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תואר ראשון
במשפטים

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ניצבת 
בחזית המחקר המשפטי בישראל ובעולם. הפקולטה 
חרתה על דגלה מצוינות וחדשנות במחקר ובהוראה, 

ומחויבות עמוקה לחברה ולמשפט הישראליים. במשך 
חמישים שנותיה הפקולטה מתפתחת ומתחדשת 

במחקר, בתוכניות לימודים חדשות וחדשניות, בקשרים 
בינלאומיים, בהוראה, בהקמת מרכזים, קליניקות 

משפטיות ועוד.
מצוינות הפקולטה באה לידי ביטוי בהישגים מרשימים, 
כגון: דורגה בין 100 הפקולטות הטובות בעולם )לשנת 

2020( עפ"י מדד שנחאי, המשווה איכות מוסדות 
אקדמיים, והנחשב לאחד משני המדדים היוקרתיים 

בתחומו בעולם; 99% מהסטודנטים במחזור יוני 
2020 שובצו להתמחות במשרדי עורכי הדין המובילים 

בישראל וביחידות המשפטיות המובילות במגזר 
הציבורי; 90% מבוגרי הפקולטה למשפטים עברו 

בהצלחה את בחינות לשכת עורכי הדין בקיץ 2020. 
הפקולטה מדורגת במקום השני בארץ באחוזי מעבר 

בחינות הלשכה.
לימודי התואר הראשון במשפטים מקנים ידע 

בתחומים שונים של המשפט ומעניקים חווית לימוד 
ייחודית ומאתגרת החותרת למצוינות יחד עם פעילויות 

חברתיות מגוונת.  
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את השכלת 

הסטודנטים, להעניק יכולת ניתוח וכלים מעשיים 
ועדכניים להתמודד עם המציאות המשפטית בת ימינו.



רישום ותנאי קבלה

רישום
ההרשמה לפקולטה למשפטים תתקיים במועד 

הרישום הרגיל של האוניברסיטה.

רישום מקוון
ניתן להרשם באופן מקוון באתר האוניברסיטה.

מועמדים בעלי תארים אקדמיים
הפקולטה למשפטים תדון בבקשות של מועמדים 

העומדים בתנאי הרישום המצטברים כמפורט להלן: 

א. ציון תואר אקדמי - בממוצע 80 לפחות. לימודים 
אקדמיים שלא זיכו את המועמד בתעודת בוגר, לא 

יוכרו בהליך הקבלה.

ב. ציון בחינה פסיכומטרית - בציון של 600 לפחות. 
בעלי ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר האקדמי 

רשאים להגיש מועמדות ללימודי תואר ראשון 
במשפטים ללא ציון בחינה פסיכומטרית. 

מועמד שהחל את לימודיו לתואר ראשון לפני שנת 
1984 או מועמד שהוא בעל תואר שלישי, יוכל 
להתקבל גם ללא ציון הבחינה הפסיכומטרית.

הקבלה ללימודים נתונה לשיקול דעתה של ועדת הקבלת, אשר תבחן 
נתונים של כל מועמד לגופו.

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל
הפקולטה למשפטים תדון בבקשות של מועמדים 

העומדים בתנאי הרישום המצטברים כמפורט להלן. 

א. ציוני בגרות, ציונים אקדמיים או תעודה מקבילה 
מחו"ל.

ב. ציון הבחינה הפסיכומטרית או ציון תקף של 
.LSAT או SAT בחינת

הקבלה ללימודים נתונה לשיקול דעתה של ועדת הקבלת, אשר תבחן 
נתונים של כל מועמד לגופו.

תנאי קבלה
מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית

לפקולטה למשפטים יתקבלו המועמדים בעלי 
ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי 

הרישום.  תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים 
ייקבע אוטומטית על פי רמת ההישגים. 

רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול ממוחשב של:

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

הערכת סיכויי קבלה ניתן לבדוק בכתובת: 

 shoham.biu.ac.il/kabala
מועמדים שלא התקבלו אך יעמדו בחתך שייקבע על ידי הפקולטה יוכלו 
להצטרף לקורס קדם שיתקיים במהלך חודשי הקיץ. נוכחות בכל מפגשי 

הקורס במלואם ובחינה מסכמת בציון המעבר שיקבע ע"י הפקולטה 
תאפשר קבלה ללימודים.

