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ם המתחילים לימודיהם בשנה"ל סטודנטיל בר-במערכת האינהנחיות רישום למערכת שעות 

 'שנה א -תואר ראשון  ב"תשפ

 לקורסים באופן הבא:סטודנטים בשנה א' בפקולטה למשפטים נדרשים לבצע רישום 

כל קורסי החובה בפקולטה מתקיימים  .החובה לשנה א' לל קורסיאת כ רישום לסל הכולל .1
. הסלים כוללים את סלים שמתוכם יש לבחור סל אחד 6קיימים . 02 -ו 01 –בשתי קבוצות 

)כל קורסי  01/03/05כלומר בסלים  .לפי חלוקה של אי זוגי וזוגי 01/02קורסי החובה 
 (02)כל קורסי החובה של  02/04/06( בסלים 01החובה של 

  לשנה א' רישום לקורס כללי .2

  י בחירה אינטרדיסציפלינריים בסמסטר ב'.קורסלרישום  .3

   יסוד ביהדותלקורסי רישום  .4

נא קראו  .המופיעה להלן תשפ"בכל זאת עפ"י חוקת הלימודים לתואר בוגר במשפטים לשנת ידיעון 
סטודנטים הנדרשים בקורס/י אנגלית כשפה זרה ו/או בקורס בהבעה עברית, יבצעו  .חוקה זו בעיון

 רישום גם לקורסים אלו. 

נעשה לפי "כל אליהם לידיעתכם: מספר המקומות בכל סל ובכל קורס הינו מוגבל. הרישום  *
 הקודם זוכה".  

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

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

 

  ב"תשפשנת ידיעון  –חוקת הלימודים 

 )שבעה סמסטרים(. במהלך שלוש שנים וחצי ש"ס 142הראשון הנו לתואר היקף הלימודים 

הלימודים בפקולטה למשפטים כוללת מקצועות חובה, קליניקה משפטית, מקצועות בחירה, תכנית 
, קורסי יסוד , סמינריוניםבשפה האנגלית, סדנאות מקצועות בחירה במשפט עברי, מקצועות בחירה

  ה. רביהדות וקורסי אנגלית כשפה ז

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

 

 שנה א'
 

 קורסי חובה 

 סש" 1 מבוא ללימודי משפטים 99-101

 סש" 5 דיני חוזים 99-102

 סש" 5 דיני עונשין 99-104

 סש" 5 דיני נזיקין 99-110

 סש" 4 מבוא למשפט עברי 99-111

 סש" 5 משפט חוקתי 99-204

 ש"ס 2 מיומנויות כתיבה 99-9034

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

 מבין הקורסים הבאים: אחד -לבחירה 

 סש" 4 יסודות בכלכלה למשפטנים 99-150

 ש"ס 4 תולדות המחשבה המדינית 99-152

 

  בסמסטר ב' בלבדש"ס  5בהיקף של עד  – בחירה אינטרדיסציפלינרייםמקצועות. 
 לסטודנטים ששפת האם שלהם איננה  – 01-9085-99מיומנויות כתיבה  -רישום לתרגיל

עברית אלא אם למדו לפחות שנתיים במוסד לימודים, מגיל תיכון והלאה, בו הלימודים 
 מתקיימים בשפה העברית.

 סש" 4בהיקף של   - תלמוד או תושב"ע( לא) יסוד ביהדות קורס 
 

 

 ש"ס 40 –סה"כ היקף הלימודים בשנה א' 

 שנה ב'
 

 קורסי חובה* 

 סש" 4 תורת המשפט 99-103

 סש" 4 משפט בינלאומי פומבי 99-107

 סש" 4 דיני מסים  99-202

 סש" 5 דיני חברות 99-205

 סש" 5 דיני קניין 99-208

 ס"ש 5 דיני משפחה 99-212

 

 סש" 4בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 

  ש"ס 11 עד בהיקף כולל של -)אינטרדיסציפלינריים ודיסציפלינריים(מקצועות בחירה. 
 ש"ס. 6ש"ס ודיסציפלינריים עד  5לפי החלוקה הבאה: אינטרדיסציפלינריים עד 

וללמוד  -הקורסים הבאים: משפט בינלאומי פומבי, דיני מסים, דיני חברות, דיני משפחה מבין  אחדלוותר על  ניתן *
לתשומת לבכם, הרישום לקורסי  .בהיקף זהה ד'(-)ממאגר קורסי הבחירה הרגילים לשנים ג'במקומו קורס/י בחירה 

והרישום אליהם יתבצע מקום פנוי בקורסים  בחירה כקורסים חלופיים לקורס חובה עליו ויתרתם, יהיה על בסיס
     ליועצי הרישום.  באמצעות פנייה במייל עשה באופן מרוכז וי

 

 ש"ס 42 –ב' סה"כ היקף הלימודים בשנה 
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 שנה ג'

 קורסי חובה 

 ש"ס 4 סדר דין אזרחי 99-206

 ש"ס 3 דיני ראיות  99-309

 ש"ס 3 סדר דין פלילי 99-310

 ש"ס 5 – קליניקה משפטית 

 ש"ס 8 – שני סמינריונים 

 ש"ס 4בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 

  ש"ס )כולל קורסי בחירה בשפה האנגלית( 12בהיקף של עד  –מקצועות בחירה 
 2 בחירה בשפה האנגלית יקורס 

באנגלית בהיקף  סטודנט שקיבל פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה חייב למוד קורסים
 .ש"ס 4-משלא יפחת 

 ש"ס בקורסי בחירה(. 1ש"ס, יש להשלים  2)ככל שיש סדנה בהיקף של  ש"ס 3 –סדנה 

 )כולל קורסי בחירה בשפה האנגלית(ש"ס 42עד  –בשנה ג' סה"כ היקף הלימודים 

 'שנה ד

 קורס חובה 

 ש"ס 3 אתיקה מקצועית 99-380

 

