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 שנתון הפקולטה למשפטים 

   .אילן-באוניברסיטת בר שנתון זה מוגש לכם לשם קבלת מידע על הלימודים בפקולטה למשפטים

 בכל התארים בפקולטה למשפטים. ועל הסטודנטיות הוראות שנתון זה חלות על הסטודנטים  

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

 מאחלים לכם שנת לימודים פורייה.  ואנ
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 רישום וקבלת תלמידים לתואר ראשון . 1
 

 תנאי רישום  1.1
 

   מועדי הרישום    1.1.1
 ההרשמה לפקולטה למשפטים תתקיים במועד הרישום הרגיל של האוניברסיטה.       

 
 בגרות תעודת    1.1.2

יירשמו לפקולטה למשפטים רק מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית ואשר מתקיים  
 לגביהם לפחות אחד מהתנאים האלה: 

 לפחות.  90לל של  ק בעלי תעודת בגרות ישראלית בממוצע ציונים משו  . א
 לפחות.  80בעלי תעודת "בוגר" באוניברסיטה ישראלית מוכרת בממוצע ציונים של  . ב
 תעודה קבילה מחו"ל המקבילה ברמת הציונים לאמור לעיל. בעלי  . ג
 

 בחינה פסיכומטרית    1.1.3
כל המועמדים, בכללם מועמדים בעלי תואר אקדמאי, חייבים להיבחן בבחינה   . א

 הפסיכומטרית לא יאוחר מחודש אפריל בשנת הרישום. 
לפקולטה למשפטים יוכלו להירשם מועמדים שציון הבחינה   - תנאי סף לרישום  . ב

 . 600פסיכומטרית שלהם עולה על ה
 . S.A.Tאו    L.S.A.Tמועמדים בעלי תעודות מחו"ל רשאים להגיש ציון תקף של בחינת  . ג
 

 המועמדים חייבים להמציא את כל המסמכים והציונים לתום תקופת הרישום.     1.1.4
 ח הלימודים. "מועמדים בעלי תארים אקדמיים מתבקשים להציג שני העתקים של דו

 
הוועדה לקבלת תלמידים רשאית להאריך את המועמדים הנקובים בסעיף זה בנסיבות   1.1.5

 מיוחדות. לא תידונה פניות מיוחדות ללא אישור הוועדה. 
  

 תנאי קבלה  1.2
 

, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו  84-104למועמדים בעלי ציון בעברית של  1.2.1
דורשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יי

 ומעלה.  105ולעמוד בסף הנדרש 
 

 מועמדים בעלי תעודות בגרות ישראלית   1.2.2
לפקולטה למשפטים יתקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית שהם המועמדים בעלי  

 לעיל.   2.1ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי הרישום בסעיף  
 שקלול ממוחשב של המרכיבים האלה: רמת ההישגים תיקבע על ידי  

 ממוצע ציוני הבגרות.  . א
 . ציון הבחינה הפסיכומטרית . ב

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

 מועמדים בעלי תארים אקדמיים    1.2.3
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 בסיום התואר האקדמי.  . ב
 ציון בחינת הפסיכומטרי.  . ג

 הקבלה הפקולטטיבית לתואר הראשון.  קבלת המועמדים נתונה בידי ועדת 
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 מועמדים מהחברה החרדית    1.2.4
מהחברה החרדית בהתאם להגדרתם על ידי   תדון במועמדותם של מועמדים הפקולטה 

 בתנאי הקבלה המצטברים הבאים  העומדים המועצה להשכלה גבוהה ו
 קבלה לשנה א׳  

סאלד או ציונים במכינה  בגרות רגילה או בגרות מותאמת של מכון   – תעודת בגרות  . א
  85בציון  ידות לימודיח  4לפחות, כולל אנגלית ברמה של   85האוניברסיטאית בממוצע 

  .לפחות 
  90לפחות או ציון של  90לפחות או אמירם בציון  190מבחן אמיר בציון  – אנגלית  . ב

 לפחות בתחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.  
  .דרישה זומועמד ששפת האם שלו היא אנגלית, פטור מ

לפחות בתחום החשיבה    110או ציון של ומעלה   105מבחן יע"ל בציון  – עברית  . ג
המילולית בבחינה הפסיכומטרית מועמד בעל תעודת בגרות מותאמת של מכון סאלד  

 . פטור מדרישה זו 
  .ראיון אישי . ד

 קבלה לשנה ב׳  
 ע"י המל"ג לפחות בשנה א בלימודי תואר ראשון במשפטים במוסד המוכר    90ציון  . א
 . העליונים של הכיתה10%-בהצגת אישור רשמי על מיקומו של המועמד   . ב
בתחום    90לפחות או ציון של   190לפחות או אמיר בציון  90מבחן אמירם בציון  . ג

 האנגלית בבחינה 
 

 הודעת קבלה  1.2.5
המשרד לקבלת תלמידים.  מיקבלו הודעת קבלה   ,מועמדים שיתקבלו לפקולטה למשפטים 

הקבלה יאושר סופית רק לאחר שהמועמד שהתקבל יאשר את לימודי בכתב למזכירות  הליך 
 הפקולטה במועד שיידרש. 

 
 לא יתקבלו לפקולטה סטודנטים במעמד שלא מן המניין.    1.2.6

 
 חלקית.   תוכניתלא יתקבלו לפקולטה סטודנטים המבקשים ללמוד ב   1.2.7

 
 קבלה לשנה מתקדמת  1.3

 
 מתקדמת אפשרית לשנת הלימודים השנייה בלבד. קבלת סטודנט לשנה  1.3.1

 
קבלת סטודנט לשנה מתקדמת תתאפשר אך ורק לסטודנט שלמד בפקולטה למשפטים או     1.3.2

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

 קדמת אפשרית באחת משתי דרכים: קבלה לשנה מת
 עמידה בתנאים המצטברים הבאים:  . א

 המועמד עמד בתנאי הקבלה הרגילה לפקולטה.  .1
ממוצע הציונים של המועמד בשנה הראשונה במוסד בו למד בשנה הראשונה עולה   .2

 . 87על 
 לפחות.   600פסיכומטרי של ציון  המועמד בעל .3

 עמידה בתנאים המצטברים הבאים:  . ב
ממוצע ציונים בשנת הלימודים הראשונה במשפטים במוסד אקדמי  המועמד בעל  .1

העליונים של   5% -ות ובנוסף הציג אישור רשמי על מיקומו ב חלפ  90אחר של ציון 
 .הכתה

 לפחות.   600פסיכומטרי של ציון  בעלהמועמד   .2
 

הכולל הוא   ים ציונהעל אף האמור, הפקולטה תכיר בקורסים שלמד הסטודנט אם ממוצע  1.3.3
. במקרים מיוחדים הוועדה לענייני תלמידים רשאית להכיר בקורסים שלמד  87לפחות 

 . 87-הסטודנט גם אם ממוצע ציוני הכולל נמוך מ 
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 יחולו עליו התנאים הבאים:   ,משהתקבל סטודנט בשנה מתקדמת  1.3.4

הלימודים של הסטודנט תיקבע על ידי הוועדה לענייני תלמידים בהתאם להיקף   תוכנית . א
 מים. דהקו  ם לימודיה

אילן, יידרש הסטודנט ללמוד באוניברסיטה  -על מנת לקבל תואר בוגר מאוניברסיטת בר . ב
 הלימודים הנדרשת בפקולטה למשפטים.  תוכנית לפחות מחצית מ

 
 ר מהאוניברסיטה הפתוחהאפיק מעב 1.3.4

 
 כללי  1.4.1

עות תוכנית לאפיק מעבר ללימודים  הפקולטה למשפטים והאוניברסיטה הפתוחה מצי 
אילן לתואר ראשון לשנה א׳. אפיק המעבר מיועד לאלו שהתחילו  - בפקולטה למשפטים בבר
שנים מיום תחילת לימודי הקורס הרלוונטי הראשון    5-את הלימודים לא יאוחר מ 

באוניברסיטה הפתוחה, ולא יאוחר משנתיים מאז סיימו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס  
  .הרלוונטי האחרון 

 
 תנאי רישום   1.3.5

 באים: מצטברים התנאים ה לעמוד בל המועמד  ע
  .ת ורסים מהרשימה המאושרק . א
  . 90ממוצע  . ב
  .העליונים בקבוצת הלימוד  10% אישור האוניברסיטה הפתוחה על מיקום ברף . ג
  .לפחות 85בחינת אמיר בציון של  -אנגלית   . ד

 המועמדים יחויבו בלימודי אנגלית בהתאם לרמת הציון בבחינה.  
 .לא יוכרו קורסי אנגלית שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה 

 
 הכרה בקורסים  1.3.6

 י שיתקבלו לפקולטה, יקבלו הכרה בקורסים הבאים מ
 משפט חוקתי  . א
  .מבוא ללימודי משפט . ב
  .מקצועות בחירהש"ס קורסי  18עד  . ג

מעבר להכרות אלו, הסטודנטים ישלימו במהלך השנה הראשונה את קורסי החובה, מהם  
 . אינם פטורים 

    
 הקפאת קבלה ללימודים     1.4

 
מועמד אשר התקבל לפקולטה למשפטים לא יוכל להקפיא את קבלתו ללימודים ויהא עליו     1.5.1

 לממש את קבלתו באותה שנת הלימודים.  
 

לימודים, יהא עליו להירשם מחדש בשנת הלימודים הבאה ולעמוד  לא החל את האם סטודנט   1.5.2
 בתנאי הקבלה כפי שיהיו בעת הרישום החדש. 

 
 הארכת לימודים     1.5

 
סטודנט אשר הגיש בקשה להארכת לימודים והתקבלה בקשתו, יהיה כפוף לתקנות כפי  

כניות הלימודים  ושפורסמו בשנת לימודיו הראשונה, כל זה תוך התאמה לשינויים שיחולו בת
 של הפקולטה מעת לעת. 
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 . רישום וקבלת תלמידים לתארים מתקדמים 2
 

 כללי  – תואר שני    2.1
 

 מסלולי הלימוד   2.1.1
 : .LL.M)בפקולטה מתקיימים המסלולים הבאים לתואר שני במשפטים ) . א

 מסלול הכולל עבודת מחקר )תזה(.   - מסלול א'  . א
 מסלול ללא עבודת מחקר.  - מסלול ב'  . ב
 עורכי דין ולמשפטנים. שופטים, ל מסלול ללא עבודת מחקר ל - מסלול ג'  . ג

לסטודנטים שאינם   בלימודי משפטבפקולטה מתקיימים המסלולים הבאים לתואר שני   . ב
 (: .M.A)  בעלי תואר ראשון במשפטים 

 מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות.  - מסלול ד'  . ד
 עבודת מחקר לבוגרי מדעי החברה ולבוגרי מדעי הרוח.  מסלול ללא  -לול ה'  סמ .ה
 . מדעי המחשב והנדסהמסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי  - מסלול ו'  . ו
 קצועות הרפואהמסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי מ -מסלול ז'   .ז

 
 הרשמה ללימודי התואר השני    2.1.2

 ההרשמה ללימודי התואר השני מתבצעת באמצעות הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית. 
 

 משך הלימודים    2.1.3
 שנתיים.   -' למשפטנים  ב- במסלולים א' . א
 שנה אחת.   –)ללא תזה( למשפטנים  במסלול ג'   . ב
 עד ארבעה עשר חודשים.  – )ללא תזה(  ללא משפטנים  'ז-ד'   יםבמסלול . ג

 סטודנט אשר לא יסיים את לימודי התואר השני בפרק הזמן הקצוב לעיל יופסקו לימודיו. 
 

דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות  ב' חייבים למלא אחר  - סטודנטים במסלולים א' ו   2.1.4
 ובשפה האנגלית. 

 
הסטודנטים בכל מסלולי הלימוד לתואר השני בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר     2.1.5

שני הנוהג באוניברסיטה. במידה שתקנון האוניברסיטה יציב דרישות נוספות על אלו  
 פות על הסטודנטים. המצוינות בשנתון זה, יחולו גם הדרישות הנוס

 
 , לא יהיה זכאי  75 –בתום לימודי התואר השני נמוך מ  הציונים שלו סטודנט שממוצע    2.1.6

 לתעודת מוסמך. 
 

 דים לתואר שלישי  והמשך הלימ   2.1.7
מסלולי התואר השני במשפטים )ללא תזה( מיועדים בעיקר לבעלי עניין   – ג' -מסלולי ב' . א

אקדמי בתחומי התמחות מסוימים, שאין בכוונתם לפתח קריירה מחקרית. עם זאת,  
סטודנטים מצטיינים במסלולים אלו יוכלו להגיש בקשה להשלמת תזה לתואר השני  

( לחילופין, יוכלו סטודנטים מצטיינים  2.8לצורך המשך לימודים לתואר שלישי )סעיף 
 . במסלולים אלו להגיש בקשה להתקבל לתואר שלישי במסלול השלמות

סיום הלימודים במסלולים לתואר שני בלימודים משפט אינו מאפשר   –'  ז-במסלולים ד'  . ב
 המשך לימודים לתואר שלישי. 

 
 מאפשר עיסוק בעריכת דין. ' אינו ז-למניעת ספק, סיום הלימודים במסלולים ד'    2.1.8
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 מסלול א'   -  תואר שני עם תזה      2.2
 

 כללי  2.2.1
 הקבלה ללימודי התואר השני במסלול עם תזה, אפשרית באחת משתי דרכים:      

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

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

הוועדה לתארים   וכי  תוכניתיודגש כי עמידה בכל התנאים להלן אינה מבטיחה קבלה ל . ג
מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים   מתקדמים 

 ביותר מבין אלו שיעמדו בתנאי הקבלה. 
 

 תנאי קבלה למסלול הישיר עם תזה  2.2.2
בוגרי תואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שני עם תזה  

 ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן: 
 לפחות בלימודי התואר הראשון.  85ציון ממוצע  . א
 בסמינריון האחר.  90  - באחד הסמינריונים ו  85ציון  . ב

 
 המבקשים להתקבל למסלול יצרפו לבקשתם:  

 . ן גיליון ציוני תואר ראשו . א
 מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר הראשון.  . ב
עמודים ובהתאם להנחיות   4-5מוצע )בהיקף של ההצהרת כוונות ביחס למחקר   . ג

 (. ניתן למצוא במדור תארים מחקריים ן , אותהפקולטטיביות
 הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה.  . ד
 עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר הראשון.  .ה
 שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד.  . ו

 
 תנאי קבלה למסלול העקיף עם תזה    2.2.3

סטודנטים שהתקבלו למסלול לתואר שני ללא תזה )מסלול ב'( ומבקשים להצטרף למסלול  
יף לתואר שני עם תזה נדרשים עם קבלתם ללימודים להירשם לקורסים שהיקף של  קהע

 . לפחות מחצית מהיקף הקורסים הנדרש במסלול ללא תזה
ם  ציוניהשהממוצע   סטודנטים יוכלו להגיש בקשה למעבר למסלול לתואר שני עם תזה בתנאי

בסמינריון   90-באחד הסמינריונים ו  85, וכמו כן ציוון 85-בדרישות שלעיל אינו נופל מ   םהשל
 האחר. 