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


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

ד. ראיון אישי. 
מספר המקומות מוגבל.

קבלה לשנה שניה
קבלה לשנה שניה אפשרית אך ורק למועמד שלמד 

בפקולטה למשפטים באוניברסיטה אחרת או במכללה 
למשפטים בארץ המוכרת על ידי המל"ג. לימודים 

חלקיים בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות מחו"ל 
אינם מוכרים על ידי הפקולטה לעניין קבלה לשנה 

מתקדמת.

מועמד המבקש להתקבל לשנה מתקדמת יירשם 
במועד הרישום הרגיל. לא ניתן להתקבל לשנה 

מתקדמת מזו.

תנאי קבלה
מועמד יוכל להתקבל היה ועמד באחד התנאים 

הבאים:
א. המועמד עומד בתנאי הקבלה הרגילים לפקולטה 

וממוצע ציוניו הוא מעל 87. 
ב. המועמד בעל ציונים, בשנת הלימודים הראשונה 

במשפטים במוסד אקדמי אחר, של לפחות 90 
והציג אישור על מיקומו ב-5% העליונים של 

הכיתה. 
ג. המועמד בעל ציון פסיכומטרי של 600 לפחות. 

מועמדים חרדים

הפקולטה למשפטים תדון במועמדותם של 
מועמדים חרדים )לפי הגדרות המל"ג( העומדים 

בתנאי הקבלה המצטברים הבאים:

קבלה לשנה א׳
א. תעודת בגרות – בגרות רגילה או בגרות 
מותאמת של מכון סאלד או ציונים במכינה 

האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות, כולל אנגלית 
ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות.

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

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

ג. עברית – מבחן יע"ל בציון 100 לפחות או 
ציון של 110 לפחות בתחום החשיבה המילולית 

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

ד. ראיון אישי. 

קבלה לשנה ב׳
א. ציון 90 לפחות לפחות בשנה א בלימודי תואר 

ראשון במשפטים במוסד המוכר ע"י המל"ג.
ב. הצגת אישור רשמי על מיקומו של המועמד ב 

10% העליונים של הכיתה.
ג. מבחן אמירם בציון 90 לפחות או אמיר בציון 

190 לפחות או ציון של 90 בתחום האנגלית 

רישום ותנאי קבלה



אפיק מעבר
הפקולטה למשפטים והאוניברסיטה הפתוחה 

מציעות תוכנית לאפיק מעבר ללימודים בפקולטה 
למשפטים בבר-אילן לתואר ראשון לשנה א׳. אפיק 
המעבר מיועד למועמדים שהתחילו את הלימודים 

לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימודי הקורס 
הרלוונטי הראשון באוניברסיטה הפתוחה, ולא 

יאוחר משנתיים מאז סיימו באוניברסיטה הפתוחה 
את הקורס הרלוונטי האחרון. 

על המועמדים לציין בטופס ההרשמה כי הם 
מבקשים להרשם באפיק המעבר של האוניברסיטה 
הפתוחה, ולצרף גיליון ציונים המעיד שהם נמצאים 

בשלבי סיום של הלימודים באפיק המעבר, כנדרש.

תנאי רישום
הפקולטה למשפטים תדון בבקשות של מועמדים 

העומדים בתנאי הרישום המצטברים כמפורט 
להלן. הקבלה ללימודים נתונה לשיקול דעתה של 
ועדת הקבלת, אשר תבחן נתונים של כל מועמד 

לגופו.
א. קורסים מהרשימה המאושרת 

ב. ממוצע 90 
ג. אישור האוניברסיטה הפתוחה על מיקום ברף 

10% העליונים בקבוצת הלימוד.
ד. אנגלית - על המועמדים לעבור בחינת אמיר 
בציון של 85 לפחות. המועמדים יחויבו בלימודי 

אנגלית בהתאם לרמת הציון שלהם. לא יוכרו 

קורסי אנגלית שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה.
סטודנטים שיתקבלו לפקולטה, יקבלו הכרה 

בקורסים הבאים:
א. משפט החוקתי 

ב. מבוא ללימודי משפט 
ג. עד 18 ש"ס קורסי מקצועות בחירה

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

פטורים.

