישום לתוכנית בכל עת•

.הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבחור לתוכנית את המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר•



תואר ראשון חד חוגי במשפטים

חטיבת משפט וטכנולוגיה

חטיבת משפט וטכנולוגיה

הפקולטה למשפטים מציעה לתלמידי תואר ראשון תכנית לימודים הכוללת חטיבת לימודים בתחום של משפט  

בשילוב תואר שני בבית הספר למנהל עסקים מסלול מערכות מידע או תואר שני במחלקה למדעי המידע  , וטכנולוגיה

.מסלול טכנולוגיות מידע

(.כולל לימודי התואר השני)שנים 4: משך הלימודים

חובה ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים קורסים המפורטים באתר  : חובות הלימודים בתוכנית

.הפקולטה תחת תוכניות לימודים

תנאי קבלה

בחלק  130ציון , לפחות80יחידות במתמטיקה בציון של 5בגרות , לפחות85יחידות אנגלית בציון 5בגרות 1.

4לפחות במתמטיקה 93במקרים חריגים תיבחן קבלה גם לבעלי ציון בגרות . הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית

(יחידות

650ציון בבחינה הפסיכומטרית לפחות ;106מינימום ממוצע בגרות לפחות 2.

יחידות מתמטיקה  5, לפחות85יחידות אנגלית בציון 5, 114ממוצע בגרות : קבלה על סמך ציון בגרות בלבד3.

לפחות85בציון 

הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה את הזכות לקבל את בעלי הנתונים הגבוהים . מספר המתקבלים לתוכנית מוגבל

.ביותר מבין המועמדים

.89תנאי מעבר משנה לשנה ממוצע במשפטים של : תנאי מעבר

.סטודנט שיסיים בהצלחה את חטיבת הלימודים יהיה זכאי לקבל תעודה נלווית לתואר המציינת זאת:תעודה

מגמת  )עסקים למינהלס "המתקבלים לתוכנית ילמדו בשנת הלימודים השנייה גם קורסי השלמה בביה: תואר שני

בשנה השלישית יחלו ללמוד קורסים לקראת  . באישור ראשי המחלקות–או במחלקה למדעי המידע ( מערכות מידע

.התואר השני בתחום בו בחרו

.לפחות בקורסי ההשלמה80ממוצע של : תנאי להמשך הלימודים בתואר שני



תואר ראשון חד חוגי במשפטים

של האוניברסיטה למצטיינות ולמצטיינים" אילנות"תוכנית 

.המסלול האוניברסיטאי היוקרתי למועמדות ולמועמדים מצטיינים

110וממוצע בגרות לפחות 740ציון בבחינה הפסיכומטרית לפחות : תנאי קבלה

וחניה בקמפוס , ליווי אקדמי אישי, מלגת קיום חודשית, ההשתתפות בתוכניית מקנה פטור משכר לימוד

(.לבעלי רכב הרשום על שמם)

.מספר המלגות מוגבל

"אילנות"תוכנית אתר 

,  בלשכת סגן הרקטור" אילנות"מרכזת תוכנית , תאיר גבע רמות' לשאלות וליצירת קשר ניתן לפנות לגב

ilanot.vir@biu.ac.ilל "דוא/ 03-5317807טלפון 
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תואר ראשון חד חוגי במשפטים

תוכנית ליווי

ליווי השמה להתמחות–המרכז לקריירה 

מערך ההשמה של המרכז לקריירה הוקם על מנת לסייע ולתווך בחיבור הנכון בין הסטודנטים  

בהתאם לנתוני הסטודנטים ולשאיפותיהם ותוך תשומת  , והבוגרים בפקולטה לבין משרדי עורכי הדין

.לאופיו ולצרכיו, לב קפדנית למשרד בו הם יעבדו

סיוע בכתיבת קורות חיים1.

.הכנה לראיון עבודה2.

.כנסים ואירועי זרקור עם מעסיקים מובילים3.

.מתן מידע על מעסיקים4.

.הרצאות וסדנאות בתחום הקריירה והתעסוקה5.