 
הבקשה תוגש עם סיום שנת הלימודים הראשונה, ולא יאוחר מסוף חודש אוגוסט, על גבי  

 טופס פנייה של הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני. לבקשה יש לצרף: 
 י תואר ראשון וגיליון ציוני שנה ראשונה בתואר השני. גיליון ציונ . א
  להנחיות עמודים ובהתאם    4-5הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע )בהיקף  . ב

 (. , אותן ניתן למצוא במדור תארים מחקרייםהפקולטטיביות
 הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה.  . ג
 הפקולטה. מלצה כתובה אחת לפחות חברי סגל פנים של ה . ד
 

 מהלך הלימודים     2.2.4
 ש"ס   28מסגרת הלימודים היא בהיקף של  . א
 : המשך הלימודים במסלול מותנה העמידה בדרישות המצטברות הבאות  . ב

 לפחות.   80שנת הלימודים השנייה, בממוצע  תום . השלמת חובות השמיעה עד ל 1
 הראשונה. . הגשת הצעת מחקר עד סוף חודש אוגוסט של שנת הלימודים 2
הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים   –. במסלול העקיף 3

 השנייה. 
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 מסלול ב'  – תואר שני ללא תזה    2.3
 

 תנאי קבלה   2.3.1
המסלול לתואר שני ללא תזה מיועד לסטודנטים בעלי תואר בוגר במשפטים מטעם  

לפחות בתואר הראשון, או ציון השווה    80"ל, שלהם ממוצע ואוניברסיטה מוכרת בארץ או בח
 . ש"ס   32בערכו לציון זה. מסגרת הלימודים היא בהיקף 

 
 השלמת תזה לתואר שני    2.3.1

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

 לפחות בלימודי התואר השני.  85ממוצע . ציון 1
 בסמינריון  האחר.   90באחד הסמינריונים וציון   85. ציון 2
 

 לבקשה להשלמת תזה לתואר שני יש לצרף:  . ב
 . גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני. 1
 . מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר השני. 2
       עמודים ובהתאם להנחיות   4-5ף . הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע )בהיק3

 (. , אותן ניתן למצוא במדור תארים מחקרייםפקולטטיביותה    
 . הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה.4
 . עותק קשיח מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני. 5
 המועמד.  . שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם6
 

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

 . שנה אחת –משך הלימודים בהשלמת תזה  . ד
 

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

 תזה.
 

 מסלול ג'  – תואר שני לעורכי דין ולמשפטנים )ללא תזה(    2.4
 

 כללי  2.4.1
( לעורכי דין ולמשפטנים מתקיימת בשלושה מסלולי  LL.M.לתואר שני במשפטים )  תוכניתה

 לימוד:  
 מקרקעין  –  משפט מסחרי . א
 ציבורי  – משפט פלילי  . ב
 משפחה  – גישור  . ג
 
מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט, תוך הקפדה על שילוב   תוכניתה

היא להרחיב ולהעמיק את השכלת הסטודנטים בתחום   תוכניתהיבטים מעשיים. מטרת ה
 נו. נההתמחות ולתת להם כלים עדכניים להתמודדות עם מציאות המשפטית בת זמ

 
 נבנתה תוך התחשבות מרבית בלוח הזמנים הצפוף של עורכי דין פעילים.   תוכניתה

הלימודים לתואר יימשכו שלושה סמסטרים עוקבים במהלך שנת הלימודים )סמסטרים א', ב'  
 וקיץ(. 

 
 הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לתואר שני בתקופה של שנה קלנדרית אחת.  2.4.2

 
 תנאי קבלה     2.4.3

לפחות במוסד אקדמי מוכר   80( בממוצע ציונים של .LL.Bסיום תואר ראשון במשפטים )  . א
 בארץ או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל בממוצע ציונים מקביל. 
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הוועדה לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים   . ב
 הטובים מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה. 

 מוגבל.  כנית תומספר המקומות ב . ג
 

 ומבנה הלימודים   תוכניתדרישות ה   2.4.4
ש"ס, הכוללים לימודי משפט עברי לפי   32זו נם במסגרת מובנית והיקפם  תוכנית הלימודים ב

, ולבחור  תוכניתדרישות האוניברסיטה. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים ל
 . תוכניתשני סמינריונים מתוך המוצעים במסגרת ה

 
 סיום הלימודים    2.4.5

 לפחות.   75תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הנו ממוצע של 
 

 לתואר שני השלמת תזה     2.4.6
סטודנטים מצטיינים שסיימו לימודיהם במסלול זה יוכלו להגיש בקשה להשלמת תזה   . א

 לתואר שני ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן. 
 לפחות בלימודי התואר השני.  85. ציון ממוצע 1
 בסמינריון האחר.  90באחד הסמינריונים, וציון   85. ציון 2

  לבקשה להשלמת תזה לתואר שני יש לצרף:  . ב
 גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני.   .1
 . מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר השני. 2
עמודים ובהתאם להנחיות    4-5)בהיקף . הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע  3

 (. , אותן ניתן למצוא במדור תארים מחקרייםהפקולטטיביות
 לשמש כמנחה לעבודת התזה. הפקולטה. הסכמת חבר סגל 4
 . עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני. 5
 . שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד. 6

 
 ז' -ד'   יםמסלול – )ללא תזה(  משפטנים  סטודנטים שאינםל תואר שני בלימודי משפט     2.5

 
 כללי    2.5.1

בוגרי   : סטודנטים שאינם משפטנים( ל.M.Aלתואר שני ללא תזה בלימודי משפט ) תוכניתה
, מדעי  חשבונאות  ,בוגרי כלכלה, מנהל עסקים מדעי החברה, מדעי הרוח, מקצועות הרפואה,  

מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט המסחרי,  ו המחשב והנדסה
טק, תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים.  -מיסים והייהמשפט המנהלי, דיני עבודה, דיני 

היא להרחיב ולהעמיק את השלת הסטודנטים בתחומי המשפט ולתת להם   תוכניתמטרת ה
 המסחרית בת זמננו. -כלים עדכניים להתמודד עם המציאות המשפטית 

נבנתה מתוך התחשבות מרבית בלוח הזמנים הצפוף של אנשי המגזר העסקי ושל   תוכניתה
אי חשבון פעילים. הלימודים לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים. הסטודנטים יוכלו  רו

 לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של חמישה עשר חודשים קלנדרים. 
 

 מסלולי הלימוד  2.5.2
 מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות.  - מסלול ד'  . א
 עבודת מחקר לבוגרי מדעי החברה ולבוגרי מדעי הרוח.   מסלול ללא -משלול ה'   . ב
 . מדעי המחשב והנדסהמסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי  - מסלול ו'  . ג
 . קצועות הרפואהמסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי מ -מסלול ז'   . ד

 
 תנאי קבלה   2.5.3

מיועדת לבעלי תואר ראשון מהאוניברסיטה מוכרת בישראל ובחו"ל בממוצע   תוכניתה . א
 ומעלה.  80של 

הקבלה ללימודים מותנית בקריטריונים המקובלים באוניברסיטאות ובהחלטת הפקולטה   . ב
למשפטים. הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את השיקול הדעת  

 . תוכניתאת אלו שיתקבלו ל   לבחור מבין המועמדים שעומדים בתנאי הקבלה
 

 ומבנה הלימודים   תוכניתדרישות ה   2.5.4
ש"ס, הכוללים לימודי משפט עברי    56זו הנם במסגרת מובנית והיקפם  תוכנית הלימודים ב

,  תוכנית לפי דרישות האוניברסיטה. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים ל
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. במסגרת הלימודים  תוכניתולבחור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת ה
 ראה פרונטלית מסורתית עם הוראה ברשת. קורסי "תקשוב משולב", המשלבים הו יתקיימו 

 
 לפחות.    75תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הנו ממוצע של  -  סיום הלימודים     2.5.5

 
 זו לא יוכרו כחלק מן החובות לתואר ראשון במשפטים.  תוכנית הלימודים ב   2.5.6

 
 שלישי במשפטים. סיום הלימודים במסלול זה אינו מאפשר המשך לימודים לתואר    2.5.7

 
 למניעת ספק, הלימודים אינן מאפשרים עיסוק בעריכת דין.    2.5.8

 
 כללי  –תואר שלישי    2.6

 
 מסלולי הלימוד לתואר שלישי    2.6.1

 (: Ph.Dבפקולטה מתקיימים מסלולי הלימוד הבאים לתואר שלישי )
 מסלול רגיל לבוגרי תואר שני עם תזה.  . א
 ללא תזה. מסלול השלמות לבוגרי תואר שני   . ב
 מסלול משולב לבוגרי תואר ראשון.  . ג
 מסלול ישיר לבוגרי תואר ראשון.  . ד
 

 הרשמה ללימודים    2.6.1
ההרשמה ללימודי התואר השלישי מתבצעת באמצעות הוועדה האוניברסיטאית לתואר  

שלישי . יודגש כי עמידה בכל התנאים המוקדמים המפורטים להלן איננה מבטיחה קבלה  
קולטטיבית לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול  . הוועדה הפתוכניתל

 הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה. 
 

הסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה חייבים למלא אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד     2.6.2
 ביהדות ובשפה האנגלית. 

 
 הסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי הנוהג     2.6.3

באוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הוועדה לתואר שלישי. במידה שתקנון האוניברסיטה  
יציב דרישות נוספות על אלו המצוינות בשנתון זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על  

 הסטודנטים. 
 
 

 מסלול רגיל לבוגרי תואר שני עם תזה  –שלישי תואר    2.7
 

 תנאי קבלה   2.7.1
למסלול זה יוכל להירשם בוגר תואר ראשון במשפטים ותואר שני עם תזה במשפטים )או  

 בתחום רלוונטי אחר( בתנאי שעמד בתנאים כדלקמן: 
 לפחות בלימודי התואר השני.  85ציון ממוצע  . א
 .הלפחות בעבודת התז  85ציון  . ב

 
 המבקשים להתקבל למסלול הרגיל יצרפו לבקשתם:    2.7.2

 גיליון ציוני התואר הראשון וגיליון ציוני התואר השני.  . א
עמודים ובהתאים להנחיות    4-5הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע )בהיקף  . ב

 ניתן למצוא במדור תארים מחקריים(. , אותן הפקולטטיביות
 הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט. הסכמת חבר סגל  . ג
 עותק מעבודת התזה לתואר שני.  . ד
 שתי המלצות כתובת מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד.  .ה

 
 מסלול השלמות לבוגרי תואר שני ללא תזה  –תואר שלישי    2.8

 
 הקבלה למסלול לימודים זה תהיה במקרים חריגים במיוחד ובאישור הוועדה   2.8.1

 בפקולטטיבית לתארים מחקריים.  
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למסלול זה יוכל להירשם בוגר תואר ראשון במשפטים ותואר שני ללא תזה במשפטים     2.8.2
 ובתנאי שעמד בתנאים כדלקמן: 

 לפחות בלימודי התואר השני.  90ציון ממוצע  . א
 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בלימודי התואר השני   90ציון  . ב

 המבקשים להתקבל למסלול השלמות יצרפו לבקשתם:    2.8.3
 גיליון ציוני התואר הראשון וגיליון ציוני התואר השני.  . א
עמודים ובהתאם להנחיות    4-5הצהרות כוונות ביחס למחקר המוצע )בהיקף  . ב

 במדור תארים מחקריים(. תן למצוא  , אותן נהפקולטטיביות
 הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט.  . ג
 עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני.  . ד
 שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד.  .ה

 
ה יידרש הסטודנט לכתוב עבודת השלמה, שהיא עבודה שוות ערך לתזה של תואר  זבמסלול    2.8.4

לפחות    85שני, בתוך שנה אחת. המשך הלימודים לתואר שלישי מותנה בהשגת ציון 
 . הבעבודת ההשלמה ועמידה בבחינה על העבוד

 
 מסלול משולב לבוגרי תואר ראשון  –תואר שלישי  2.9

 
הקבלה למסלול לימודים זה תהיה במקרים חריגים במיוחד ובאישור הוועדה בפקולטטיבית   2.9.1

 לתארים מחקריים.  
 

 תנאי קבלה   2.9.2
 הקבלה למסלול המשולב הינה דו שלבית: 

 . קבלה לתואר שני עם תזה – שלב ראשון  . א
  קבלה לתואר שלישי: לקראת סוף שנת הלימודים השנייה ניתן להגיש בקשה  -שלב שני    . ב

 לקבלה לתואר שלישי בהתקיים התנאים הבאים: 
השלמת מכסת הלימודים הנדרשים לתואר שני עם תזה וקבלת ציונים בלימודים   .1

 אלה עד לתום שנת הלימודים השנייה.  
 .  90-לימודים אלו בממוצע ציונים שאינו נופל מ    סיום  .2
 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות.   90ציון  .3
 ללימודי תואר שלישי. רישום   .4
 ואר שלישי לשיפוט ת הגשת הצעת מחקר ל .5

 
 המבקשים להתקבל למסלול המשולב יצרפו לבקשתם    2.9.3

 גיליון ציוני התואר הראשון וגיליון ציוני התואר השני.  . א
עמודים ובהתאם להנחיות    4-5הצהרות כוונות ביחס למחקר המוצע )בהיקף  . ב

 במדור תארים מחקריים(. ניתן למצוא  , אותן הפקולטטיביות
 הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט.  . ג
 עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני.  . ד
 שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד.  .ה
 

משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על שש שנים: שנתיים מסגרת תואר שני וארבע     2.9.4
שנים במסגרת תואר שלישי. מועמד שלא עמד בתנאי המעבר בתוך שנתיים לא יוכל  

להמשיך את הלימודים במסלול המשולב ויהיה זכאי לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה  
 בתנאי שישלים חובות המסלול לתואר שני. 
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 מסלול ישיר לבוגרי תואר ראשון  –תואר שלישי  2.10
 

הקבלה למסלול לימודים זה תהיה במקרים חריגים במיוחד ובאישור הוועדה בפקולטטיבית   2.10.1
 לתארים מחקריים.  