הוראות כלליות
• מועמדים שיתקבלו לפקולטה למשפטים יקבלו 

הודעת קבלה מהמשרד לקבלת תלמידים.

• הליך הקבלה יאושר סופית רק לאחר שהמועמד 
שהתקבל יאשר את לימודיו בכתב למזכירות 

הפקולטה במועד שיידרש. 

• לא יתקבלו לפקולטה תלמידים המבקשים ללמוד 
בתוכנית חלקית.

• לא יתקבלו לפקולטה תלמידים שלא מן המניין.

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

המתקיים בקיץ. עמידה בקורס בציון שיקבע, 
תאפשר קבלה ללימודים.

רישום ותנאי קבלה



תוכנית הלימודים
לתואר בוגר משפטים

מבנה הלימודים לתואר ראשון
• היקף הלימודים לתואר ראשון הוא 142 ש"ס )71 ש"ש(. 

• משך הלימודים שלוש שנים וחצי, שהיקפן שבעה סמסטרים.

• סטודנט הלומד חוג נוסף מובנה יהנה מפטור של 28-18 ש"ס מחובות הלימודים לתואר.

• סטודנט הלומד במגוון תוכניות המשלבות תואר ראשון ושני יזכה לפטור של עד 16 ש"ס.



שנה א׳
1 ש"ס | מבוא ללימודי משפטים     99-101
   )מתקיים בשבוע לפני תחילת שנת הלימודים(

5 ש"ס | דיני חוזים     99-102

5 ש"ס | דיני עונשין     99-104

5 ש"ס | דיני נזיקין     99-110

4 ש"ס | מבוא למשפט עברי     99-111

2 ש"ס  | יסודות בכלכלה למשפטנים    99-150
   )או 99-152(

2 ש"ס  | תולדות המחשבה המדינית    99-152
   )או 99-150(

2 ש"ס | מיומנויות כתיבה     99-9034

5 ש"ס | משפט חוקתי     99-204

5 ש"ס מקצועות בחירה אינטרדיסיפלינריים 
)בסמסטר ב׳ בלבד( 

4 ש"ס קורס יסוד ביהדות   

שנה ב׳
4 ש"ס | תורת המשפט        99-103

4 ש"ס | משפט בינלאומי פומבי    99-107

4 ש"ס | דיני מסים      99-202

5 ש"ס | דיני חברות      99-205

5 ש"ס | דיני קניין      99-208

5 ש"ס  | דיני משפחה      99-212

2 ש"ס  | שיטות מחקר      99-214

4 ש"ס מקצועות בחירה במשפט עברי  

מקצועות בחירה             עד 8 ש"ס
)אינטרדיסיפלינריים ודיסיפלינריים( 

חוקת הלימודים



שנה ג׳
4 ש"ס | סדר דין אזרחי       99-206

3 ש"ס | דיני ראיות      99-309

3 ש"ס | סדר דין פלילי      99-310

5 ש"ס קליניקה משפטית   

8 ש"ס שני סמינריונים   

4 ש"ס מקצועות בחירה במשפט עברי   

מקצעות בחירה                עד 12 ש"ס 

2 קורסי בחירה באנגלית             עד 4 ש"ס 

3 ש"ס סדנה    

קורס הכנה להתמחות

שנה ד׳
3 ש"ס | אתיקה מקצועית       99-380

4 ש"ס מקצועות בחירה במשפט עברי   

מקצעות בחירה                            עד 35 ש"ס 
)כולל קורסי בחירה באנגלית(

חוקת הלימודים

תוכניות חילופי סטודנטים
הפקולטה מקיימת תוכנית חילופי סטודנטים עם 

אוניברסיטאות מובילות בחו"ל.
לתוכנית חילופי סטודנטים יתקבלו סטודנטים 

מצטיינים, שיוכלו ללמוד סמסטר שלם בחו"ל באחת 
האוניברסיטאות שבהסדר. 

בין האוניברסיטאות איתן קיימים הסכמי חליפין: 
אוניברסיטת בוצריוס שבגרמניה, אוניברסיטת 

פריז, אוניברסיטת קולורדו, אוניברסיטת פלורידה, 
אוניברסיטת אמריקן, אוניברסיטת הונג קונג 

ואוניברסיטת מונש בפרטו שבאיטליה. 
כמו כן, הפקולטה מקיימת מגוון תוכניות קיץ 

להתמחות בחו"ל.

