הפקולטה למשפטים  -תוכניות לימודים

תוכניות הלימודים לקבלת תואר בוגר במשפטים

 .1חוקת הלימודים
היקף הלימודים לתואר הראשון הוא  142ש"ס במהלך שלוש וחצי שנים (שבעה סמסטרים).
תוכנית הלימודים בפקולטה למשפטים כוללת :מקצועות חובה ,קליניקה משפטית ,מקצועות בחירה,
מקצועות בחירה במשפט עברי ,מקצועות בחירה בשפה האנגלית ,סדנאות ,סמינריונים וקורסי יסוד
ביהדות.
הלימודים לתואר הראשון מתקיימים ברציפות במסגרת תוכנית מלאה בלבד ואין אפשרות לתוכנית
חלקית .הוראות כלליות לעניין תוכנית הלימודים לקבלת תואר בוגר במשפטים ניתן למצוא בהמשך
פרק זה.

להלן חוקת הלימודים הקובעת בפקולטה למשפטים לקבלת תואר בוגר במשפטים לשנת תשפ"ב:

שנה א'

1.1

קורסי חובה
99-101
99-102
99-104
99-110
99-111
99-204
99-9034

מבוא ללימודי משפטים
דיני חוזים
דיני עונשין
דיני נזיקין
מבוא למשפט עברי
משפט חוקתי
מיומניות כתיבה

 1ש"ס
 5ש"ס
 5ש"ס
 5ש"ס
 4ש"ס
 5ש"ס
 2ש"ס

קורס כללי
לבחירה ,אחד מבין הקורסים הבאים:
99-150
99-152

יסודות בכלכלה למשפטנים
תולדות המחשבה המדינית

 4ש"ס
 4ש"ס



מקצועות בחירה אינטרדיסציפלינריים – בהיקף של עד  5ש"ס בסמסטר ב' בלבד.



קורס יסוד ביהדות  -בהיקף של  4ש"ס.

סה"כ היקף הלימודים בשנה א' –  40ש"ס (כולל יהדות).

שנה ב'

1.2

קורסי חובה
99-103
99-107
99-202
99-205
99-208
99-212

תורת המשפט
משפט בינלאומי פומבי
דיני מסים
דיני חברות
דיני קניין
דיני משפחה

 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס
 5ש"ס
 5ש"ס
 5ש"ס



מקצועות בחירה במשפט עברי  -בהיקף של  4ש"ס.



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

* ניתן לוותר על אחד מבין הקורסים הבאים :משפט בינלאומי פומבי ,דיני מסים ,דיני חברות ,דיני
משפחה  -וללמוד במקומו קורס או קורסי בחירה (ממאגר קורסי הבחירה הרגילים לשנים ג'-ד')
בהיקף זהה  .לתשומת ליבכם ,הרישום לקורסי בחירה כקורסים חלופיים לקורס החובה שעליו
ויתרתם ,יהיה על בסיס מקום פנוי בקורסים ולאחר תקופת הרישום (חלון הזמן) ,ויעשה באמצעות
פנייה בכתב ליועצי הרישום.
סה"כ היקף הלימודים בשנה ב' 42 -ש"ס.

שנה ג'

1.3

קורסי חובה
99-206
99-309
99-310

סדר דין אזרחי
דיני ראיות
סדר דין פלילי

 4ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס



קליניקה משפטית –  5ש"ס



שני סמינריונים –  8ש"ס



מקצועות בחירה במשפט עברי  -בהיקף של  4ש"ס



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



 2קורסי בחירה בשפה האנגלית



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

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

שנה ד'

1.4

קורס חובה
99-380

 3ש"ס

אתיקה מקצועית



מקצועות בחירה במשפט עברי  -בהיקף של  4ש"ס.



מקצועות בחירה  -השלמה ל 39 -ש"ס (כולל קורסי בחירה בשפה האנגלית).

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

ריכוז החובות לתואר

.2

מקצועות חובה (כולל קורס כללי)
מקצועות בחירה המתחלקים כך:
אינטרדיסציפלינריים 18-12 -ש"ס
קורסי בחירה באנגלית 2-4 -ש"ס
דיסציפלינריים – השלמה ל 35 -ש"ס
מקצועות בחירה במשפט עברי
סדנה
קליניקה משפטית
סמינריונים
קורסי יסוד ביהדות
סה"כ היקף הלימודים בכל התואר
.3

 71ש"ס
 39ש"ס
(כולל קורסי בחירה בשפה האנגלית)

 12ש"ס
 3ש"ס
 5ש"ס
 8ש"ס
 4ש"ס
 142ש"ס

שינויים בתוכנית הלימודים על פי מסלולי הלימוד המיוחדים
א .סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון בכלכלה/עבודה
סוציאלית/פסיכולוגיה

ֻ



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



פטורים מקורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים בהיקף של עד  6ש"ס .פטורים מקורסי בחירה
דיסציפלינריים בהיקף של עד  5ש"ס( .סה"כ פטור מקורסי בחירה בהיקף של  11ש"ס).



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

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


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



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



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



חובות התואר השני במשפטים מפורטות בקובץ ההנחיות המחלקתיות לתואר שני.