 
 תנאי קבלה   2.10.2

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

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

 הוועדה תדון במועמד לפי הציונים ולפי איכותן של העבודות הסמינריוניות. 
 

 המבקשים להתקבל למסלול הישיר יצרפו לבקשתם    2.10.3
 גיליון ציוני תואר ראשון  . א
עמודים ובהתאם להנחיות    4-5הצהרות כוונות ביחס למחקר המוצע )בהיקף  . ב

 ניתן למצוא במדור תארים מחקריים(. , אותן הפקולטטיביות
 הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט.  . ג
 עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר הראשון.  . ד
 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד. שתי  .ה

 
 תוכנית דרישת ה   2.10.4

 על סטודנט במסלול הישיר לעמוד בדרישות הבאות: 
 ש"ס(.   28קורסים במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה ) . א
 לפחות, בכל הקורסים ובעבודות הסמינריוניות.   90ציון ממוצע של  . ב
 הלימודים במסלול זה תיקבע בתיאום עם הפקולטה.  תוכנית . ג
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 וראות כלליות ה.  3
 

 קבלת קהל  3.1
 

 שעות קבלת קהל "דלת פתוחה"   3.1.1
 10:00-12:00ימים ראשון, שלישי וחמישי  
 בקישור:   

 
 ים במדור פרונטלי עות קבלת קהל ש   3.1.2

 12:00-13:00ימים ראשון שלישי  
  

 וציונים פרסום הודעות    3.2
 

 פרסום ציונים     3.2.1
  בר-מערכת אינבר בקישור - במערכת המידע האישי האינציוני הבחינות יפורסמו 

 

 הודעות ופרסומים אחרים    3.2.2 
 הפקולטה המופיעים: על הסטודנטים לעקוב בקביעות אחר הודעות ופרסומים של              
 . בבנייני הפקולטהעל צגים אלקטרוניים הנמצאים  . א
 .  http://www.law.biu.ac.il/allnewsבאתר הפקולטה שכתובתו  . ב
 באתרי הקורסים המתוקשבים   . ג

 
 לשירות לסטודנט  י מרכז אוניברסיטא   3.2.2

 הערוצים הבאים: באמצעות  מרכז שירות וגיוס מעניק מענה לסטודנטים ומתעניינים בלימודים 
 צא'ט באתר האוניברסיטה  . א
 052-6171988 במספר –  WhatsApp . ב

 03-5317000  * , 9392במספרים:   –מענה טלפוני  . ג

 12:00-10:00', ג', ה' בין השעות: א  בימים פעיל  חדר הזום של המוקד . ד

 16:00-10:00ה' בין השעות: -קבלת קהל בימים א'  .ה
 

 אתרי אינטרנט     3.3
 

 . http://www.law.biu.ac.il/allnewsאתר הפקולטה באינטרנט:  . א
 .http://www.biu.ac.ilאתר האוניברסיטה באינטרנט:  . ב
    http://www.dory.os.biu.ac.il/Aisמידע לסטודנטים באינטרנט:   . ג

 
 תקשוב קורסים 3.4

 
לכל קורס או סמינר הניתן בפקולטה קיים אתר אינטרנטי המלווה את הקורס ותומך בו.  

המתוקשבים מכילים חומרי למידה מגוונים ומאפשרים אינטראקציה תמידית בין  האתרים 
הסטודנטים ובין המרצים. תקשוב הקורסים מהווה אמצעי נוסף לשיפור איכות הלמידה  

 והעצמת חווית הלמידה בפקולטה. 
 .   http://lemids.biu.ac.ilאתר התקשוב האוניברסיטאי  

 
   פניות סטודנטים   3.5

 
פניות הסטודנטים לתואר ראשון בנושאים הקשורים למהלך הלימודים והמבחנים בפקולטה    3.5.1

יוגשו לוועדה לענייני תלמידים באמצעות מדור הסטודנטים. אין להגיש פניות הנוגעות  
 בקרוסים הנלמדים בפקולטה לוועדת הסטטוס האוניברסיטאית. 

 
 . להגיש על גבי טופס פנייה מיוחד )הנמצא באתר הפקולטה( את הבקשות יש     3.5.1

 
סטודנטים לתארים מתקדמים יפנו לוועדה לענייני תלמידים באמצעות מדור לתארים     3.5.2

 . מתקדמים 

http://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4378436644%3Fpwd%3DM0ZQVGxDbFViU2xyUCtQL2haM2tMdz09&data=04%7C01%7Cesther.gerby%40biu.ac.il%7Cee6c6ad09f9e4c65ec0408d888db5348%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637409822874436517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=86kRYqJBhH9ZozgCxrhmxnf7dahxq8w2o%2Bm4RsOPTZg%3D&reserved=0
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 הפניות להכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים יוגשו לוועדת הסטטוס של האוניברסיט   3.5.4

 
 לסטודנטים אישורים    3.6

 
 אישור לימודים    3.6.1

כניות לימוד או במדור שירות ומידע  ואישור על מצב לימודים ניתן לקבל אך ורק במדור ת
 . לסטודנטים

 
 אישור התמחות    3.6.2

סטודנטים אשר מילאו אחר דרישות הפקולטה לקבלת תואר בוגר, או סטודנטים שנותרו   . א
חסרים, בקורסים שסיימו בהם את חובת השמיעה, כדי  להם לא יותר משני ציוני עובר 

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

יש להשלים את כל חובות השמיעה בסמסטר הראשון. סטודנט אשר יגרור קורסים   . ב
 מסטר הראשון. לסמסטר ב', לא יהיה זכאי לאישור התמחות בתום הס

לתואר ראשון ושני משולב יהיו זכאים לאישור התמחות בתום    תוכניתסטודנטים ב . ג
 הסמסטר הראשון בשנה ד'  בכפוף לסיום כל חובותיהם לתואר ראשון. 

 
 אישור זכאות לתואר     3.6.3

אישור זכאות לתואר, הנדרש על פי חוק לשכת עורכי הדין להרשמה לבחינות הלשכה,   . א
 אך ורק במשרד רשם האוניברסיטה. ניתן לקבל 

סטודנטים אשר סיימו חובותיהם יגישו בקשה רשמית לקבלת תואר למשרדי הרשם   . ב
האוניברסיטה עם סיום לימודיהם במועד. הגשת הבקשה היא תנאי לקבל התואר בטקס  

 חלוקת התארים. 
 

 יעוץ לסטודנטים    3.7
 

  י הלימודים ובנוהלי הלימודים ניתן לקבל במדורללי בעניינים הנוגעים במסגרת כייעוץ 
 הסטודנטים  

 
 נוכחות בשיעורים         3.8

 
הלימודים   תוכניתסטודנט חייב להיות נוכח בכל מפגש של שיעור או סמינריון אשר נקבע ב  3.8.1

 ולהגיע לאחר שהכין את חומרי הקריאה כנדרש.  
 

מטעמים בלתי מוצדקים לא  מרצה רשאי להרחיק מקורס או מסמינריון סטודנט אשר  3.8.2
 . השתתף בשני מפגשים בקורס או שלא יגיע מוכן לשיעורים כנדרש 

 מזכירות הפקולטה תודיע לסטודנט בכתב על ההרחקה. ה . א
 סטודנט שהורחק לא יהיה רשאי להיבחן או לקבל ציון מעבר.  . ב
 הקפדה יתרה נוהגת בעניין חובת הנוכחות בכל מפגשי הסמינריון המרוכז.  . ג

 
 
 

 התנהלות בשיעורים  3.9
 

וירה האינטלקטואלית בשיעורים ואיכות הדיון בכיתה חיוניים ללימודים אוניברסיטאיים  האו 3.9.1
והכשרה משפטית ברמה גבוה. המרצים והסטודנטים נושאים באחריות משותפת להבטיח  
שהשיעורים בפקולטה יתנהלו ברוח של סקרנות אינטלקטואלית וכבוד הדדי ושהדיון בהם  

 ה פעיל וברמה אקדמית גבוה. יהי
 

הסטודנטים בפקולטה נדרשים להגיע לשיעורים בעקביות, בזמן ומוכנים היטב, לרבות   3.9.2
קריאה יסודות של חומרים כנדרש וביצוע כל משימה אחרת שנדרשת לשיעור, על פי רשימת  

הקריאה או הודעה רלוונטית. הסטודנטים נדרשים להגיע לשיעור עם נכונות לקחת בו חלק  
 פעיל, בהשתתפות יזומה ובהקשבה ערנית מתוך מוכנות לענות על שאלות וליטול חלק בדיון. 
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 שיקול דעת מרצים      3.10

 
למרצה שיקול דעת לגרוע מציון או להרחיק מקורס סטודנט אשר לא הגיע לשיעור או שלא     3.10.1

 עמד במטלות שנדרשו על ידי המרצה.
 

לשנות את המרכיבים שעליהם מתבסס הציון הסופי בקורס לרבות  למרצה שיקול דעת    3.10.2
 עמידה בדרישות. -הוספת מטלות או ביטולן, הענקת ציון מיטיב או גריעה מציון בשל אי 

 
 מצטייני דיקן ומצטיין רקטור   3.11

 
בתואר  ברשימת מצטייני הדיקן ייכללו שלושת האחוזים העיליים של הסטודנטים המצטיינים    3.11.1

 . 88-הראשון ובלבד שהממוצע ציוניהם של הסטודנטים לא יהא נמוך מ 
 

 ממוצע הציונים     3.11.2
ממוצע הציונים לקביעת מצטייני הדיקן יחושב על סמך לימודיו של הסטודנט באותה   . א

 שנה בכל הקורסים שלמד)למעל אנגלית והבעה עברית(. 
נקודות זכות   16לקורסים המקנים לפחות ל הסטודנט להיות רשום בשנת ההצטיינות  ע . ב

אקדמיות ולקבל ציונים מספריים בקורסים אלו. מכסת שעות אלו חלה גם על  
 הסטודנטים הפטורים מלימודי יסוד ביהדות. 

 ג'. -ברשימת הדיקן ייכללו אך ורק סטודנטים על סמך הישגיהם בשנים א', ב' ו  . ג
 ימת הדיקן. הישגים של שנה ד' לא יאפשרו לסטודנט להיכלל ברש  . ד
 

סטודנטים שנכללו ברשימת הדיקן יקבלו תעודה חתומה בידי הדיקן, ושמותיהם יפורסמו   3.11.3
 . באתר הפקולטה

 
הסטודנט שהגיע להישגים הגבוהים ביותר מבין מצטייני הדיקן יקבל את התואר מצטיין     3.11.4

 רקטור. 
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 . בחינות, ציונים ותנאי מעבר4
 

 ציונים   4.1
 

 הוראות יסוד    4.1.1
 בכל קורס הנלמד בפקולטה ייקבעו לפחות אחד מאלה: 

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

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

 שנלמד בשיעורים. 
 מן הציון בקורס.  20%-14%פה בהיקף של -בוחן בעל  . ג
 מן הציון יינתנו על השתתפות פעילה בכיתה.  20%-14%החלטה כי  . ד
בידי ועדת תו"ם וזאת   דרך אחרת להבטחת למידה רצופה במהלך הקורס, אשר תאושר .ה

 על סמך בקשה מראש של המרצה. 
 

   הגדרות –ציונים    4.1.1
ציון המורכב מבחינת ביניים, עבודות ותרגילים. מרכיבי הציון החלקי   – ציון חלקי  . א

מן הציון   20%מפורסמים בשנתון הפקולטה )חלק ג'(. שיעור הציון החלקי לא יעלה על 
 הכולל.  

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

 ציון הקורס מורכב מציון בחינת המעבר ומציון חלקי, אם קיים כזה.  - ציון כולל  . ג
נקודות והוא יתווסף לציון הכולל. לא ניתן לכלול   4ציון מיטיב לא יעלה על  – ציון מיטיב  . ד

 מהסטודנטים הרשומים לקורס.  40%-ציון מיטיב ליותר מ
הציון הכולל של הסטודנטים לאחר מסירת הציונים של בחינות המעבר   – ציון סופי  .ה

 . 100במועד ב'. בכל מקרה לא יעלה הציון הסופי של הסטודנט על 
 עט קורס שבו צוין אחרת. נקודות ומעלה, למ 60ציון עובר:  . ו
,כאשר ממוצע הציונים המשוקלל של  64-או ציון נמוך מ   60-ציון נכשל ציון הנמוך מ  .ז

 . 64-הסטודנט באותה שנת לימודים נמוך מ 
שקיבל הסטודנט בשנת לימודים אחת בהתחשב   י ממוצע הציונים הסופ –ציון משוקלל  . ח

 במספר השעות של הקורס. 
 

 התאמת ציונים   4.1.2
 למשפטים נוהגת שיטת התאמת ציונים.   בפקולטה

ניתנים  התכליתה המרכזית של התאמת הציונים היא ליצור שוויון בין רמות הציונים  . א
קורסים השונים, ובכך לבטל פערים בלתי רצויים בין מרצים שונים במלמדים אותו  ב

מקצוע ולמנוע העדפת קורסים של סמך ממוצע הציונים שניתן בהם. תכלית השיטה היא  
ם לחייב את המרצים לחבר בחינות ולבדקן בדרך שתעמוד על ההבדלים ברמות  ג

הסטודנטים הניגשים לבחינה, כך שהציון במקצוע ישקף את מקומו של הסטודנט בכיתה  
 ואת מידת הצלחתו בלימודים ביחס לחבריו. 