התוכנית לליווי ולקידום סטודנטיות וסטודנטים מהחברה הערבית

ايالن-برنامج دعم الطالب والطالبات العرب في كلية الحقوق جامعة بار
מטרת התוכנית היא לסייע לסטודנטיות ולסטודנטים מהחברה הערבית בהתמודדות עם הקשיים 

ולהציע להם מגוון אפשרויות ללמידה ולהתפתחות באמצעות  , המבניים והלשוניים העומדים בפניהם

אילן היא מקום -הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר. ליווי אישי במהלך כל תקופת הלימודים

ולתרומה  , להצלחת תלמידיה, עם מחויבות חזקה למצוינות משפטית, ופלורליסטי, מגוון, תוסס, צעיר

. על כל המגזרים שבה, לחברה הישראלית

م مجموعة وتقدييواجهونهامن البرنامج هو مساعدة الطالب على التعامل مع الصعوبات الهيكلية واللغوية التي الهدف 

.متنوعة من خيارات التعلم والتطوير من خالل التوجيه الشخصي خالل اللقب

تميز القانوني لنجاح تعتبر كلية الحقوق في جامعة بار إيالن مكانًا شابًا وحيويًا ومتنوًعا وتعدديًا مع التزام قوي بال .

طالبها في المساهمة في المجتمع اإلسرائيلي في جميع قطاعاته



תוכניות  
משולבות

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי נוסף

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי בכלכלה

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי בעבודה סוציאלית

תואר ראשון חד חוגי במשפטים בשילוב חוג במהלך תואר בפסיכולוגיה

מגמת לימודי אסיה, תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי במדעי הרוח

תואר ראשון ותואר שני חד חוגי במשפטים

תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני  
חד חוגי ברגולציה ומדיניות סביבתית

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני

עסקיםבמינהלתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי 

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בפילוסופיה

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי במדעי המדינה

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי במדעי המידע

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בהיסטוריה כללית

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בתולדות עם ישראל

1

3

4

2



חוגי נוסף-תואר ראשון במשפטים עם תואר ראשון חד

תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי בכלכלה

אשר תקנה למי שיעמוד  , הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות תוכנית לימודים משותפת

(.A.B).ותואר ראשון חד חוגי בכלכלה ( B..LL)בה בהצלחה תואר ראשון חד חוגי במשפטים 

תוכנית הלימודים

.שנים4משך התוכנית 1.

.  כולל לימודי יסוד ביהדות, (ש"ש63)ז "נ126הלימודים בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של 2.

(.  ש"ש46)ז "נ92הלימודים במחלקה לכלכלה יהיו בהיקף של 3.

. במסגרת התואר במשפטים בלבדאת החובות בלימודי יסוד ובקורסים כלליים ילמדו הסטודנטים4.

.  ובכלכלה( ללא קורס קדם)לתוכנית יתקבלו סטודנטים לפי תנאי הקבלה הרגילים בפקולטה למשפטים 5.

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרות לעצמם את הזכות לקבל לתוכנית את המצטיינים ביותר  6.

.מבין הנרשמים

תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי בעבודה סוציאלית  

ס לעבודה סוציאלית מקיימים תוכנית לתואר ראשון  "הפקולטה למשפטים וביה

(.A.B).ולתואר ראשון חד חוגי בעבודה סוציאלית ( B.LL)חד חוגי במשפטים 

תוכנית הלימודים

.שנים4משך התוכנית 1.

(.  ש"ש46)ז "נ92ס לעבודה סוציאלית יהיו בהיקף של "הלימודים בביה2.

.  כולל לימודי יסוד ביהדות, (ש"ש66)ז "נ126הלימודים בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של 3.

. את החובות בלימודי יסוד ובקורסים כלליים ילמדו הסטודנטים  במסגרת התואר במשפטים בלבד4.

ס  "ולביה( ללא קורס קדם)לפי תנאי הקבלה הרגילים לפקולטה למשפטים , לתוכנית יתקבלו סטודנטים5.

.  לעבודה סוציאלית

ס לעבודה סוציאלית שומרים לעצמם את הזכות לקבל לתוכנית את המועמדים  "הפקולטה למשפטים וביה6.

.המצטיינים ביותר מבין הנרשמים

מספר המקומות בתוכנית מוגבל7.



כללי

.  אלא אם צוינו תנאי קבלה מיוחדים. יש להתקבל לשתי המחלקות

לא יוכל  ' אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה או אפיק מעבר לשנה ב, סטודנט שהתקבל ללימודים דרך קורס קדם

.להתקבל כסטודנט לתוכנית לתואר ראשון במשפטים עם תואר נוסף

.מספר המקומות מוגבל

תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים בשילוב חוג במהלך תואר בפסיכולוגיה  

בשילוב חוג במהלך  ( B.LL)הפקולטה למשפטים והמחלקה לפסיכולוגיה מקיימים תוכנית לתואר ראשון חד במשפטים 

.תואר בפסיכולוגיה

תוכנית הלימודים

.משך התוכנית שלוש וחצי עד ארבע שנים1.