ג .סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בפילוסופיה



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



פטורים מקורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים בהיקף של  6ש"ס.



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



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



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



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

ד .סטודנטים הלומדים בתוכניות המשותפות לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני ברגולציה
ובמדיניות סביבתית  /במינהל עסקים  /במדעי המדינה  /במדעי
המידע/בקרימינולוגיה/מחשבת ישראל:


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



פטורים מקורס אינטרדיסציפלינרי בהיקף של  2ש"ס.



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



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



במסגרת הלימודים לתואר שני ילמד הסטודנט סמינר אחד וקורס אחד בפקולטה
למשפטים בנושאים רלוונטיים ,זאת כחלק מהמכסה הנדרשת לתואר שני .קורסים אלו לא
יוכרו כחלק ממכסת הקורסים לתואר ראשון.

ה .סטודנטים המשלבים לימודים בפקולטה למשפטים ולימודים במחלקה נוספת:


זכאים לפטור של  4ש"ס בקורסי בחירה

ו .בעלי תואר ראשון שהתחילו את לימודיהם אחרי סיום התואר:
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פטורים מקורס כללי –  4ש"ס.
פטורים מקורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים -בהיקף של  6ש"ס.
פטורים מקורסי בחירה דיסציפלינריים – בהיקף של  2-4ש"ס.
רשאים לסיים את לימודיהם ב 3 -שנים ( 6סמסטרים).

מקצועות חובה (שנים א'-ד')
סטודנט בפקולטה למשפטים חייב ללמוד מקצועות חובה בהיקף של  71ש"ס ,על פי הפירוט
שלהלן:
שנה א' 31 -ש"ס
שנה ב' 27 -ש"ס
שנה ג' 10 -ש"ס
שנה ד' 3 -ש"ס
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קורסים כלליים (שנה א')
הקורסים הכלליים מהווים חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים של שנה א' בפקולטה
למשפטים .סטודנט נדרש לבחור קורס כללי אחד בהיקף של  4ש"ס מבין שני הקורסים
הבאים :תולדות המחשבה המדינית ויסודות בכלכלה למשפטנים

.6

קליניקות משפטיות (שנים ג')
לימודי הקליניקה המשפטית הם לימודי חובה לסטודנטים בשנה ג'.
לצורך קבלת התואר "בוגר במשפטים" ,סטודנט חייב להשתתף בקליניקה משפטית אחת
בהיקף של  5ש"ס (יש לשים לב שהקבלה לחלק מהקליניקות מותנית בריאיון מוקדם).
סטודנט אינו רשאי ללמוד ביותר מקליניקה אחת.
סטודנטים המשתתפים בתכנית חילופי סטודנטים לא מחוייבים ברישום לקליניקה וילמדו עוד
 5ש"ס קורסי בחירה.
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מקצועות בחירה אינטרדיסציפלינריים ומקצועות בחירה דיסציפלינריים
להשלמת הדרישות לקבלת התואר "בוגר במשפטים" ,סטודנט בפקולטה למשפטים חייב
ללמוד קורסי מקצועות בחירה ,כמפורט בחוקת הלימודים.
אשכול מקצועות הבחירה נחלק לארבע קבוצות:
א.

ב.

ג.

ד.

מקצעות בחירה במשפט העברי
קורסי מקצועות בחירה במשפט העברי ,מתוכם יש לבחור קורסים בהיקף של  4ש"ס
בכל שנת לימודים ,החל משנה ב'.
מקצועות בחירה
קורסי מקצועות בחירה ,מתוכם יש לבחור קורסים בהיקף השעות הנדרש על פי
המפורט בסעיף חוקת הלימודים.
מקצועות בחירה בשפה האנגלית
לימודי מקצועות בחירה בשפה האנגלית הם לימודי חובה לסטודנטים בשנה ג'.
לצורך קבלת התואר "בוגר במשפטים" ,סטודנט חייב להשתתף בשני קורסי מקצועות
בחירה בשפה האנגלית.
סטודנט יוכל להוסיף וללמוד קורס בחירה אחד בשפה האנגלית על חשבון מכסת
מקצועות הבחירה כנקוב בחוקת הלימודים שלו.
קורסים בפילוסופיה כקורסי מקצועות בחירה
הפקולטה מאפשרת לסטודנטים ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים של המחלקה
לפילוסופיה ,כחלק ממכסת השעות של מקצועות הבחירה ,בהיקף שלא יעלה על  8ש"ס.
את פירוט הקורסים ניתן למצוא בחלק ג' בשנתון .אפשרות זו אינה פתוחה בפני
סטודנטים הלומדים תוכניות משולבות עם מחלקות אחרות.

דין קורסי מקצועות בחירה לעניין חובת נוכחות ,חובת השתתפות ,הכנה והישגים ,כדין קורסי
מקצועות חובה.
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סדנאות
סטודנטים בשנה ג' ללימודיהם נדרשים להירשם לאחת מן הסדנאות המוצעות על ידי
הפקולטה.
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סמינריונים
כתיבת העבודה הסמינריונית מתבצעת בסיומו של תהליך הכשרה כאשר כל שלבי ההכשרה
מלווים בפיקוח צמוד של חברי סגל הפקולטה.