,  77-81לפחות, יהיה הציון הממוצע הסופי בטווח   14בכל קורס שמספר הסטודנטים בו  . ב
.  40יחשב ל   40-תוך הקפדה על פיזור הציונים. לצורך חישוב הממוצע. כל ציון הנמוך מ 

 במקרים חריגים ניתן לסטות מכללים אלו באישור הדיקן. 
 שיטת התאמת הציונים אינה חלה על סמינריונים, סדנאות וקליניקות משפטיות.  . ג
 יות המרוכזות לתואר שני. וכנונים אינה חלה על  קורסים בת שיטת התאמת הצי  . ד

 
 מועדי בחינות  4.2

 
 בקורסים המסתיימים בסמסטר הראשון:    4.2.1

 מועד א': בעת חופשת הסמסטר.  . א
 מועד ב': במהלך הסמסטר השני.  . ב
מועד מיוחד: בהינתן אישור הוועדה לענייני תלמידים תתקיימנה בחינות המועד המיוחד   . ג

 בפועל יחד עם מבחני הקורס בשנת הלימודים העוקבת. 
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 בקורסים המסתיימים בסמסטר השני:    4.2.2
 עד א': במהלך ארבעת השבועות הראשונים של החופשה השנתית. מו . א
 ועד ב': בהמשך החופשה השנתית. מ . ב
מועד מיוחד: בהינתן אישור הוועדה לענייני תלמידים תתקיימנה בחינות המועד המיוחד   . ג

 פועל יחד עם מבחני הקורס השנת הלימודים העוקבת. ב
 

החומר המחייב את הסטודנט הניגש למועד המיוחד, הוא חומר הלימוד של שנת הלימודים     4.2.3
ורסים )על פי מפתח קוד הקורס(  החדשה )שנת הלימודים שמתקיים בה המועד המיוחד(. בק

 שלא יתקיימו בשנת הלימודים החדשה יתקיים המועד המיוחד באותה שנת לימודים. 
 

מועדי הבחינות מתפרסמים באתר האינטרנט האוניברסיטאי ועל לוח המודעות סמוך     4.2.4
לתחילת שנת הלימודים. יחד עם זאת, על הסטודנטים להתעדכן על שינויים במועדים עד  

 בועיים לפני תום הסמסטר. ש
 

 מועד ב'  4.3
 

 סטודנט רשאי להיבחן לראשונה במועד א' או במועד ב' על פי בחירתו.    4.3.1
 

 סטודנט שנבחן במועד א' יהיה רשאי להיבחן שנית במועד ב', אם:    4.3.2
 קיבל ציון נכשל במועד א'.  . א
 קיבל ציוני עובר במועד א' והוא מעוניין לשפר את הציון.  . ב

 
 שפור ציון בחינה במועד ב'    4.3.3

 להלן ההנחיות האוניברסיטאיות לשיפור ציון בחינה במועד ב': 
 שיפור ציון במועד ב' מתאפשר אך ורק בשנה"ל בה נלמד הקורס.  . א
 הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך ואשר נבחנו במועד א'.  . ב
או   70נט אשר ציוני הסופי המשוקלל סטודנטים אשר לא הופיע למועד א' ו/או סטוד . ג

פחות, רשום אוטומטית למועד ב' ורשאי לגשת לבחינה ללא רישום. היה ולא הופיע  
 הקודם נשמר לו. ן  ציוהלבחינה אין על כך קנס ו

ומעלה ומעוניין לשפרו, חייב להירשם למועד   71 בקורס שלו הסופי  ןציוהסטודנט אשר  . ד
 . ב'

 נבחני מעורבות חברתית חייבים גם הם להירשם למועד ב'.  .ה
 הרישום מתאפשר רק לאחר קבלת ציוני מועד א'.   . ו
ימים לפני מועד המבחן    7יום לפני תאריך הבחינה במועד ב' וייסגר  17הרישום ייפתח  .ז

 )לא כולל יום הבחינה(.  
 לבחינה במועד ב' לאחר שהחלה, גם בתשלום.  לא ניתן להירשם  . ח
 לא ניתן לבטל רישום לשיפור ציון, גם אם הבחינה טרם התקיימה, מכל סיבה שהיא.  .ט
בדמי ביטול כפי שיקבעו ע"י    סטודנט אשר נרשם לשיפור ציון במועד ב' ולא הופיע יחויב  . י

 . מדור בחינות
בחינה יוכל הסטודנט  לבאם ציוני הבחינה לא פורסמו עד למועד סגירת ההרשמה   . יא

 להירשם למבחן ללא תשלום קנס. 
 

סטודנט אשר נבחן באחד המועדים לא יוכל לבקש ביטול הציון באמצעות הצגת אישור מחלה     4.3.4
 במועד הבחינה. 

 
 מועד מיוחד    4.4

 
 סטודנט רשאי להיבחן במועד מיוחד, על פי אישור מראש של הוועדה לענייני תלמידים, אם:    4.4.1

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

 
 לא יתקיים יותר ממועד מיוחד אחד בכל קורס.    4.4.2

 
 סטודנט אשר נכשל בשני מועדים אינו זכאי למועד מיוחד.    4.4.3
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 בשני מועדים אינו זכאי למועד מיוחד ויהא חייב להירשם מחדש לקורס. סטודנט אשר נבחן    4.4.4
 

ללא סיבה מוצדקת אינו זכאי למועד    השניאחד ולא ניגש למועד  במועד סטודנט אשר נכשל    4.4.5
 מיוחד ויהא חייב להיאשם למחדש לקורס. 

 
 "סיבה מוצדקת" לעניין סעיף זה:   4.4.6

ימים לפני יום הבחינה,    7-ויותר, המסתיים פחות מיום  15שירות מילואים לתקופה של   . א
 או שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה. 

ימים(, אשפוז בבית חולים, שמירת היריון וכד'. )סטודנט שניגש    2מחלה ממושכת )מעל  . ב
 לבחינה בתקופת המחלה, אין המחלה מהווה צידוק למועד נוסף(. 

ה,  אין באפשרותה לגשת לאחד משני  ת מיום הלידעד לשישה שבועויולדת אשר    –לידה  . ג
 .  (ניתן לפנות להוראות תקנון הורות ולידה באתר האוניברסיטה )  המועדים של הבחינה

 אבל.  . ד
אילן  -קיומה של בחינה נוספת באותו יום בפקולטה או במחלקה אחרת באוניברסיטת בר  .ה

 )שהסטודנט רשום אליה(. 
 תואר. שתי בחינות אחרונות בקורסים לקראת סיום הדרישות ל . ו
 כל סיבה אחרת בהתאם להחלטת הוועדה לענייני תלמידים.  .ז

 
 בקשה למועד מיוחד    4.4.7

בקשות למועד מיוחד יש להגיש לוועדה לענייני תלמידים או לוועדות לתארים מתקדמים   . א
בפקולטה בלבד )אין לפנות לוועדת סטטוס האוניברסיטאית(, לא יאוחר מחודש ימים  

 לאחר פרסום תוצאות מועדי ב'.  
 לא תידונה בקשות ללא אישורים רשמיים מתאימים.  . ב
שלחו בפקסימיליה. הוועדות תדונה רק  לא תתקבלנה בקשות בצירוף אישורים שנ . ג

 בבקשות שתוגשנה בצירוף אישורים מקוריים. 
 

 מועד בחינה   4.4.8
סטודנט שאושר לו לגשת לבחינה במועד מיוחד על פי החלטת הוועדה לענייני תלמידים,   . א

זכאי לבחור בין מועד א' למועד ב' ויהיה רשאי להיבחן בה במועד אחד בלבד מבין שני  
 מועדים אלו. 

 סטודנט שנכשל במועד מיוחד יהא חייב להירשם מחדש לקורס.  . ב
 

   שיפור ציון    4.5
 

 במועד ב'  –שיפור ציון בחינה    4.5.1
הזכות לשיפור ציון במועד ב' ניתנת לכל סטודנט במעוניין בכך ואשר נבחן במועד א', לא   . א

לבחינה במדור  צורך באישור בוועדה לענייני תלמידים. עם זאת על הסטודנט להירשם  
 . הבחינות

ומטה, או לא הופיע למועד א', מופיע אוטומטית   70סטודנט שנכשל או קיבל ציון   . ב
 ברשימת הנבחנים למועד ב' ואינו צריך להירשם במדור הבחינות. 

ומעלה ומעוניין לשפרו, חייב להירשם באמצעות המידע    71סטודנט אשר ציונו הסופי  . ג
 האישי. 

 אחת בלבד בכל קורס. ניתן לשפר ציון פעם  . ד
 מת לשיפור ציון. דלא ניתן להירשם מחדש לקורס בשנה מתק  .ה
סטודנט הניגש למועד ב' לשיפור ציון מוותר מראש על ציון הבחינה במועד א' והציון   . ו

 הסופי הקובע יהיה הציון במועד ב'. 
 

 במועד מיוחד  –שיפור ציון בחינה    4.5.2
ורק באותה שנת לימודים שבה נלמד הקורס או  שיפור ציון במועד מיוחד מתאפשר אך   . א

במועד מיוחד אשר אושר על ידי הוועדה לענייני תלמידים בשנת הלימודים שבה נלמד  
 הקורס, ובתנאי שהסטודנט אכן נבחן בבחינה הנוספת. 

טודנט המעוניין לשפר ציון במועד מיוחד, לאחר שנמנעה ממנו אפשרות זו במועד  ס . ב
'( מסיבה מוצדקת, יגיש בקשה לוועדה לענייני תלמידים.  האחר )מועד א' או מועד ב 

תקנון בנושא מועד מיוחד במקרים של  בסיבה מוצדקת לעניין זה היא ל פי ההגדרה 
 כישלון. 
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אישור הבקשה לשיפור ציון במועד מיוחד נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה לענייני   . ג
ם של הסטודנט לציון שהוא  תלמידים. הוועדה תשקלל את ההפרש בין ממוצע הציוני

 מבקש לשפר ואת הסיבה שבעטיה לא ניגש למבחינה. 
 

 הרשמה במדור בחינות    4.5.3
הבקשה תוגש בכתב על גבי טופס פנייה במדור בחינות או באתר האוניברסיטה )במידע   . א

אישי לסטודנט(, בציון שם הסטודנט, מספר תעודת זהות, מספר הקורס ומועד ב' של  
 הבחינה. 

 ימים לפני הבחינה.  7ימים לפני הבחינה וייסגר  17הרישום ייפתח  . ב
ימים לפני   7-בקשה להירשם לשיפור ציון במועד ב' לאחר תקופת הרישום )פחות מ  . ג

₪. נא להירשם במועד. לא ניתן להירשם במועד ב'   80המבחן( תחייב דמי טיפול של 
 לאחר שהחל, גם בתשלום. 

 
 אי הופעה לבחינה   4.5.4

יון פירושה התחייבות הסטודנט להופיע לבחינה ולא ניתן לבטל  צ קשה לשיפור הגשת ב . א
 את הרישום מכל סיבה שהיא. 

סטודנט אשר נרשם לשיפור הציון ולא הופיע לבחינה, יהא עליו לשלם היטל כספי, של   . ב
₪ כפי שקבוע במדור הבחינות האוניברסיטאי, למעט מקרים שבהם מסר המרצה   40

 הסטודנט.  את הציון לאחר שנרשם 
סטודנט שלא הופיע למבחנים שנרשם אליהם לשיפור ציון בשנה מסוימת, תהא   . ג

חנים של  בהאוניברסיטה זכאית על פי שיקול דעתה, לדחות את בקשתו לשיפור ציון במ
 השנה שלאחר מכן. 

 
 חילופי סטודנטים של הפקולטה.  תוכניתלא יינתן מועד מיוחד לסטודנט בשל היותו סטודנט ב   4.5.5

 
 

 נהלי בחינות    4.6
 

יום לפני מועד הבחינה על מתכונת הבחינה: היקף    14המרצה יודיע לתלמידים לפחות    4.6.1
 החומר, משך הבחינה, שיטת הבחינה, שימוש בחומר עזר, שאלונים מיוחדים ועוד.  

 
מרצה או מתרגל יהיה נוכח באולם הבחינה בתחילתה ויהיה זמין להשיב לשאלות הנבחנים     4.6.1

 עד סיום הבחינה. 
 

 כל הבחינות תהיינה בכתב ובעילום שם.    4.6.2
 

ימים לפני מועד   10יום, למעט במקרים חריגים, או עד  14ת המבחנים תסתיים בתוך קבדי    4.6.3
 . מבניהםב' של הבחינה לפי המוקדם  

 
 יקויי למידה התאמות בשל ל   4.6.4

המדור  בקשות להכרה בליקויי למידה לצורך הקלות במחנים, יועברו לטיפולו של 
 האוניברסיטאי למעורבות חברתית. 

 את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מחודש לפני תום הסמסטר.   . א
חוות דעת הנוגעות בליקויי למידה, לרבות דיסלקציה,   –לבקשה יש לצרף חוות דעת   . ב

יתקבלו אך ורק ממכון חדד, אשר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. חוות דעת  
 רפואיות יתקבלו מרופא מומחה בלבד. הנוגעות בבעיות  

 
 ערעורים      4.7

 
 סטודנט ראשי לערער על ציון בחינה שנקבע לו בתוך שבועיים ממועד פרסום הציון.    4.7.1

 
 הציון שייקבע בערעור הינו הציון הסופי, גם אם הוא נמוך מהציון המקורי.     4.7.2
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 מניין הערעורים    4.7.3
 תואר הראשון מוגבל לחמישה ערעורים בלבד. להגיש בא. מספר הערעורים שניתן 

 תואר השני מוגבל לשלושה ערעורים בלבד. בב. מספר הערעורים שניתן להגיש 
 ג. ערעור שהוגש והתקבל לא ייכלל במספר הערעורים המותרים. 

 ד. ערעור שעיקרו טעות אריתמטית לא ייכלל במספר הערעורים המותרים. 
 

   עבודות סמינריוניות   4.8
 

המרצה, ובלבד שמועד זה לא יהיה מאוחר   על ידי  עבודה סמינריונית תוגש במועד שיקבע   4.8.1
 מהאחד בספטמבר של שנת הלימודים, שבה נלמד הסמינריון. 

 
 הגשת עבודה סמינריונית לאחר המועד האמור טעונה אישור הוועדה לענייני תלמידים.    4.8.2

 
הגשת עבודה סמינריונית לאחר תחילת שנת הלימודים העוקבת טעונה אישור ועדת     4.8.3

הסטטוס האוניברסיטאית והוועדה לענייני תלמידים. סטודנט אשר סיים את לימודיו בפקולטה  
והגיש עבודה סמינריונית לאחר המועד האמור, חייב בתשלום שכר לימוד נוסף גם במקרים  

 מאוחר כאמור. שבהם יינתנו האישורים להגשה 
 

 סטודנט שלא הגיש עבודה במועד האמור, תבוטל השתתפותו בסמינריון.    4.8.4
 

 העבודה הסמינריונית יוגשו למזכירות הסטודנטים בצירוף טופס הגשת עבודה.    4.8.5
 

מרצה הסמינריון יבדוק בעצמו את העבודות. המרצה ירשום הערות מהותיות על גבי     4.8.6
 הערותיו.  ת או לחלופין ייפגש עם הסטודנט ויעיר לו א העבודה הסמינריונית 

 
המרצה יחזיר את העבודות הסמינריוניות למזכירות הפקולטה לא יאוחר מחודשיים לאחר     4.8.7

 המועד שנקבע להגשת העבודות )ולא מועד הגשתן בפועל(, למעט במקרים חריגים. 
 