.לפחות78וסכם , לפחות680ציון בבחינה הפסיכומטרית 2.

.מי שיעמוד במסלול זה בהצלחה יהיה זכאי לתואר בוגר חד חוגי במשפטים וחוג במהלך תואר בפסיכולוגיה3.

הפקולטה למשפטים והמחלקה לפסיכולוגיה שומרות לעצמן את הזכות לקבל לתוכנית את המועמדים  .  4

.המצטיינים ביותר מבין הנרשמים

וגם יזכו לתגבור ייעודי ביחס  , המשתתפים יזכו להתאמות שונות שיאפשרו להם ללמוד בשני התוכניות במקביל.  5

.לנקודות ההשקה שבין משפטים ופסיכולוגיה

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי נוסף



תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי נוסף

מגמת לימודי אסיה, תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר ראשון חד חוגי במדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח פותחת בפני תלמידי הפקולטה למשפטים אפיקים חובקי עולם ומציעה תואר ראשון  

נוכח חשיבותן הגוברת של המעצמות האסיאתיות  . מגמת לימודי אסיה, תחומי במדעי הרוח-נוסף בחוג הרב

מגמת לימודי אסיה שואפת להקנות לבוגריה ידע אקדמי ייחודי וכלים מעשיים שיאפשרו להם  , בעולם הגלובלי

התוכנית כוללת . תוכנית הלימודים מותאמת לתלמידי הפקולטה למשפטים. למנף את התפתחותם המקצועית

,  הודו, יפן, פוליטיקה וכלכלה של סין, חשיפה לתכנים מרתקים בתחום המשפט האסיאתי וספרות ותרבות

במסגרת הלימודים קיימת אפשרות בחירה בלימוד אחת מבין שלוש השפות  . קוריאה ומדינות אחרות באסיה

.יפנית או קוריאנית, סינית: הבאות

.בלימודי משפטים82סיום התוכנית מותנה בממוצע . שנים4הלימודים יימשכו 



כללי

.  אלא אם צוינו תנאי קבלה מיוחדים. יש להתקבל לשתי המחלקות

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה או אפיק מעבר לשנה  , סטודנט שהתקבל ללימודים דרך קורס קדם

.לא יוכל להתקבל כסטודנט לתוכניות לתואר ראשון במשפטים עם תואר שני' ב

.מספר המקומות בתוכניות מוגבל

עסקיםבמינהלתכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי 

עם תואר  ( B.LL)עסקים מקיימים תכנית לימודים לתואר ראשון חד חוגי במשפטים למינהלס "הפקולטה למשפטים וביה

.עסקים במסלול ללא תזהבמינהלשני חד חוגי 

.  שנים אקדמיות4יוכל לסיים את לימודיו במשך , סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התוכנית

.אילן-בתוכנית יוכלו ללמוד רק סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר ראשון חד חוגי במשפטים באוניברסיטת בר

.  בלימודי המשפטים' לפחות עד לסוף שנה ג82יש לשמור על ממוצע של 

תנאי קבלה

:לתוכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים שעומדים בשלושה תנאי קבלה מצטברים

.  לפחות בבחינה הפסיכומטרית126ציון כמותי של 1.

.יחידות5ציון בגרות באנגלית 2.

.יחידות5ציון בגרות במתמטיקה 3.

ומעלה בבחינה הפסיכומטרית יוכלו להגיש  130יחידות עם ציון כמותי 4ומעלה בבגרות במתמטיקה 80בעלי ציון 

.בקשה לקבלה חריגה

מסלולי לימוד

(ס"ס למנע"מסלול למצטיינים ביותר באישור דיקן הפקולטה למשפטים וראש ביה)טכנולוגיות מידע , שיווק, מימון

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני

תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בפילוסופיה

הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה מציעים תוכנית משולבת ללימודי תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בפילוסופיה

