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 :קתדרות וקרנות
 קרן ע"ש הרצוג.ה
 קרן ע"ש השופט יצחק כהן.ה

 .הלכה ומשפט ע"ש ג'ק וויילרהקרן ללימודי 
 י ע"ש בנימין נבון.לאומי פומב-הקתדרה למשפט בין

 הקתדרה למשפט עברי ע"ש הרב ד"ר עמנואל יעקובוביץ.
 הקתדרה למשפט עברי ע"ש מוריי לזרוף.
 הקתדרה למחקר משפטי ע"ש ג"מ קפלן.
 הקתדרה למשפט ע"ש סנטור פרנק צ'רץ.

 לאומיים.-הקתדרה ע"ש ג'ורג' בוש למשפט ויחסים בין
 הקתדרה ע"ש ראול וולנברג לזכויות האדם.

 
 מרכזים ומכונים:

 ) תייגרQCלמשפט עברי ע"ש אסתר ורומי ( התוכנית
 ע"ש רות ועמנואל רקמן שהימרכז לקידום מעמד האה

 המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי
 המרכז למשפט מסחרי
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 מבנה הלימודים והיקפם
 השלישי.לתואר השני ולתואר הפקולטה מקיימת לימודים לתואר הראשון, 

 
 תואר ראשון

 סטונדטהתואר הראשון מהווים מסלול מורחב ונמשכים שלוש שנים וסמסטר אחד, ומטרתם להקנות ל לימודי
 ). LL.Bהשכלה אקדמית במשפטים. סטודנט המסיים את חוק לימודיו מקבל את התואר "בוגר משפטים" (

 
 תואר שני

תחומי התעניינותו. ומטרתם לאפשר לסטודנט להעמיק את ידיעותיו ב לימודי התואר השני נמשכים שנתיים
השני ללא עבודת מחקר (ללא , הראשון כולל עבודת מחקר (עם תזה) :מסלולים חמישההלימודים מתקיימים ב

 ב"לימודי משפט" הרביעי מסלול מיוחד, ולמשפטניםעורכי דין שופטים, להשלישי מסלול מיוחד (ללא תזה) ל ,תזה)
; החמישי מסלול מיוחד (ללא תזה) לבוגרי מדעי מנהל עסקיםי לבוגרחשבונאות ו, לבוגרי (ללא תזה) לבוגרי כלכלה

 מדעי היהדות.לבוגרי מדעי הרוח ולבוגרי החברה, 
סטודנט המסיים את לימודיו את  הראשונים המיועדים למשפטנים בלבד, יקבל בכל אחד משלושת המסלולים

רביעי והחמישי המיועדים במסלולים ה סטודנט המסיים את לימודיו )..LL.M( "משפטים"התואר מוסמך ב
 ). .M.A( ב"לימודי משפט" מקבל את התואר מוסמךלסטודנטים שאינם משפטנים, 

 לפחות . 75ממוצע  הוא תנאי לסיום הלימודים בכל המסלולים ללא תזה
 תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד.

 
 :תואר ראשון ושני

שני (ללא תזה), אותה ניתן להשלים במשך תקופה של תואר די תואר ראשון ומיוחדת ללימו תוכניתבפקולטה 
 .ארבע שנות לימודים

 
 :תואר שלישי

מסלול רגיל והשני ראשון תואר לבוגרי מסלול ישיר לימוד. הראשון,  מסלולי שנילימודי התואר השלישי מתקיימים ב
וועדה לתואר שני תתאפשר קבלה למסלול , במקרים חריגים ובאישור התואר שני (במסלול עם תזה)לבוגרי 

 השלמות לבוגרי תואר שני במסלול ללא תזה.
). תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת Ph.Dסטודנט המסיים את לימודיו מקבל את התואר "דוקטור למשפטים" (

 תואר שלישי מתפרסם בנפרד.
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ן  מבנה הלימודים לתואר ראשו