 כללים להכנת עבודה סמינריונית     4.8.8
סמינריונית המוגשת במסגרת הפקולטה למשפטים אמורה לשקף מחקר ושליטה  עבודה 

בספרות הרלוונטית, ניתוח ועיבוד עצמאיים של חומר המקורות, וסינתזה של תהליכי המחקר  
והעיבוד לכדי מסקנה וסיכום בנובעים מהם, או לכדי אקספוזיציה אישית של מפגש הרעיונות  

 המדובר. 
 י משנה:דרישה זו נפרטת לכמה כלל

בשום מקרה אין להשתמש במקור משפטים או אחר, ראשוני או משני, מקומי או זר,   . א
משפטים שלמים מתוך מקור  של  מבלי לצטט אותו ולציין במפורש מהיכן נלקח. העתקה 

 היא מקרה מובהק של שימוש אסור. 
שימוש  העבודה צריכה לכלול אינטגרציה של מקורות שונים, תוך יאור שלהם, תוך  . ב

בציטוטים מובלטים והערות עליהם, או תוך כדי התייחסות מלווה בהפניות לספרות  
משנה המתארת אותם. אופי השימוש והיקפו, כולל מידת הצורך במחקר השוואתי  

 ובספרות זרה, ייקבעו בהתאם לאופייה של כל עבודה ועבודה ועל פי הנחיות המרצה. 
עבודה, לנתח אותו ולדון בו מתוך מודעות  חובת הסטודנט להגיב על החומר המשולב ב  . ג

 לפרספקטיבה של הניתוח, כולל דיון מפורש בהקשר של החומר לנושא העבודה. 
העבודה צריכה לשאת חותם אישי. כלומר, במהלכה ובעיקר בשלב הסיכום של העבודה,   . ד

על הסטודנט לתת ביטוי אישי בניתוח שנעשה ובמסקנות שהוסקו. פעולה זו אינה חייבת  
תבטא באמצעות מסקנה אופרטיבית או קביעה חד משמעית, והיא יכולה להיות  לה

תיאור של מפגשי רעיונות סותרים המאזנים זה את זה, אך מכל מקום יש להציג מבט  
 כולל על מהלך העבודה, בהוספת נופך אישי ובדיון עצמאי. 

לל, וגם  לאור האמור לעיל, עבודה משותפת של מספר סטודנטים אינה אפשרית בדרך כ .ה
,  אינדיבידואליםמחקר והתייעצות משותפת דורשים בסופו של דבר ניתוח והצגה 

הכוללים מסקנות אישיות. רק במקרה שאופי העבודה והיקפה המיוחד מצדיקים זאת,  
 ובאישור המרצה, ניתן להגיש עבודה משותפת של שני תלמידים בלבד. 

 ים או לסמינר וקורס. אין להשתמש בעבודה אחת בחלקים ממנה לשני סמינריונ . ו
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 עבודות בית    4.9
 

 תינתנה עבודות בית כחלק ממטלות החובה.   חלק מהקורסים ב   4.9.1
 

 הלימודים המחייבת.  תוכניתיש להקפיד על אופן מסירת העבודות ומועד הגשתן כחלק מ   4.9.1
 

שיקול דעת  העבודות תוחזרנה לסטודנטים לאחר הבדיקה ולאחר פרסום הציונים, על פי    4.9.4
 המרצה.

 
 

 פטורים    4.10
 

 פטור מקורסי מקצועות חובה/בחירה    4.10.1
סטודנט שלמד קורס בפקולטה למשפטים במוסד אקדמי מוכר ברמה והיקף זהים לקורס  

 חובה או בחירה הנלמד הפקולטה, יוכלו להגיש בקשה לפטור מהקורס. 
הוועדה לענייני תלמידים הפקולטה תכיר לצורך מתן פטור אך ורק בקורסים שנלמדו במהלך  

 שנים מיום הגשת בקשת הפטור.  4
 

 פטור מסמינריונים     4.10.2
 לא ניתן לקבל פטור מסמינריון. 

 
 הכרה בקורסים כלליים    4.10.3

פקולטה  בהלימודים של שנה א'  תוכנית הקורסים הכלליים מהווים חלק אינטגרלי מ . א
למשפטים. סטודנטים יוכלו לבחור בין הקורס "יסודות בכלכלה למשפטנים" לבין הקורס  

"תולדות המחשבה המדינית". בהתאם להחלטת מועצת הפקולטה, אין פטור מקורס  
 השעות הנדרשות להשלמה התואר.  72כללי והוא נכלל במסגרת מכסת 

הלומד לתואר ראשון במשפטים והוא בעל תואר ראשון אחר יוכל  יחד עם זאת, סטודנט  . ב
ש"ס )"תולדות המחשבה המדינית" או    4ליהנות מפטור מן הקורס הכללי בהיקף של 

 "יסודות בכלכלה למשפטנים"(. 
 

 פטור לסטודנטים הלומדים במקביל בחור משני/ראשי באוניברסיטה     4.10.4
לטה למשפטים בחוג משני/ראי אחר  סטודנט אשר לומד במקביל ללימודיו בפקו  . א

 ש"ס.   4ליהנות מפטור בלימודי קורסי מקצועות בחירה בהיקף  ו באוניברסיטה יוכל
את הבקשה לפטור יש להגיש בסוף השנה השנייה ללימודים בפקולטה למשפטים ובתום   . ב

 לימודים בני שנה בתואר המשני/ראשי האחר באוניברסיטה.
לענייני תלמידים יוכלו התלמיד ליהנות מפטור של  היה ותאושר הבקשה על ידי הוועדה  . ג

ש"ס בשנה ד' ממכסת קורסי מקצועות הבחירה שאותה   1ש"ס בשנה ג' ומפטור של  1
 עליו ללמוד. 

 
 אופן הגשת הבקשות לפטור והדיון בהן    4.10.5

 את הבקשות יש להגיש במשרדי יחידת הסטטוס האוניברסיטאית.  . א
 ידי הוועדה לענייני תלמידים בפקולטה. הדיון המהותי בבקשות ייעשה על  . ב

 
 תנאי מעבר    4.11

 
 מקצועות חובה –תנאי מעבר    4.11.1

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

סטודנט חדש, אלא   ן החובות הנלוות לקורס, כדידין סטודנט שנרשם שנית לקורס, לעניין  . ב
אם מרצה הקורס אישר בכתב את גרירת הציון החלקי של העבודות או המטלות לשנת  

 הלימודים הבאה. 
סטודנט שלא למד את הקורס בשנית, דינו כדין סטודנט שלא עבר קורס חובה והמשך   . ג

 לימודיו יובא לדיון בפני הוועדה לענייני תלמידים. 
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 מקצועות בחירה –תנאי מעבר    4.11.2
סטודנט שלא קיבל ציון "עובר" או שקיבל ציון סופי "נכשל" באחד מקורסי  הבחירה ועקב   . א

לא סיים את הקורס, יירשם וילמד את הקורס שני )או קורס חלופי אחר( בשנת   ךכ
 הלימודים הבאה. 

ורס, וקורס  סטודנט שלא בחר באחת מהדרכים הללו, דינו כדין סטודנט שלא עבר את הק  . ב
 זה לא ייזקף לזכותו. 

 קליניקה משפטית  –תנאי מעבר    4.11.3
סטודנט שלא קיבל ציון סופי "עובר" ועקב כך לא סיים את הקליניקה, יירשם וילמד   . א

 בקליניקה בשנית )או בקליניקה חלופית( בשנת הלימודים הבאה. 
עבר קורס מקצועות  סטודנט שלא בחר באחת מן הדרכים הללו, דינו כדין סטודנט שלא  . ב

 חובה והמשך לימודיו יובא לדיון לפני הוועדה לענייני תלמידים. 
 

 לשנה   –תנאי מעבר משנה    4.11.4
ההוראה של   תוכנית סטודנט חייב להירשם, ללמוד ולהיבחן בכל הקורסים הנדרשים לפי  . א

 שנת הלימודים. 
הקורסים   לפחות בכל 64ר משנה לשנה יהיה ממוצע ציונים משוקלל של בתנאי מע  . ב

הלימודים המחייבת לאותה שנת   תוכנית המשפטיים שלמד הסטודנט, במסגרת 
 לימודים. 

הוועדה לענייני תלמידים שומרת לעצמה את הזכות שלא להעביר סטודנט לשנה   . ג
 . 64ו עולה על ם שלציוניהמתקדמת גם אם ממוצע 

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

תתחשב הוועדה, במסגרת השיקולים, בממוצע הכללי ומספר הכישלונות שצבר  
 הסטודנט. 

נו הובא לפני הוועדה לענייני תלמידים, יהיה רשאי לערער על ההחלטה  סטודנט שעניי .ה
 לפני ועדת ערעור שתמונה על ידי הדיקן. 

 
 ר אמכסת שעות לתו   4.11.5

על הסטודנט מוטלת החובה לוודא כי הוא עומד בהיקף נקודות הזכות הנדרשות. חוסר  
עות קורסי מקצועות  בנקודות שנגרם בעקבות שינוי בהיקף הקורסים ניתן להשלים באמצ 

 בחירה. 
 

 מכסת שנות לימוד    4.11.6
סמסטרים )שלוש שנות לימוד וסמסטר   7לימודי התואר הראשון נמשכים  1.1כאמור בסעיף 

סמסטרים, יידרש לאישורה   8נוסף בשנה הרביעית(.סטודנט שלא יסיים את לימודיו במהלך 
 הלימודים. של הוועדה הפקולטטיבית לענייני תלמידים להמשך 

 
 הפסקת לימודים וחידושם    4.12

 
 הכללים הנוגעים בהפסקת לימודים וחידושם חלים את כל הסטודנטים בכל התארים.  4.12.1

 
 הפסקת לימודים    4.12.2

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

בקשה מאושרת על ידי הוועדה להפסקת לימודים מעניקה זכות להפסקת לימודים   . ב
 שנים.   2לתקופה שלא תעלה על 

סטודנט שבקשתו אושרה על ידי הוועדה יאשרר את הבקשה במדור תל"ם   . ג
 האוניברסיטאי. 

 סטודנט לא יורשה להפסיק את לימודיו יותר מפעם אחת.  . ד
לתואר שני יגיש בקשה להפסקת לימודים באמצעות טופס בקשה    תוכניתסטודנט ב .ה

 . מתקדמים  לוועדה לתארים מתדמים
סטודנט שהפסיק את לימודיו שלא בהתאם לאמור, לא יוכל לחדשם ויידרש לעמוד   . ו

 בתנאי הרישום והקבלה הנהוגים באותה העת ביחס לסטודנטים חדשים. 
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 חידוש לימודים    4.12.3
סטודנט המבקש לחדש את לימודיו הפקולטה יגיש בקשה לוועדת סטטוס   . א

 האוניברסיטאית. 
בהתאם לתקנון סנט האוניברסיטה, סטודנט המחדש את לימודיו, דינו כדין תלמיד חדש   . ב

 ויחולו עליו הדרישות האקדמיות, כפי שנקבעו לשנת הלימודים בה חידש את לימודיו. 
הלימודים שתיקבע   תוכניתדה, יהא חייב לעמוד בסטודנט שבקשתו אושרה על ידי הווע . ג

בעבורו על ידי הוועדה בהתאם לתנאי המעבר והכללים השונים שיחולו בעת חידוש  
 הלימודים.  

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

 
 הקפאת קבלה ללימודים    4.12.4

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

 מחדש ולעמוד בתנאי הקבלה כפי שהיו בעת שיירשם. 
 

 הארכת לימודים   4.12.5
, יהיה כפוף לתקנות כפי  התקבלה סטודנט שהגיש בקשה להארכת לימודים ובקשתו 

כניות הלימודים  וו בשנת לימודיו הראשונה. כל זה תוך התאמה לשינויים שיחולו בתמ שפורס
 של הפקולטה. 

 
  



 
25 

   . ספריית הפקולטה5
 

 שעות פתיחה במהלך שנת הלימודים    5.1
 

 08:00-20:00ה בין השעות -ימי א
 הספרייה סגורה בחול המועד של סוכות ופסח. 

 
   הספרייהמבנה     5.2

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

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

הספרים בלועזית, הכולל מונוגרפיות בכל תחומי המשפט וכתבי עת, תדפיסים ומקראות.  
 , חדרי דיון לנוחיות הסטודנטים וחדר צילום. חדר מחשבים, חדר הדרכהבקומה זו גם  

 
 ממוחשב קטלוג    5.3

 
באתר הספרייה   קטלוג הספרייה ומאגרי מידע ניתן לגשת לקטלוג הספרייה דרך לשונית 

https://law.biu.ac.il/node/41088 . 
הקטלוג מכיל מידע על כלל האוספים הפיזיים בספריות הקמפוס, וכן מאפשר גישה למרבית  

 ניים ומאמרים מכתבי עת אלקטרוניים. אוספי הספרים האלקטרו
( או להסתייע  Googleניתן לבצע חיפוש פשוט על פי מילות מפתח )בדומה למנוע החיפוש 

בחיפוש המתקדם ולחפש לפי כותר, מחבר, נושא ולהחיל חתכים שונים כגון שנה או שפת  
 הפריט. 

 
 השאלה  5.4

 
השאלת ספרים ניתנת לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה בלבד או בהשאלה בינספרייתית   5.4.1

 למורשים. ניתן לשאול ספרים וכתבי עת בהתאם לסטטוס הרשום בקטלוג לגבי אותו פריט.  
 

 משך השאלה:  5.4.2
 השאלה למשך שבוע  - ספרים ללא סרט  . א
 ספרים השמורים לסטודנטים למשפטים בלבד )השאלה למשך שבוע(;    –סרט לבן  . ב
  לא ניתן להשאלה כלל.  – סרט אדום  . ג

הספרים מקבלים הארכה אוטומטית בהתאם לסטטוס של הסטודנט, אלא אם הספר מוזמן  
 על ידי קורא אחר. 

 
ולהחזירם בזמן. אי עמידה  יש להקפיד לשמור על רכוש הספרייה ועל שלמות הספרים  6.4.3

 בתנאים עלול לגרור קנס בהתאם לתקנון הנהוג במערך הספריות והמידע. 
 