מסלולי לימוד בתוכנית

.שנים4–תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בפילוסופיה ללא תזה 

.שנים5–תואר ראשון עם תואר שני חד חוגי בפילוסופיה עם תזה 

.בקשה להתקבל לתוכנית תוגש בעת הגשת המועמדות ללימודים



תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי במדעי המדינה
הפקולטה למשפטים והחוג למדעי המדינה מציעים תוכנית משולבת ללימודי תואר ראשון חד חוגי  

.  במשפטים עם תואר שני חד חוגי במדעי המדינה

.  שנים אקדמיות4סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התוכנית יוכל לסיים את לימודיו במשך 

.במשפטים85שנים וסיומם מותנה בממוצע 4הלימודים יימשכו 

תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני במדעי המידע
התוכנית מאפשרת לסטודנטים  . תחום טכנולוגיות המידע תופס תאוצה ברחבי העולם בשנים האחרונות

ויזואליזציה של נתונים ושיטות חדשות  , למידת מכונה, למשפטים היכרות עם שפות תכנות חדשות

.  עיבוד והצגת נתונים, לניתוח

.  התוכנית מציעה לשלב לימודי תואר שני ללא תזה בלימודי מידע עם תואר ראשון חד חוגי במשפטים

.  במשפטים85שנים וסיומם מותנה בממוצע 4הלימודים יימשכו 

תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בתולדות עם ישראל
הפקולטה למשפטים והמחלקה לתולדות עם ישראל מציעות תוכנית ללימודי תואר ראשון חד חוגי  

.  במשפטים עם תואר שני חד חוגי בתולדות עם ישראל

.  שנים אקדמיות4סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התוכנית יוכל לסיים את לימודיו במשך 

.במשפטים85שנים וסיומם מותנה בממוצע 4הלימודים יימשכו 

תוכנית לתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי בהיסטוריה כללית
הפקולטה למשפטים והמחלקה להיסטוריה כללית מציעות תוכנית ללימודי תואר ראשון חד חוגי  

.במשפטים עם תואר שני חד חוגי בהיסטוריה כללית

.  שנים אקדמיות4יוכל לסיים את לימודיו במשך , סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התוכנית

.במשפטים85שנים וסיומם מותנה בממוצע 4הלימודים יימשכו 

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני



כללי

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה או אפיק  , סטודנט שהתקבל ללימודים דרך קורס קדם

.לא יוכל להתקבל כסטודנט לתוכנית מספר המקומות מוגבל' מעבר לשנה ב

תכנית לתואר ראשון ולתואר שני ללא תזה חד חוגי במשפטים

.שנים4–משך הלימודים ✓

90אילן והם בעלי ממוצע של -סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה למשפטים בבר✓

.  מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית, לפחות בסיום השנה הראשונה

סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה בשנה מתקדמת לא יוכלו להגיש בקשה ✓

.להתקבל לתוכנית

. לתוכנית יתקבלו המועמדים המצטיינים מבין מגישי הבקשות✓

הדיון הסופי בקבלת המועמדים לתוכנית יתקיים בתום שנת הלימודים הראשונה ולאחר  ✓

. קבלת ציוני מועדי ב

.עד לסיום הלימודים90יש לשמור על ממוצע ✓

תואר ראשון ותואר שני חד חוגי במשפטים



אפיק מעבר  , סטודנט שהתקבל ללימודים דרך קורס קדם. יש להתקבל לשתי המחלקות

לא יוכל להתקבל כסטודנט לתוכנית  מספר  ' מהאוניברסיטה הפתוחה או אפיק מעבר לשנה ב

.המקומות מוגבל

משותפת לפקולטה  , שהיא היחידה בתחומה בישראל, התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית

התוכנית נועדה לחשוף את הסטודנטים לתאוריה של . למשפטים ולמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

התוכנית תכשיר את  . רגולציה וליישומים בתחום הסביבה ולתת להם כלים לביצוע מחקר בתחום

הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית במגזר הציבורי והפרטי ובתחומים 

.  תכנון ושלטון מקומי, בריאות הציבור, הנושקים לו כגון אכיפה

,  ר אורית רותם"ס הרב תחומי לקיימות וד"ראש ביה, אורן פרז' בראש התוכנית עומדים פרופ

.ראש המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

תנאי הקבלה

85ממוצע 

יש לשמור על הממוצע עד לסיום הלימודים

תואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני חד חוגי ברגולציה ומדיניות סביבתית
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