 חלקית.  תוכניתמלאה בלבד, ואין אפשרות ל תוכניתת הלימודים מתקיימים ברציפות במסגר
חובה, מקצועות בחירה  מקצועותשל הפקולטה, וכוללת:  תכניות ומינוייםידי ועדת -הלימודים נקבעת על תוכנית

קליניקות משפטיות, סמינריונים וקורסי יסוד מקצועות בחירה בשפה האנגלית, במשפט עברי, מקצועות בחירה, 
 ביהדות.
נ"ז) בכל אחת  4להשתתף בקורס אחד לפחות במשפט עברי (בהיקף של  סטודנטהתואר הראשון על כל  במסגרת

 משנות לימודיו. כמו כן, חובה להשתתף בלימודי אנגלית במסגרת הדרישה הכללית של האוניברסיטה.
 ההוראה שני קורסים שהוראתם מתקיימת בו זמנית. תוכניתסטודנט אינו רשאי לכלול ב

 
 :חוג משני במקביל ללימודי המשפטיםלימודי 

 מלאה. תוכניתהלימודים בפקולטה למשפטים נחשבים, חוג מורחב ב
הרישום לחוג המשני  פקולטה רשאים לצרף ללימודיהם חוג משני במחלקות אחרות באוניברסיטה.הסטודנטים ב

פקולטה כפוף לאישור ידי ה-באמצעות טפסי רישום במשרד לקבלת סטודנטים. אישור הבקשה עלהמבוקש יעשה 
  המחלקה המבוקשת.

 חופפים לקורסים בפקולטה למשפטים.אשר בחוג הנוסף סטודנט הלומד בחוג נוסף לא יורשה להירשם לקורסים 
המציינת גם את  שני, יקבל תעודת "בוגר במשפטים"סטודנט שיסיים את לימודיו בפקולטה למשפטים ובחוג המ

 סיום לימודיו בחוג המשני.
 
 

י כנ ן ושני במשפטים תתו  ללימודי תואר ראשו

במשך תקופה כוללת של ארבע שנות  שני (ללא תזה), אותם ניתן להשליםתואר ללימודי תואר ראשון ו תוכנית
ומעלה בסיום  90אילן ולהם ממוצע -לימוד. סטודנטים שהחלו לימודיהם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר

יתקבלו המועמדים המצטיינים מבין מגישי  תוכניתזו. ל תוכניתלהשנה הראשונה מוזמנים להגיש מועמדות 
 של שנה א'. יתקיים לאחר קבלת ציוני מועדי ב' תוכניתהבקשות. הדיון הסופי בקבלת המועמדים ל

אחת משלוש השנים לתואר ם ולפחות בת 90חייבים לעמוד בתנאי של ממוצע משוקלל של  תוכניתסטודנטים ב
 יופסקו. תוכניתלימודיו ב ,בתנאי זהסטודנט שלא עמד  .ראשון

 
אין כל אפשרות לסיים את שני התארים  הלימודים לתואר השני יתקיימו במהלך שני הסמסטרים בשנה רביעית.

יהיו זכאים לאישור התמחות עם סיום הסמסטר הראשון של שנת  תוכניתסטודנטים ב במהלך שלוש וחצי שנים.
 בותיהם לתואר הראשון.חוכל הלימודים הרביעית בכפוף לסיום 

 לפחות בכל הקורסים של התואר השני. 75, ממוצע התוכניתתנאי לסיום התואר השני במסגרת 
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נים ותנאי מעבר ו נות, צי  בחי

  
 :מועדי בחינות המעבר

 :בקורסים המסתיימים בסמסטר הראשון

 בעת חופשת הסמסטר. מועד א':

 במהלך הסמסטר השני. מועד ב':

 בשנת הלימודים הבאה. ,באישור הוועדה לענייני סטודנטים מועד מיוחד:

 :בקורסים המסתיימים בסמסטר השני

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

 בהמשך החופשה השנתית. מועד ב':