 חדר צילום    5.5
 

ניתן להשתמש במכונות או  . לרשות הסטודנטים חדר צילום  ד עומ  בקומה התחתונה
( או  405באמצעות כרטיס נטען של חברת 'מפעיל' )ניתן לרכישה בעמדת 'מפעיל' בבניין 

 באמצעות כרטיס אשראי.  
מכונות הצילום מתוחזקות ובאחריות בלעדית של חברת מפעיל. בכל בעיה יש לפנות אליהם  

 ישירות. 
   חדרי מחשבים    5.6

 
מחשבים   ארבעהמחשבים ובהם   עומד לרשום הסטודנטים למשפטים חדר   בקומה התחתונה

 ניתן להשתמש בהם לצרכי לימוד ומחקר.  ושתי מדפסות. 
 הערה: המדפסות באחריות חברת 'מפעיל' כמצוין לעיל. 

 
 

https://law.biu.ac.il/node/41088
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 ואוספי ספרים אלקטרוניים מאגרים משפטיים    5.7
 

ת ובלועזית ולאוספי ספרים  וחקיקה בעברי פסיקה ליבה של   מאגרימגוון ספרייה מנויה על ה
 אלקטרוניים במגוון התחומים המשפטיים של הוצאות הספרים המובילות. 

 
 הדרכה לסטודנטים    5.8

 
לפני תחילת שנת הלימודים מתקיימים סיורים להכרת הספרייה, וניתנת הדרכה לשימוש  

 בקטלוגים ובמאגרים המשפטיים בעברית. 
הדרכות נוספות במאגרים המשפטיים הלועזיים ניתנות במשך כל השנה על פי בקשת  

 המרצים או הסטודנטים.  
 

 כללי התנהגות בספרייה    5.9
 

 בכלל חללי הספרייה  אין לעשן ואין לאכול ולשתות )מלבד מים( . א
 . שני חדרים בקומה התחתונה הוקצו במיוחד לדיונים ולשיחות. טיש לשמור על השק . ב
 סדר בספרייה, רשאי הספרן להורות לקורא לעזוב את המקום.  ת במקרה של הפר . ג

וכן התנהגות בלתי הולמת, ייחשבו עבירה על תקנון המשמעת  ההשאלה הפרה של תקנון 
 ואלה יובאו לבירור בפני דיקן הפקולטה. 

 
   אתר הספרייה    5.10

 
   https://law.biu.ac.il/libraryכתובת אתר הספרייה 

כן  וושירותיה השונים, דרכי התקשרות,   הספרייה  ניתן למצוא מידע אודות הספרייה  באתר 
)רק באמצעות קישורים אלו או דרך הקטלוג ניתן לגשת  משפטיים המאגרים לקטלוג ול קישור 

 לטקסט מלא(. 
 

  

https://law.biu.ac.il/library
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 הלימודים לתואר בוגר במשפטים  תוכנית . 6
 

   חוקת הלימודים   6.1
 

 . ש"ש(  71ש"ס ) 142היקף הלימודים לתואר האשון הנו  6.1.1
 

 שלוש שנים וחצי )שבעה סמסטרים(.  משך הלימודים  6.1.2
 

הלימודים הפקולטה למשפטים כוללת מקצועות חובה, קליניקה משפטית, מקצועות   תוכנית 6.1.3
בחירה, מקצועות בחירה במשפט עברי, מקצועות בחירה בשפה האנגלית, סדנאות,  

 . ובאנגלית   יסוד ביהדותחובות האוניברסיטה בלימודי  ו  סמינריונים
 

מלאה בלבד ואין אפשרות   תוכניתהלימודים לתואר הראשון מתקיימים ברציפות במסגרת  6.1.4
 חלקית.    תוכניתל
 

 חוקת הלימודים  6.1.5
  .להלן חוקת הלימודים הקובעת בפקולטה למשפטים לקבלת תואר בוגר בשפטים 

 . ( תכנו שינויים והתאמות)י חוקת הלימודים היא החוקה הנוהגת בפקולטה
 

   שנה א' 
 ש"ס  1   מבוא ללימודי משפטים   99-101
 ש"ס  5    דיני חוזים   99-102
 ש"ס  5    דיני עונשין   99-104
 ש"ס   5    דיני נזיקין    99-110
 ש"ס  4   מבוא למשפט עברי   99-111
 ש"ס  5    משפט חוקתי  99-204

 ס " ש 2                     כתיבה מיומנויות            99-9034

 ש"ס  4    קורס כללי  99-150/152
 בסמסטר ב'   ש"ס 5אינטרדיספלינרים     עד מקצועות בחירה   
   

 שנה ב' 
 ש"ס  4    תורת המשפט   99-102
 ש"ס  4   בינלאומי פומבי משפט   99-107
 ש"ס  4    דיני מסים  99-202
 ש"ס  6    דיני חברות  99-205
 ש"ס  5    דיני קניין   99-108
 ש"ס  5    משפחהדיני   99-212

  ש"ס  6עד         במשפט עברי   מקצועות בחירה   
 אינטרדיספלינרים      מקצועות בחירה    

 ש"ס   11עד         ומקצועות בלירה דיספלנריים  
  

 שנה ג' 
 ש"ס  4    י חסדר דין אזר  99-106 
 ש"ס  3    דיני ראיות  99-309 
 ש"ס  3    סדר דין פלילי   99-310 
 ש"ס  5   קליניקות משפטיות    
 ש"ס  8    נים סמינריו   
   ש"ס 4     מקצועות בחירה משפט עברי     

 ש"ס  12עד           כולל אנגלית  מקצועות בחירה
 ש"ס  3     סדנא 

 ' דשנה 
 ש"ס  3   אתיקה מקצועית  99-280 
   ש"ס   4ד ע          עות בחירה משפט עברי  מקצו   

 ש"ס  39-השלמה ל                       מקצועות בחירה
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   מקצועות חובה  6.2

 
 סטודנט בפקולטה למשפטים חייב מקצועות חובה על פי הפירוט כדלקמן: 

 ס "ש   22 שנה א' 

 ש"ס  27 שנה ב'  
 ש"ס  10 שנה ג'  
 ש"ס  3 שנה ד'  

 
   קורסים כלליים  6.3

 
הלימודים של שנה א' בפקולטה   תוכנית הקורסים הכלליים מהווים חלק אינטגרלי מ

 ש"ס, מבין שני הקורסים:  4למשפטים. סטודנט רשאי לבחור קורס כללי אחד בהיקף 
 ש"ס.  4תולדות המחשבה המדינית  
 ש"ס.  4יסודות בכלכלה למשפטנים 

 
   קליניקות משפטיות   6.4

 
 כללי    6.4.1

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

ש"ס )יש לשים לב שהקבלה לחלק מהקליניקות מותנית בראיון מוקדם(.   5בהיקף של 
 סטודנט אינו רשאי ללמוד ביותר מקליניקה אחת. 

 
 הקליניקות המשפטיות     6.4.2

 ש"ס:  5 , כולן בהיקףלהלן רשימת הקליניקות המשפטיות
 קליניקה ליישוב סכסוכים שיפוטי 

 קליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות 
 קליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב ז"ל 

 קליניקה לייעוץ וחקיקה 
 קליניקה למשפט פלילי ע"ש דר' דיוויד וינר ז"ל 

 קליניקה לסיוע אזרחי ע"פ המשפט העברי 
 קליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה  

 קליניקה פרקליטות פלילית 
 מחוז ירושלים   –קליניקה פרקליטות פלילית 
 קליניקה לרגולציה סביבתית 

 קליניקה לסיוע משפטי קהילתי אזרחי  
   שוויוןקליניקה לקידום 

 
 מפגשי הכשרה    6.4.3

 להשתתף במפגשי הכשרה מרוכזים. סמוך לתחילת שנת הלימודים יחויבו הסטודנטים 
מפגשי ההכשרה מיועדים לתת בסיס למפגשים ולעבודה המעשית במהלך שנת הלימודים.  
סטודנט שלא ימלא אחר חובת ההשתתפות במפגשי ההכשרה, לא יוכל לממש את לימודיו  

 בקליניקה אליה נרשם. 
 

   מקצועות בחירה    6.5
 

 כללי  6.5.1
", סטודנט בפקולטה למשפטים חייב  ם משפטיבלהשלמת הדרישות לקבלת התואר "בוגר 

 ללמוד קורסי מקצועות בחירה, כמפורט בחוקת הלימודים. 
 להלן:   אשכול מקצועות הבחירה נחלק לקבוצות

 
 מקצועות בחירה במשפט העברי    6.5.2

ש"ס בכל   4של קורסי מקצועות בחירה במשפט העברי, מתוכם יש לבחור קורסים בהיקף 
 שנת לימודים, החל משנה ב'. 



 
29 

 
 מקצועות בחירה   6.5.3

י המפורט  פ קורסי מקצועות בחירה מתוכם יש לבחור קורסים בהיקף השעות הנדרש על 
 . בסעיף חוקת הלימודים

 
 מקצועות בחירה בשפה האנגלית    6.5.4

 לסטודנטים בשנה ג'. לימודי קורס מקצועות בחירה בשפה האנגלית הם לימודי חובה 
קבלת התואר "בוגר במשפטים", סטודנט חייב להשתתף בקורסי מקצועות בחירה    ךלצור  . א

 ש"ס.   2בשפה האנגלית בהיקף של 
סטודנט יוכל להוסיף וללמוד קורסי מקצועות בחירה בשפה האנגלית על חשבון מכסת   . ב

 ש"ס.  2מקצועות הבחירה כנקוב בחוקת הלימודים שלו, בהיקף שלא יעלה על 
 

 קורסים בפילוסופיה כקורסי מקצועות בחירה    6.5.5
הלימודים של המחלקה   תוכנית הפקולטה מאפשרת לסטודנטים ללמוד קורסים מ

 ש"ס.   8סופיה, כחלק ממכסת השעות של מקצועות בחירה, בהיקף שלא יעלה על לפילו
רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה בהתאם לתוכנית הלימודים במחלקה ומידע נוסף ניתן  

 למצוא במדור תואר ראשון. 
 

 דין קורסי מקצועות בחירה לעניין נוכחות, השתתפות והישגים, כדין מקצועות חובה.    6.5.6
 

 סדנאות    6.6
 

 לימודי הסדנא הם לימודי חובה לסטודנטים הבאים: 
סטודנטים אשר למדו סדנא   – סטודנטים בשנה ד' במסלול המשולב לתואר ראשון ושני  . א

בתואר הראשון לא יוכלו להמיר סדנא זו על חשבון מכסת הנקודות לתואר שני. על  
 הסטודנטים לקחת סדנא שנתית נוספת. 

 תזה. סטודנטים לתואר שני עם . ב
 שנתית. -דו  תוכניתסטודנטים לתואר שני ב . ג

 
 סמינריונים    6.7

 
  ההכשרה שלבי   כל, מקיף הכשרה  תהליך  של בסיומו  מתבצעת   הסמינריונית  העבודה כתיבת   6.7.1

 . הפקולטה סגל חברי  של צמוד  בפיקוח   מלווים
 

 סמינריונים לתלמידי מחקר    6.7.2
לצורך קבלת תואר מוסמך או תואר שלישי, חייב סטודנט להשתתף בשני סמינריונים  

 ש"ס כל אחד.   4מחקריים בהיקף של 
 
 

 חובת נוכחות    6.7.3
חובת הנוכחות במפגשי הסמינריון היא מוחלטת. סטודנט שלא מילא אחר חובת הנוכחות לא  

 יורשה להגיש את עבודת הסמינר למרצה. 
 

 העבודה מועד הגשת    6.7.4
בספטמבר   1-מועד ההגשה לסטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים הוא ה . א

 בסיומה של אותה שנת לימודים. 
יפורסם על ידי המזכירות,   – כניות המרוכזות ומועד ההגשה לסטודנטים לתואר שני בת . ב

 . תוכניתוייקבע בהתאם למועד פתיחת ה
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 ציון הסמינריון    6.7.5
הציון בסמינריון יינתן אך ורק לאחר סיום שנת הלימודים ולאחר שהסטודנט השתתף   . א

 במפגשים והרצאות והגיש את עבודתו.  
ציון הסמינריון ייקבע על פי שקלול מרכיבי הציון שהחליט עליהם מרצה הקורס ובהתאם   . ב

 ליחס בניהם. 
 לא יינתן ציון בסמינריון ללא הגשת עבודה בכתב.  . ג
הסמינריון יבדוק בעצמו את העבודות לאחר שרשם הערות מהותיות לגבי  מרצה  . ד

 העבודה או לאחר שנפגש אישית עם הסטודנט והעיר לו את הערותיו. 
ציוני הסמינריון יועברו על ידי המרצה למזכירות לא יאוחר מחודשיים לאחר המועד   .ה

 ריגים. שהיה על הסטודנטים למסרן )ולא מועד הגשתן בפועל(, למעט במקרים ח
 ציון בסמינריון שנלמד בשנה מסוימת ייכלל בממוצע הציונים של אותה שנת לימודים.  . ו

 
 חילופי סטודנטים    6.8

 
 כללי    6.8.1

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

זה השפעה גדולה גם על סביבת העבודה העתידית של הסטודנטים והדרישות של  
סטודנטים לחומרים ולמרצים מחו"ל במציאות זו נראית לנו הכרחית.  ה ת המעסיקים. חשיפ

כניות  וכדי לקדם מטרה זו הגענו להסכמים עם אוניברסיטאות שונות לחילופי סטודנטים. הת
פרטו המתקיימת בסמסטר   תוכניתהשונות מיועדות לסמסטר א' של שנה"ל תשע"* )פרט ל

 ב'(. 
הלימודים במוסדות הלימוד ללא עלות כספית נוספת, שכר הלימוד שמשולם לאוניברסיטת  

פרטו שעל המשתתפים בה לשלם דמי   תוכנית אילן מכסה גם את הלימודים הללו )פרט ל-בר
י(. עלויות הטיסה, השהות, ביטוח רפואי, רכישת ספרי  דולר אוסטרל 200הרשמה בסך 

 לימוד וכו' מוטלות על הסטודנטים.  
 