תוכניות מצוינות
הפקולטה מקיימת מספר תוכניות לטיפוח מצוינות: 

א. סדנה לטיפוח מצויינות
ב. חברות בכתב העת ״מחקרי משפט״

ג. חברות בכתב העת ״Law, Religion & State״
ד. חברות בכתב העת ״תרבות דמוקרטית״



• הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית 
שומרים את הזכות לקבל לתוכנית את המועמדים 

המצטיינים ביותר מבין הנרשמים.
• משך התוכנית 4 שנים.

• הלימודים בפקולטה למשפטים בהיקף של 71 
ש"ש. הלימודים במחלקה לכלכלה בהיקף של 128 
ש"ס. את החובות בלימודי יסוד ובקורסים כלליים 

ילמדו הסטודנטים במסגרת התואר במשפטים 
בלבד. 

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר ראשון במדעי הרוח, 

חטיבת לימודי אסיה
הפקולטה למדעי הרוח פותחת בפני תלמידי 

הפקולטה למשפטים אפיקים חובקי עולם ומציעה 
תואר ראשון נוסף בב.א. הרב תחומי במדעי הרוח, 

חטיבת לימודי דרום מזרח אסיה. נוכח חשיבותן 
הגוברת של המעצמות האסיאתיות בעולם הגלובלי, 

המסלול ללימודי אסיה שואף להקנות לבוגריו ידע 
אקדמי ייחודי וכלים מעשיים שיאפשרו להם למנף 

את התפתחותם המקצועית. תוכנית הלימודים 
ייעודית ומותאמת לתלמידי הפקולטה למשפטים. 

תוכנית הלימודים כוללת חשיפה לתכנים מרתקים 
בתחום המשפט האסיאתי, ספרות ותרבות, 
פוליטיקה וכלכלה של סין, יפן, הודו, קוריאה 

ומדינות דרום מזרח אסיה אחרות. כמו-כן, במסגרת 
הלימודים קיימת אפשרות בחירה באחת מבין שלוש 

השפות הבאות: סינית, יפנית או קוריאנית. 
הלימודים ימשכו 4 שנים ומותנים בממוצע של 82 

בלימודי משפטים. 

תוכניות משולבות לתואר ראשון 
במשפטים ולתואר ראשון נוסף

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר ראשון בכלכלה

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

בה בהצלחה לאחר 4 שנות לימוד, תואר ראשון 
במשפטים ).LL.B( ותואר ראשון בכלכלה. 

• לתוכנית יתקבלו סטודנטים לפי תנאי הקבלה 
הרגילים בפקולטה למשפטים )ללא קורס קדם( 

ובכלכלה. 
• הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרים 
לעצמם את הזכות לקבל לתוכנית את המועמדים 

המצטיינים ביותר מבין הנרשמים.
• משך התוכנית 4 שנים.

• הלימודים בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של 71 
ש"ש, כולל לימודי יסוד ביהדות. הלימודים במחלקה 

לכלכלה יהיו בהיקף של 92 ש"ס. את החובות 
בלימודי יסוד ובקורסים כלליים ילמדו הסטודנטים 

במסגרת התואר במשפטים בלבד. 

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר ראשון בלימודי עבודה 

סוציאלית
הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית 

  )LL.B.( מקיימים תוכנית לתואר ראשון במשפטים
.)B.A.( ולתואר ראשון בעבודה סוציאלית

• לתוכנית יתקבלו סטודנטים, לפי תנאי הקבלה 
הרגילים לפקולטה למשפטים )ללא קורס קדם( 

ולביה"ס לעבודה סוציאלית. 



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

תנאי קבלה
לתוכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים שעומדים 

בתנאי הקבלה המצטברים:
א. ציונים בגרות במתמטיקה ובאנגלית ברמה של 

חמש יחידות. בוגרי 4 יחידות בציון 80 ומעלה עם 
ציון כמותי של 130 ומעלה יוכלו להגיש בקשה לקבלה 

חריגה.
ב. ציון כמותי של 126 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.

ג. בעלי ממוצע של 82 לפחות בשנה א בלימודי 
המשפטים. 