 בשנת הלימודים הבאה. ,באישור הוועדה לענייני סטודנטים מועד מיוחד:
 

 ובאתר "מידע אישי לסטודנט". סמים על לוח המודעות סמוך לתחילת שנת הלימודיםמועדי הבחינות מתפר
 

בחן לראשונה במועד א' או במועד ב' על פי בחירתו. סטודנט שנבחן במועד א' יהיה רשאי יסטודנט רשאי לה
 להיבחן שנית במועד ב' כאשר:

 .קיבל ציון נכשל במועד א' )1

 ין לשפר את הציון בהתאם לנוהל שיפור ציון (ראה להלן).יעונקיבל ציון עובר במועד א' והוא מ )2
 
 

 :מועד מיוחד
פי אישור -ואולם סטודנט רשאי להיבחן במועד מיוחד, על אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד ככלל הפקולטה

לא  ונכשל או מוצדקת במועד אחד,מראש הוועדה לענייני סטודנטים, אם נעדר בשני המועדים הרגילים מסיבה 
 נבחן במועד האחר.

 סיבה מוצדקת לעניין סעיף זה היא:

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

 מחלה ממושכת, אשפוז בבית חולים, שמירת היריון, לידה וכד'. ב.

 אבל. ג.

 ת בפקולטה או במחלקה אחרת.קיומה של בחינה חופפ ד.

סטודנט אשר השלים את לימודיו לקראת התואר הראשון, פרט לשתי בחינות בקורסים אשר השתתף בהם  ה.
 בשנת לימודיו האחרונה.

 אין לקיים יותר ממועד מיוחד אחד בכל קורס. .כל סיבה אחרת בהתאם להחלטת הוועדה לענייני סטודנטים ו.
 

 תן להגיש לא יאוחר משבוע ימים לאחר פרסום תוצאות מועדי ב'.בקשות למועד מיוחד ני
יש להגיש אך ורק לוועדה הפקולטטיבית לענייני  , בלווית אישורים רשמיים הנוגעים לבקשה,את הבקשות

 סטודנטים ולא לועדת הסטטוס האוניברסיטאית.
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 :שיפור ציון
 באישור. סטודנט רשאי להיבחן במועד ב' לשם שיפור ציון ללא צורך .א
 סטודנט המעונין לשפר ציון, יירשם לבחינה שבוע ימים לפני המועד במדור בחינות. .ב
 ניתן לשפר ציון פעם אחת בלבד בכל קורס. .ג
 נבחן לראשונה.שבו ניתן לשפר ציון באותה שנת לימודים שבה למד הסטודנט את הקורס ו .ד
 הציון הסופי הקובע הוא הציון במועד ב'. .ה
יגיש בקשה  ,מסיבה מוצדקת ,אפשרות זו לאחר שבמועד ב' נמענה ממנוציון במועד ג'  סטודנט המעוניין לשפר .ו

 לוועדה לענייני סטודנטים. הוועדה מוסמכת לאשר הבקשות במקרים מיוחדים.
 ניתן ציון על ידי המרצה.  אם כברלא יינתן אישור להגשה חוזרת של עבודה סמינריונית לשם שיפור ציון,  .ז
 באמצעות לימוד חוזר של קורס בשנה מתקדמת.לא ניתן לשפר ציון  .ח
 

 :ערעורים
הסטודנט המערער יפרט את נימוקי הערעור לפי סדר השאלות בבחינה. נימוקי הערעור יתייחסו אך ורק לתוכן 

הערעור יידחה על הסף אם הערעור מתבסס על  הבחינה. יש להימנע מנימוקים אחרים שאינם שייכים לבחינה.
הערעור ייבדק על ידי המורה הראשי בקורס, והמורה ימסור את החלטתו המנומקת  ים לעניין.נימוקים שאינם שייכ

הציון הסופי, אף אם הוא נמוך מן הציון יהיה הציון שייקבע בערעור  בתוך עשרה ימים מיום קבלת הערעור.
 המקורי.