 היקף הלימודים האפשרי    6.8.2
ש"ס אצלנו, אשר יוכרו כחלק מדרישות   11ניתן ללמוד שם קורסים עד להיקף המקביל של 

קורסי הבחירה המשפטיים לקבלת התואר באוניברסיטת בר אילן )בתנאי שהתקבל ציון עובר  
שם חלק מהקורסים   ז לפחות(. הלימודים מתבצעים בשפה האנגלית )פרט לאוניברסיטת פרי

האנגלית   בצרפתית(. תלמיד שישתתף באחת התוכניות לא יחויב ללמוד קורס הנלמד בשפה
כחלק מחובות קורסי הבחירה המשפטיים של שנה ג', אלא יוכל להשלים את הנקודות ע"י  

 קורסי בחירה משפטיים הנלמדים בשפה העברית. 
 

 קבלה ורישום     6.8.3
ומעלה, בידע מוכח בשפה האנגלית ובמידת   81מותנית בממוצע  תוכניתהקבלה ל . א

 הצורך יכול להיות שיערך ראיון בשפה האנגלית. 
לאחר שהסטודנט יקבל מהפקולטה אישור השתתפות בתוכנית במידת הצורך הוא עשוי   . ב

 זאת בכפוף לדרישת המוסד המארח  - TOEFLלהידרש לעמוד בהצלחה במבחן 
צוא ב:  פרטים אודות המבחן ומועד קיומו בארץ ניתן למ . ג

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&tes
t=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Oth

er&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel 
את תוצאות ציוני הטופל יחד עם הבקשות יש לשלוח לאורטל שמש בכתובת מייל:   . ד

Ortal.shemesh@mail.biu.ac.il ח ציונים )לא חייב להיות רשמי(  "בצירוף קו"ח, דו
, גם פרטים על ידיעת  זופרטים על ידיעת השפה האנגלית )למי שמבקש ללמוד בפרי

 השפה הצרפתית(.  
 בבקשה יש לציין את המוסדות אליהם מבקשים לנסוע, עם דרוג עדיפויות.   .ה
וסיף טופס בקשה למלגה, את הטופס ניתן  סטודנט הזקוק לסיוע כלכלי מתבקש לה  . ו

 http://law.biu.ac.il/node/745למצוא באתר הפקולטה בכתובת: 
 ה. תימסרנשהנחיות לפי    הלימודים תוכנית על המתקבלים יהיה לבצע שינויים ב .ז
 לבצע בבוא הזמן את הליכי ההרשמה מול האוניברסיטה הרלוונטית.  יש כמו כן   . ח
 ציוני הקורסים הנלמדים שם אינם נלקחים בחשבון לממוצע הלימודים כאן.    .ט
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על פי תקנון האוניברסיטה, תלמיד לא יוכל להיות  לתשומת הלב בהקשר של הצטיינות,  . י
ש"ס במהלך   21מצטיין דיקן או מצטיין רקטור אם לא למד באוניברסיטת בר אילן לפחות 

 כל השנה. 
 

 הנחיות כלליות:    6.8.4
התמחות הקיץ תתקיים בשני מחזורים: בחודש אוגוסט ובחודש ספטמבר, ולכל מחזור   . א

 שלושה מתמחים לכל שופט. יוכלו להירשם שניים עד 
 עלויות הטיסה, השהות, ביטוח רפואי וכו' מוטלות על הסטודנטים.  . ב
 רים מקורסים עבור לימודי התואר. פטו  מקנה לא התמחות הקיץ . ג

ומעלה וידע מוכח באנגלית. תשובות יינתנו בסוף חודש    81תנאי סף הינם ממוצע  . ד
 1017פברואר 

  ortal.shemes@mail.biu.ac.ilאת הבקשות יש לשלוח לגב' אורטל שמש דוא"ל:  .ה
בצירוף קו"ח, דו"ח ציונים )לא חייב להיות רשמי( ופרטים על ידיעת השפה האנגלית. מי  
שזקוק לסיוע כלכלי מתבקש להוסיף טופס בקשה למלגה, את הטופס ניתן למצוא באתר  

 הפקולטה. 
 ה וידע מוכח באנגלית. ומעל  81תנאי סף הינם ממוצע  . ו

 
 לטיפוח מצוינות במשפטים   תוכניתה   6.9

 
 כללי    6.9.1

להכשיר סטודנטים מצטיינים בפקולטה, תוך דגש על העשרה אישית    תוכניתמטרת ה
, המשתרעת ככלל על פני שנתיים, תתקבל קבוצה  תוכניתומשימות קבוצתיות גם יחד. ל 

השנייה והשלישית בפקולטה. המשתתפים יעברו  קטנה של תלמידים בשנות לימודיהם 
שלושה   תוכנית חניכה אישית תוך ביצוע פרויקטים מחקריים ומקצועיים לפי בחירתם. ל

, מטלות מחקריות בבחירה אישית )קבוצות  תוכנית אבדים עיקריים: סמינר ייעודי לתלמידי ה
ות מקצועיות המכוונות  קריאה, מחקר יישומי, פרויקטים ייעודיים(, ובארגון כנסים ופעילוי 

 לקהל הפקולטה ולציבור הרחב. 
יזכו לעידוד ולתמיכה ברישום לקורסים מחוץ לפקולטה )כולל ויתור על   תוכניתסטודנטים ב

יתאפשר קשר עם    תוכניתדרישות קדם( ובגיבוש תכנים למחקר אישי. במסגרת פעילויות ה
פשרות להשתלב כעוזרי  אנשי מקצוע מהפרקטיקה הפרטית ומשירות המדינה, ותיתכן א

תחליף את ההשתתפות בקורס "שיטות   תוכניתמחקר לסגל הפקולטה. ההשתתפות ב 
מחקר" בשנת הלימודים השנייה ואת ההשתתפות בסמינריון עיוני בשנת הלימודים  

 השלישית. 
 

 תוכנית הקבלה ל   6.9.2
מחשבתית כחשובים לא  תהליך הקבלה יכלול ראיונות אישיים ודגש על סקרנות ויצירתיות 

ומועדים לראיונות מרוכזים יינתנו במפגש מבוא    תוכניתפחות מאשר ציונים. פרטים לגבי ה
 תוכנית שייערך על ידי מנחי ה

יונות קבוצתיים, שייקבעו עבור מועמדים  אבחירת המשתתפים לסדנה תעשה על סמך ר 
 מהצגת מועמדותם. שיימצאו מתאימים על פי דף אישי ודף מחקרי שיגישו כחלק 

 
 אנגלית    6.10

 
סטודנטים בשנה א' יחויבו ללמוד אנגלית במחלקה לאנגלית בהתאם לדרישה הכללית     6.10.1

באוניברסיטה. הסטודנטים מתבקשים להשלים את הדרישה האוניברסיטאית במהלך  
 סמסטר א' )הרישום לקורסים ייערך באחריות המחלקה לאנגלית(. 

 קורסים תלוי ברמה בה התקבל   2-חייב ב  ל סטודנטכ
 מתקדמים א', מתקדמים ב'  – 119ציון עד בעלי  . א
 מתקדמי ב', קורס תוכן  –  120-133בעלי ציון  . ב
 קורסי תוכן  2 – 134בעלי ציון מעל  .ג

 
   סטודנטים בשנה ג' ילמדו קורס בחירה בשפה האנגלית, כחלק ממכסת קורסי הבחירה     6.10.2

 ש"ס.   2ש"ס לפחות, ושלא יעלה על  1בהיקף של 
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 הבעה עברית    6.11
 

יחויב בקורס הבעה עברית   76-בבחינת הבגרות בהבעה נמוך מהציון שלו סטודנט ש 6.11.1
 )באחריות המחלקה להבעה עברית(.  

 
סטודנטים שלמדו בחו"ל יחויבו בקורס בהבעה עברית בהתאם להוראות תקנון   6.11.2

 האוניברסיטה. 
 

סף הקבלה בעברית עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא   6.11.3
 עד היום( במבחן יע"ל/ יעלנ"ט.   84)במקום   105היתה עברית יהיה 

 
קורסי קיץ מרוכזים שנועדו  יוכלו להירשם ל , 84-104למועמדים בעלי ציון בעברית של  6.11.4

להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט  
 ומעלה.   105ולעמוד בסף הנדרש 

 
 קורסי יסוד ביהדות    6.12

 
 כללי    6.12.1

במסגרת הדרישות הכלליות של האוניברסיטה, ילמדו סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה 
 ש"ס, על פי הפירוט כדלקמן:   11שלושה קורסי יסוד ביהדות בהיקף כולל של למשפטים 

ש"ס או קורס   4ש"ס, קורס בפילוסופיה יהודית בהיקף של  8קורסים בתנ"ך בהיקף של שני  .א
 ש"ס.  4בתולדות ישראל בהיקף של 

 ים אחרים מלבד אלו המפורטים לעיל.בנושאלא יוכרו קורסי יסוד  .ב
 חובותיהם בלימודי יסוד עד לתום השנה השלישית ללימודים.הסטודנטים לסיים את  על  .ג

 ללימודי יסוד.   הקורסים יילמדו במסגרת המחלקה . ד
 

 דברות י ה תוכנית  –"בין הקטבים בין הכתבים"    6.12.2
הקורס "בין הקטבים בין הכתבים" מזכה בפטור ממבחן במושגי יסוד ביהדות ובפטור מקורס  

-02דברות )טל' יה תוכניתש"ס. הרישום ייערך במשרדי  4יסוד ביהדות בהיקף של 
5218978 .) 

 
 חברות בכתבי עת פקולטטיביים   6.13

 
 באותה שנת לימודים. סטודנט לא יוכל לקבל זיכוי על חברות בשני כתבי עת     6.13.1

 
ש"ס בגין חברות בכתבי העת הפקולטטיביים בכל מהלך   8לא ניתן לקבל זיכוי העולה על    6.13.2

 הלימודים לתואר. 
 

 כתב העת "מחקרי משפט"   6.14
 

 כתב העת "מחקרי משפט" הינו כתב העת של הפקולטה.    6.14.1
 

 החברות בכתב העת    6.14.2
 סטודנטים בעלי הישגים גבוהים בלימודים. למערכת כתב העת יתקבלו  .א
חברות בכתב העת היא בת שנת לימודים מלאה ולכן לא יוכלו להשתתף במערכת סטודנטים  .ב

 משנה ד', למעט אלו שהתמחותם מתחילה בסוף שנת הלימודים.
 החברות במערכת כתב העת היא לתלמידי התואר הראשון בלבד.  .ג

 תואר שני בכל מסלולי הלימוד לא יוכלו לכהן כחברי מערכת כתב העת.  תלמידי  . ד
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 פטור מלימודים בגין חברות בכתב העת    6.14.3
שנה אחת במערכת כתב העת תזכה סטודנט לתואר ראשון בפטור  חברות פעילה בת   .א

 ש"ס.  1מקורסי מקצועות בחירה בהיקף של 
"מחקרי משפט", בכפוף להמלצת עורך כתב כתב העת המרצה האחראי על  ע"יהפטור יינתן  .ב

 העת.
סטודנט שרשימה מפרי עטו פורסמה בכתב העת "מחקרי משפט" יהיה פטור מקורס   .ג

 ש"ס.  1-4מקצועות בחירה בהיקף של 
ניתן להחיל את הפטור על קורסי מקצועות בחריה במשפט עברי אם הפעילות בכתב העת או  .ד

 ניתן הפטור עסקו במשפט עברי.המאמר שבגינו 

טודנטים מצטיינים בשנה ב' אשר נבחרו לכהן כחברי מערכת בשנה השנייה ללימודיהם  סה .ה

 ש"ס.  1בהיקף של  פטורים מקורסי מקצועות בחירה
 

 חברי מערכת בכירים    6.14.4
האמור לעיל יוכלו חברי מערכת, לרבות סטודנטים לתואר שני אשר ייבחרו על ידי  למרות  .א

המרצה האחראי והעורך, להשתתף שנה נוספת כחברי מערכת בכירים בעלי חובות  
 מיוחדות.

 אישור זה יינתן ע"י דיקאן הפקולטה למספר מוגבל של חברי מערכת. .ב
 ש"ס. 1-4חברי מערכת בכירים יוכלו לקבל פטור נוסף בהיקף של  .ג
במהלך הסמסטר  חברי מערכת בשנה הרביעים ללמודים, אשר יכהנו כחברי מערכת בכירים  .ד

 ש"ס בלבד. 1האחרון ללימודים, יוכלו לקבל פטור בהיקף של 

 ש"ס בכל המהלך הלימודים.   8יעלה הפטור בגין חברות בכתב העת על  בכל מקרה לא  .ה
 

 כתב העת "תרבות דמוקרטית"    6.15
 

למשפטים.  כתב העת "תרבות דמוקרטית" יוצא לאור על ידי ההוצאה לאור של הפקולטה    6.15.1
בכתב העת מתפרסמים מאמרים מתחומים שונים הנוגעים בשאלות היסוד של המשטר  

 הדמוקרטי בכלל והדמוקרטיה בפרט. 
 

חברות פעילה בת שנה במערכת כתב העת תזכה סטודנט לתואר ראשון בפטור ממקצוע     6.15.2
עורכי    ש"ס. הפטור יינתן פעם אחת במהלך התואר, בהתאם לאישור  4בחירה בהיקף של 

 כתב העת. 
 

רשאים להגיש מועמדות לפעילות במערכת סטודנטים בשנה ג' בשנת הלימודים וכן     6.15.3
סטודנטים בשנה ד' בשנת הלימודים, אשר התמחותם אינה מתחילה במהלך שנת  

 הלימודים. 
לכתב העת יתקבלו סטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ותינתן עדיפות לסטודנטים  

 הלומדים במקבלים לתואר במשפטים תואר נוסף רלוונטי לכתב העת.  
 

 l@biu.ac.ilhanan.mande: ייל מלהגשת מועמדות לכתב העת יש לפנות לעו"ד חנן מנדל ב    45.16.
 

יוכלו חברי המערכת "תרבות דמוקרטית", לרבות סטודנטים  לעיל, על אף האמור     6.15.5
לתואר שני, אשר ייבחרו על ידי המרצה האחראי והעורך, להשתתף שנה נוספת בחבר  

מערכת בכיר בעל חובות מיוחדות. אישור זה יינתן על ידי דיקן הפקולטה למספר מוגבל של  
 מערכת. חברי 

 
 " Law, Religion & Stateכתב העת "   6.16

 
תחום המחקר של משפט ודת הוא תחום פורח עם כתיבה מחקרית ענפה, אולם בתוך תחום     6.16.1

תרבותית בין החוקרים בתחום. על כן  - זה לא קיים מרחב לאינטראקציה בינלאומית ובין
שמטרתו לספר פורום מחקרי בינלאומי  הפקולטה למשפטים החליטה להשיק כתב עת חדש 

" הינו  law, Religion & Stateלבחינת האינטראקציה בין משפט, דת ומדינה. כתב העת  "
. כל המאמרים  Brillכתב עת בינלאומי ויצא לאור על ידי בית הוצאה לאור הבינלאומי 

ת ברמת  המפורסמים בו יהיו בשפה האנגלית ויצריכו מחברי המערכת שליטה בשפה האנגלי
 שפה אם. 