 ש"ס 4בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 

  כולל קורסי בחירה בשפה האנגלית( סש" 39 -השלמה ל -מקצועות בחירה( 

 ש"ס 142–השלמה ל  –' סה"כ היקף הלימודים בשנה ד

 ריכוז החובות לתואר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ס 71 )כולל קורס כללי( מקצועות חובה

 המתחלקים כך:מקצועות בחירה 

 ש"ס 12-18 -אינטרדיסציפלינריים

 ש"ס 2-4 –קורסי בחירה באנגלית 

)כולל  ש"ס 39 -השלמה ל –דיסציפלינריים 

 קורסי בחירה בשפה האנגלית(

 ש"ס 39

כולל קורסי בחירה )

 בשפה האנגלית(

 ש"ס 12 *מקצועות בחירה במשפט עברי

 ש"ס 3 סדנה

 ש"ס 5 קליניקה משפטית

 ש"ס 8 סמינריונים

 ש"ס 4 יסוד ביהדותקורסי 

 ש"ס 142 סה"כ היקף הלימודים בכל התואר 
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 שינויים בתכנית הלימודים על פי מסלולי הלימוד המיוחדים:

עבודה /סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון בכלכלה .1
 :סוציאלית/פסיכולוגיה

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

  ש"ס. פטורים מקורסי  4פטורים מקורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים בהיקף של
 12ש"ס. )סה"כ פטור מקורסי בחירה בהיקף של  8בחירה דיסציפלינריים בהיקף של 

 ש"ס(.

 חובת רישום לסמינר "משפט  –פסיכולוגיה  -בתכנית המשולבת משפטים
 של פרופ' יובל פלדמן.ופסיכולוגיה" 

 :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ולתואר שני במשפטים )התואר המשולב(.  2

  'על חשבון מכסת השעות  נוספים בקורסי בחירה סש" 4צריכים ללמוד בשנה ב(
 בקורסי בחירה של שנה ג'(

  נוספים בקורסי בחירה במשפט עברי )על חשבון מכסת  סש" 4בשנה ג' צריכים ללמוד
משפט עברי בשנה  סש" 8סה"כ  –השעות בקורסי בחירה במשפט עברי של שנה ד'(  

 ג'. 

 נדרשים לסיים עד סוף סמסטר א' של שנה ד' את חובות התואר הראשון 

 י במשפטים מפורטות בקובץ ההנחיות המחלקתיות לתואר שניחובות התואר השנ 

 :ים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בפילוסופיהסטודנט .3

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

  ש"ס. 6בהיקף של אינטרדיסציפלינריים פטורים מקורסי בחירה 

 במסגרת קורסי  באחד הקורסים המועברים ע"י פרופ' יאיר לורברבוים יביםמחו
 . כחלק מחובות התואר הראשון.הבחירה במשפט עברי

 ונדרשים ללמוד  (99-4006" )פרשנות תכליתית: משפט והלכהבים בסמינר "מחוי
 . כחלק מחובות התואר הראשון.אותו בשנה ג'

 'נדרשים לסיים את לימודי התואר הראשון עד סוף סמסטר א' של שנה ד. 

 כתחליף  סש" 8י ההשלמה לתואר שני בהיקף של עד הפקולטה למשפטים תכיר בקורס
. ובלבד שהסטודנט יירשם וילמד בפועל תואר הראשון במשפטיםבלקורסי בחירה 

 בתואר השני. 

  במסגרת הלימודים לתואר שני ילמד הסטודנט סמינר אחד וקורס אחד בפקולטה
 קורסים אלוני. למשפטים בנושאים רלבנטיים, זאת כחלק מהמכסה הנדרשת לתואר ש

 כסת הקורסים לתואר ראשון.לא יוכרו כחלק ממ

ברגולציה סטודנטים הלומדים בתכניות המשותפות לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני  .4
מדעי בבמדעי המדינה / מינהל עסקים / בומדיניות סביבתית / 

  :במחשבת ישראל/קרימינולוגיהב/המידע

  בקורס כללי לשנה א' או בקורסי בחירה בשנה ד' סש" 4זכאים לפטור בהיקף של 

  ש"ס. 2פטורים מקורס אינטרדיסציפלינרי בהיקף של 

 'נדרשים לסיים את לימודי התואר הראשון עד סוף סמסטר א' של שנה ד 

  כתחליף  סש" 8הפקולטה למשפטים תכיר בקורסי ההשלמה לתואר שני בהיקף של עד
ובלבד שהסטודנט יירשם וילמד בפועל  .לקורסי בחירה בתואר הראשון במשפטים

 בתואר השני. 

  במסגרת הלימודים לתואר שני ילמד הסטודנט סמינר אחד וקורס אחד בפקולטה
ני. קורסים נטיים, זאת כחלק מהמכסה הנדרשת לתואר שבנושאים רלוולמשפטים 

 כסת הקורסים לתואר ראשון.אלו לא יוכרו כחלק ממ
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 :במחלקה נוספתלתואר סטודנטים המשלבים לימודים בפקולטה למשפטים ולימודים  .5

  בקורסי בחירה סש" 4זכאים לפטור של. 

 בעלי תואר ראשון שהתחילו את לימודיהם אחרי סיום התואר: .6

  ש"ס. 4 –פטורים מקורס כללי 

  ש"ס. 6בהיקף של  –פטורים מקורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים 

  ש"ס. 2-4בהיקף של  –פטורים מקורסי בחירה דיסציפלינריים 

 סמסטרים(. 6שנים ) 3 -רשאים לסיים את לימודיהם ב 
 

 