ד. בתוכנית יוכלו ללמוד רק סטודנטים  שהחלו את 
לימודיהם לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטת 

בר-אילן.

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר שני בפילוסופיה

הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה מציעים 
תוכנית משולבת לתואר ראשון במשפטים ולתואר 

שני ישיר בפילוסופיה. בקשה להתקבל לתוכנית 
במשפטים ובפילוסופיה תעשה בעת הגשת מועמדות 

ללימודים.
מסלולי לימוד בתוכנית

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

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

תוכניות משולבות לתואר ראשון 
במשפטים ולתואר שני

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר שני במשפטים

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

לימוד.
סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה 

למשפטים בבר-אילן והם בעלי ממוצע של 90 
לפחות בסיום השנה הראשונה, מוזמנים להגיש 

מועמדות לתוכנית. 
סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה בשנה 

מתקדמת לאחר שעברו ממוסד אקדמי אחר 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. 

תוכנית מרוכזת לתואר שני בשנה הרביעית 
סטודנטים בעלי ממוצע של 80 ומעלה יוכלו 

להצטרף בשנה הרביעית ללימודי התואר הראשון 
לתוכנית המרוכזת לתואר שני.  

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר שני במנהל עסקים

הפקולטה למשפטים וביה"ס למנהל עסקים מקיימים 
תוכנית לימודים משותפת שתקנה למי שעמד בה 

בהצלחה תואר ראשון במשפטים ).LL.B( ותואר שני 
במנהל עסקים )התואר במנהל עסקים יהיה במסלול 

ב', ללא תזה(. 



תוכניות משולבות לתואר ראשון 
במשפטים ולתואר שני

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר שני ברגולציה ומדיניות 

סביבתית
התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית, היחידה 

בתחומה בישראל, נועדה לחשוף את הסטודנטים 
לתאוריה של רגולציה באופן כללי וליישומים בתחום 

הסביבה ולתת להם כלים לביצוע מחקר בתחום. 
התוכנית תכשיר את הסטודנטים לעבודה מעשית 

בתחום הרגולציה הסביבתית, במגזר הציבורי והפרטי 
ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות הציבור, 

תכנון ושלטון מקומי. 
את התוכנית מובילות במשותף הפקולטה למשפטים 

והמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה והיא מעניקה 
לסטודנטים כלים בין תחומיים להתמודדות עם 

אתגרים סביבתיים. בראש התוכנית עומדים פרופ' 
אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, וד"ר אורית 

רותם, ראש המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה.

הלימודים ימשכו 4 שנים ומותנים בממוצע של 82 
בלימודי משפטים. 

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר שני במדעי המדינה

הפקולטה למשפטים והחוג למדעי המדינה מציעים 
תוכנית משולבת לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני 

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

אקדמיות.

הלימודים ימשכו 4 שנים ומותנים בממוצע של 82 
בלימודי משפטים.  

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר שני בלימודי מידע

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 חדשות לניתוח, עיבוד והצגת נתונים. 

התכנית מציעה לשלב לימודי תואר שני ללא תזה 
בלימודי מידע עם תואר ראשון במשפטים.

הלימודים ימשכו 4 שנים ומותנים בממוצע של 82 
בלימודי משפטים.  

תוכנית לתואר ראשון במשפטים 
ולתואר שני בקרימינולוגיה

קרימינולוגיה עוסקת בהבנת תופעת העבריינות, 
בשורשי צמיחתה וכיצד ניתן לטפל בה, ובכך היא 

תורמת להפיכת עולמנו למקום בטוח יותר. הפשיעה 
היא חלק בלתי נפרד של החיים המודרניים, ופוגעת 

בנו כפרטים בחברה. אכיפה לבדה, יעילה ככל שתהיה, 
אינה יכולה לפתור את הבעיה. אם ברצוננו להתמודד 

עם שורשי הפשיעה, עלינו להבין אותה לעומק. 
קרימינולוגיה היא תחום המשיק ללימודי המשפטים 

ומשלים אותה. התוכנית מציעה לשלב לימודי 
תואר שני ללא תזה בקרימינולוגיה עם תואר ראשון 

במשפטים. 

הלימודים ימשכו 4 שנים ומותנים בממוצע של 82 
בלימודי משפטים. 
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