 
 

 :עבודות בית שנתיות
. יש להקפיד על קורסי מקצועות בחירהלוהחובה  בתחילת השנה תפרסם המזכירות לוח עבודות שנתיות לקורסי

הלימודים המחייבת. ציוני העבודות יפורסמו  תוכניתמועדן (בהתאם לפרסומים) כחלק מעל אופן מסירת העבודות ו
 על לוחות המודעות. העבודות תוחזרנה לסטודנטים לאחר הבדיקה ולאחר פרסום הציונים.
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 ר במשפטיםכוללת לקראת תואר בוג לימודים תוכנית

 
בפקולטה למשפטים כוללת מקצועות חובה, מקצועות בחירה, מקצועות בחירה במשפט עברי,  לימודים תוכנית

 וקורסי יסוד ביהדות. קליניקות משפטיות, סמינריוניםמקצועות בחירה בשפה האנגלית, 
 

 הלימודים על כל פרטיה תפורסם בשנתון הפקולטה. תוכנית

 ש"ס 144= ש"ש 72 ל משפטים מורחב:סה"כ הדרישות לתואר במסלו
 
 

 כתב העת "מחקרי משפט":
פי המלצת עורך כתב -, עלתזכה סטודנט לתואר הראשוןחברות פעילה בת שנה אחת בכתב העת מחקרי משפט, 

. פטור כנ"ל יאושר פעם אחת בלבד במהלך הלימודים. ש"ס 4בהיקף של מקורסי מקצועות בחירה העת, בפטור 
ר על קורס במשפט עברי אם הפעילות בכתב העת או המאמר שבגינו ניתן הפטור עסקו במשפט ניתן להחיל הפטו

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

 :קורס כללי
הקורסים: "תולדות  2שנה א' ילמדו קורס חובה כללי במסגרת הפקולטה. ניתן לבחור את אחד מבין ם בסטודנטי

שבה המדינית" או "יסודות בכלכלה למשפטנים". אין זכות לפטור מקורס זה. סטודנטים שיציגו מסמכים על המח
נוספות  ש"ס 4לימודים קודמים באחד מן הקורסים במסגרת אקדמית, ילמדו בשנה ב' מקצועות בחירה בהיקף של 

 כדי להשלים את מכסת השעות לתואר.
 

 :קורסי יסוד ביהדות
הפקולטה, שלושה קורסי יסוד ביהדות תלמידי ילמדו , לתואר ראשוןהכלליות של האוניברסיטה במסגרת הדרישות 

פי הפירוט כדלקמן: שני קורסים בתנ"ך, קורס בפילוסופיה יהודית או קורס בתולדות -ש"ש, על 6בהיקף כולל של 
 במסגרת המרכז ללימודי יסוד. ישראל. הקורסים יילמדו

 
 :פטורים

לימוד של קורסי יסוד ביהדות יש להפנות לוועדת הסטטוס של האוניברסיטה. בקשות לפטור  בקשות לפטור מחובת
מקורסים משפטיים יש להפנות לוועדה לענייני סטודנטים בפקולטה. הוועדה תכיר אך ורק בקורסים שנלמדו 

 סמינריון.השנים מיום הגשת בקשת הפטור. לא ניתן לקבל פטור מ 5בפקולטה למשפטים מוכרת בארץ, במהלך 
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 :"פההוראה לשנת תש תוכנית

 
 
https://law.biu.ac.il/files/law/shared/maarechet-ba_23.7.18.pdf    :תואר ראשון 
 
 
 
https://law.biu.ac.il/files/law/shared/maarechet-ma_31.7.18.pdf      :תואר שני    
    
 
 

                

https://law.biu.ac.il/files/law/shared/maarechet-ba_23.7.18.pdf
https://law.biu.ac.il/files/law/shared/maarechet-ma_31.7.18.pdf
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