 

mailto:hanan.mandel@biu.ac.il


 
34 

חברות פעילה בת שנה במערכת כתב העת תזכה סטודנט לתואר ראשון בפטור ממקצוע     6.16.2
ש"ס. הפטור יינתן פעם אחת במהלך התואר, בהתאם לאישור עורכי    4בחירה בהיקף של 

 ש"ס בלבד.  1כתב העת. סטודנטים בשנה ד' יוכלו להנות מפטור בהיקף  
 

 . aisrael@idc.ac.ilלהגשת מועמדות לכתב העת יש לפנות לדוא"ל:    6.16.3
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.  תוכניות משולבות 7  
 

 תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון בכלכלה  7.1
 

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות תוכנית לימודים משותפת, אשר תקנה למי   7.1.1
 (. A .B( ולתואר ראשון בכלכלה ). B.LLבמשפטים ) שיעמוד בה בהצלחה תואר ראשון 

 
 תנאי קבלה 7.1.2

כנית יתקבלו סטודנטים לפי תנאי הקבלה הרגילים בפקולטה למשפטים )ללא קורס קדם( לתו .א
 ובכלכלה. 

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרים לעצמם את הזכות לקבל לתוכנית את   .ב
 .המצטיינים ביותר מבין הנרשמים

 
 תוכנית הלימודים  7.1.3

 שנים.  4משך התוכנית  .א
ש"ש(, כולל לימודי יסוד    63ש"ס ) 126הלימודים בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של  .ב

 ביהדות. 
 ש"ש(.   46ש"ס ) 92הלימודים במחלקה לכלכלה יהיו בהיקף של  .ג
במסגרת התואר במשפטים  את החובות בלימודי יסוד ובקורסים כלליים ילמדו הסטודנטים  .ד

 בלבד.  

 
 תוכנית לתואר ראשון במשפטים בשילוב תואר ראשון בפסיכולוגיה   7.2

 
הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית מקיימים תוכנית לתואר ראשון במשפטים   7.2.1

(B.LL .( ולתואר ראשון בפסיכולוגיה )A .B .) 
התחומים שמעוררים עניין רב מבחינת מחקרית,  החיבור בין משפטים ופסיכולוגיה הינו אחד 

מדיניות ציבורית ובשדות הפרקטיים השונים בהם פועלים משפטנים ופסיכולוגים. מהצד  
המשפטי, הידע הפסיכולוגי ביחס לאופנים בהם משפעים גורמים כגון: תהליכי קבלת  

ידם וקבוצות  החלטות, סביבה חברתית, תפיסות סיכון, צדק, יושרה ואמון על התנהגות יח 
בסיטואציות משפטיות, והבנת היכולות של אוכלוסיות בסיכון הינה הבסיס לחלק גדול  

מתחומי המשפט המנסים לסדר את ההתנהגות האנושית. מהצד הפסיכולוגי, הידע המשפטי  
על טיב ואופי החובות והזכויות ביחסים ההדדיים שבין הציבור לבין מוסדות השלטון השונים,  

חוקקים ורגולטורים, ושל היחסים בין יחידים ובין ארגונים ובין יחידים לבין  בתי משפט, מ
 עצמם מאפשרת להבין את המסגרת להרבה מהמרחבים בהם פועלים פסיכולוגים שונים. 

בראש התוכנית עומדים פרופ' יובל פלדמן מהפקולטה למשפטים וד"ר אלירן הלאלי  
 מהמחלקה לפסיכולוגיה. 

 
 ם תוכנית הלימודי 7.2.2

 שנים.   4משך התוכנית 
 מסלולי הלימוד: 

חד חוגי במשפטים ותואר חד חוגי בפסיכולוגיה. מי שיעמוד בהצלחה במסלול זה יהיה  תואר  .א
 בוגר במשפטים ובוגר בפסיכולוגיה.  –זכאי לתואר כפול 

תואר חד חוגי במשפטים וחוג במהלך תואר בפסיכולוגיה. מי שיעמוד במסלול זה בהצלחה   . ב

 . זכאי לתואר בוגר במשפטים וחוג במהלך תואר בפסיכולוגיהיהיה  
הפקולטה למשפטים והמחלקה לפסיכולוגיה שומרים לעצמם את הזכות לקבל לתוכנית את  

 המועמדים המצטיינים ביותר מבין הנרשמים. 
 
 
 

המשתתפים יזכו להתאמות שונות שיאפשרו להם ללמוד לשני התארים במקביל, וגם יזכו   7.2.3
 לנקודות ההשקה שבין משפטים ופסיכולוגיה. ס  ייעודי ביח  לתגבור 

 
 
 
 



 
36 

 תוכנית לתואר ראשון במשפטים בשילוב תואר ראשון בלימודי עבודה סוציאלית   7.3
 

 הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית מקיימים תוכנית לתואר ראשון   7.3.1
 (. A .B( ולתואר ראשון בעבודה סוציאלית ). B.LLבמשפטים ) 

 
 תנאי קבלה 7.3.2

לתוכנית יתקבלו סטודנטים, לפי תנאי הקבלה הרגילים לפקולטה למשפטים )ללא קורס  .א
 קדם( ולבית  הספר לעבודה סוציאלית. 

  הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית שומרים לעצמם את הזכות לקבל לתוכנית . ב
 . את המועמדים המצטיינים ביותר מבין הנרשמים 

 
 תוכנית הלימודים  7.3.3

 שנים. 4נית התוכמשך  .ג
 ש"ש( כולל לימודי יסוד ביהדות.  46ש"ס ) 92הלימודים בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של  .ד
 ש"ש(.  64ש"ס ) 128הלימודים במחלקה לעבודה סוציאלית יהיו בהיקף של  .ה
את החובות בלימודי יסוד ובקורסים כלליים ילמדו הסטודנטים  במסגרת התואר במשפטים   .ו

 בלבד.  

 
 תכנית לתואר ראשון ולתואר שני במשפטים  7.4

 
תוכנית ללימודי תואר ראשון ושני )ללא תזה( במשפטים, אותם ניתן להשלים במשך ארבע   7.4.1

 שנות לימוד. 
 

 תנאי קבלה 7.4.2
  90אילן והם בעלי ממוצע של - סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה למשפטים בבר .א

 לפחות בסיום השנה הראשונה, מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית. 
לתוכנית יתקבלו המועמדים המצטיינים מבין מגישי הבקשות. הדיון הסופי בקבלת  .ב

 קבלת ציוני מועדי ב.  המועמדים לתוכנית יתקיים בתום שנת הלימודים הראשונה לאחר

סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה בשנה מתקדמת לאחר שעברו ממוסד אקדמי  . ג

 לא יוכלו להגיש בקשה להתקבל לתוכנית.   אחר
 

 לימודים לתואר שני תוכנית ה 7.4.3
 הלימודים לתואר השני יתקיימו במהלך שני סמסטרים בשנה הרביעית. .א
ש"ס בסמסטר א' בשנה הרביעית )כולל הקורסים   14-יותר מסטודנט לא יהיה רשאי ללמוד  .ב

 לתואר ראשון(.
 ש"ס לפחות בסמסטר ב' של שנת הלימודים.  10סטודנטים במסלול המשולב ילמדו  .ג
 סטודנטים במסלול המשולב יהיו פטורים מלימודי אנגלית ומלימודי  סוד לתואר שני.  .ד

בון מכסת הקורסים לתואר שני  לא ניתן ללמוד קורסים על חש  בשלוש השנים הראשונות .ה
אלא אך ורק להקדים קורסים על חשבון מכסת הקורסים לתואר ראשון. קורסים לתואר  

 שני אשר יילמדו במהלך שלוש השנים הראשונות לא יוכרו. 
 

 עמידה בתנאים במהלך הלימודים  7.4.4
שפטיים  לפחות בכל הקורסים המ  90תנאי להמשך הלימודים במסלול זה, ממוצע ציונים של 

שנלמדו במהלך כל אחת ואחת משלוש השנים הראשונות לתואר הראון ובכולן יחד. ממוצע  
הציונים הכולל של הסטודנט ייבחן בתום כל שנת לימודים, והפקולטה רשאית להוציא מן  

 סטודנטים שלא עמדו בתנאי זה.  תוכניתה
 

 זו אינם רשאים לעבור במהלך הלימודים למסלול תואר שני עם תזה.  תוכניתסטודנטים ב 7.4.5
 

מהכרה בקורסים שלמד על   ייהנהבשל ממוצע ציונים נמוך לא  תוכנית ודנט אשר יצא מן הסט 7.4.6
 חשבון מכסת הקורסים לתואר ראשון. 

 
 . לפחות בכל הקורסים של התואר השני 75תנאי לסיום הלימודים במסלול זה, ממוצע  7.4.7
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זו יהיו זכאים לאישור התמחות אך ורק עם סיום הסמסטר   תוכניתטודנטים המשתתפים בס 7.4.8
 השני של שנת הלימודים הרביעים בכפוף לסיום כל חובותיהם לתואר ראשון. 

 
 תכנית לתואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים 7.5

 
הפקולטה למשפטים וביה"ס למנהל עסקים שבאוניברסיטה מקיימים תכנית לימודים   7.5.1

( ותואר שני במנהל  B.LLמשותפת שתקנה למי שעמד בה בהצלחה תואר ראשון במשפטים )
 עסקים )התואר במנהל עסקים יהיה במסלול ב', ללא תזה(. 

 
שנים   4סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התוכנית, יוכל לסיים את לימודיו במשך  7.5.2

 אקדמיות.  
 

 תנאי קבלה 7.5.3
 צטיינים שעומדים בשלושה תנאי קבלה מצטברים: לתוכנית יתקבלו סטודנטים מ 

 במתמטיקה ובאנגלית ברמה של חמש יחידות. ציונים בגרות  .א
 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.  126ציון כמותי של  .ב
 לפחות בשנה א בלימודי המשפטים.  82בעלי ממוצע של  .ג
בתוכנית יוכלו ללמוד רק סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר ראשון במשפטים  .ד

 אוניברסיטת בר אילן. ב

  

 תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בפילוסופיה  7.6
 

הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה מציעים תוכנית משולבת ללימודי תואר ראשון   7.6.1
 . במשפטים ולתואר שני ישיר בפילוסופיה 

 
 מסלולי לימוד בתוכנית  7.6.2

 שנים.  4  –בפילוסופיה ללא תזה תואר ראשון במשפטים ותואר שני   . א
 שנים.  5 – תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה עם תזה  . ב

 
 בקשה להתקבל לתוכנית במשפטים ובפילוסופיה תעשה בעת הגשת מועמדות ללימודים.  7.6.3

  
 תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במדעי המדינה  7.7

 
הפקולטה למשפטים והחוג למדעי המדינה מציעים תוכנית משולבת ללימודי תואר ראשון  

 במשפטים ולתואר שני במדעי המדינה.  
שנים   4סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התוכנית, יוכל לסיים את לימודיו במשך 

 אקדמיות.  
 בלימודי משפטים.   82שנים ומותנים בממוצע של   4הלימודים ימשכו 

  
 תוכנית לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בלימודי מידע 7.8

 
תחום טכנולוגיות המידע תופס תאוצה ברחבי העולם בשנים האחרונות. מושגים כביג דאטה  

ומדעי הנתונים הפכו לשכיחים. התוכנית לתואר שני במסלול טכנולוגיות מידע  מאפשרת  
לסטודנטים היכרות עם שפות תכנות חדשות, למידת מכונה, ויזואליזציה של נתונים ושיטות  

 הצגת נתונים.  חדשות לניתוח, עיבוד ו
 התוכנית מציעה לשלב לימודי תואר שני ללא תזה בלימודי מידע עם תואר ראשון במשפטים.  

 בלימודי משפטים.    82שנים ומותנים בממוצע של   4הלימודים ימשכו 
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 תארים מחקריים .  8
 
 

 ( (.LL.Mהלימודים לתואר מוסמך  תוכנית 8.1
 

 ומבנה הלימודים   תוכניתדרישות ה 8.1.1
 הגשת עבודת מחקר )תזה(.  . א
 ש"ס:  28בהיקף   שמיעה ות חוב . ב
 שני קורסים מחקריים כפי שייקבע ע"י הפקולטה  . ג
 ש"ס  8נים בהיקף סמינריו 2 . ד
 ש"ס   1בהיקף   קורס בחירה בשפה האנגלית .ה
 עד להיקף הנדרש.  מקצועות בחירה )מתוכם סדנה אחת(  . ו

 
נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס  סטודנטים לתואר שני אשר     8.1.2

(, כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה וכן את הקורס  99-981"סדנה במשפט עברי" )
 (. 99-112"סדנת חוקרים במשפט עברי" )

 
הלימודים הרגילה של   תוכנית קורסי מקצועות בחירה מתוך ו הסטודנטים ילמדו סמינריונים  8.1.3

 ה. הפקולט
 

טודנטים לתואר שני עם תזה להירשם בשנה הראשונה ללימודים לקורסים וסמינריונים  ס 8.1.4
הלימודים במסלול זה בעצה אחת   תוכניתש"ס. הסטודנט יקבע את   14בהיקף של לפחות 

 עם המנחה. 
 

האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובשפה  ר השני ימלאו אחר דרישות אסטודנטים בתו    8.1.5
 האנגלית. 

 
 עמידה בתנאים במהלך הלימודים  8.1.6

 המשך הלימודים במסלול מותנה בעמידה בדרישות המצטברות הבאות: 
 לפחות.   80השלמת חובות השמיעה עד לסיום שנת הלימודים השנייה, בממוצע של  . א
 צעת מחקר עד לסוף חודש אוגוסט בשנת הלימודים הראשונה. הגשת ה . ב

סטודנט שלא עמד בתנאים, יובא עניינו בפני הוועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים  
 מחקריים והוא יועבר למסלול לימודים ללא תזה. 

 
 ( .Ph.Dלישי )תואר ש  8.2

 
 לימודי התואר השלישי יכללו: 

 הגשת עבודות מחקר )דוקטורט(.  . א
 קורסי חובה כפי שייקבעו ע"י הפקולטה.  חובות שמיעה:  . ב

 
 
 
 
 

 


