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לימודיהם בשנה"ל  אשר החלום סטודנטיל בר-במערכת האינהנחיות רישום למערכת שעות 
 ב'שנה  -תואר ראשון  תשע"ט

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

כל קורסי החובה בפקולטה  .החובה לשנה א' לל קורסיאת כ רישום לסל הכולל .1
. קיימים ארבעה סלים שמתוכם שניים מכילים את 02 -ו 01 –מתקיימים בשתי קבוצות 

)השוני היחיד בין השניים הוא במרצה המלמדת  01קבוצה  -לשנה א'  כל קורסי החובה
 -לשנה א' , ושניים המכילים את כל קורסי החובה (את הקורס "אנגלית למשפטנים"

ההבדל היחיד בין השניים הוא במרצה המלמדת את הקורס "אנגלית  –וב )ש 02קבוצה 
    אחד.  סל למשפטנים"(. מתוך ארבעת הסלים יש לבחור 

  לשנה א' רישום לקורס כללי .2

 קורס "משפט ו..." לרישום  .3

   לקורס יסוד ביהדותרישום  .4

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

 יבצעו רישום גם לקורסים אלו. 

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

  בר:-לגבי הרישום לקורסים במערכת האינקישור לסרטון הדרכה להלן * 

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

 

 תשע"טשנת ידיעון  –חוקת הלימודים 

 )שבעה סמסטרים(. שלוש שנים וחציבמהלך  ש"ס 144הראשון הנו לתואר היקף הלימודים 

תכנית הלימודים בפקולטה למשפטים כוללת מקצועות חובה, קליניקה משפטית, מקצועות 
, סמינריונים בשפה האנגלית, סדנאות בחירה, מקצועות בחירה במשפט עברי, מקצועות בחירה

   ה.רוניים, סמינריונים מחקריים, קורסי יסוד ביהדות וקורסי אנגלית כשפה זעי

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

 

 שנה א'
 

 קורסי חובה 

 ש"ס 2 מבוא ללימודי משפטים 99-101

 ש"ס 6 דיני חוזים 99-102

 ש"ס 6 דיני עונשין 99-104

 ש"ס 6 דיני נזיקין 99-110

 ש"ס 4 מבוא למשפט עברי 99-111

https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
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 ש"ס 2 אנגלית למשפטנים 99-160

 ש"ס 6 משפט חוקתי 99-204

 

 קורס כללי 

 מבין הקורסים הבאים: אחד -לבחירה 

 ש"ס 4 יסודות בכלכלה למשפטנים 99-150

 ש"ס 4 תולדות המחשבה המדינית 99-152

 

 "...ש"ס 2בהיקף של  אחדקורס  - מקצועות בחירה "משפט ו 
 ש"ס 4בהיקף של   - יסוד ביהדות קורס 

 

 ש"ס 42 –סה"כ היקף הלימודים בשנה א' 

 שנה ב'
 

 קורסי חובה* 

 ש"ס 4 תורת המשפט 99-103

 ש"ס 4 משפט בינלאומי פומבי 99-107

 ש"ס 4 דיני מסים  99-202

 ש"ס 6 דיני חברות 99-205

 ש"ס 6 דיני קניין 99-208

 ש"ס 5 דיני משפחה 99-212

 ש"ס 2 שיטות מחקר  99-214

 

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

 ש"ס 4בהיקף של  -יסוד ביהדות  קורס 

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

תקופת הרישום  לאחרמקום פנוי בקורסים  בחירה כקורסים חלופיים לקורס חובה עליו ויתרתם, יהיה על בסיס
     )חלון הזמן(, ויעשה באמצעות פנייה בכתב ליועצי הרישום.  

 

 ש"ס  43  –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

 סש" 5- קליניקה משפטית 

 סש" 8 - שני סמינריונים 

 ש"ס 4בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 

  ש"ס 8עד  -מקצועות בחירה 

 2 ש"ס 4 -ל 2בין  – בחירה בשפה האנגלית יקורס  
  ש"ס 3 –סדנה 

 

 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 

  סש" 22 -השלמה ל -מקצועות בחירה 

 ש"ס 144 –השלמה ל  –' סה"כ היקף הלימודים בשנה ד

 ריכוז החובות לתואר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם קורס/יפקולטה למשפטים במלימודי בחירה במשפט עברי ב סש" 4טודנט יהיה רשאי להמיר עד ס *
ובלבד שהוא מחוייב בכל קורסי היסוד ולא קיבל  .יסוד מלימודי פ"בתושבע או בתלמודמקביל בהיקף 

 8לי לזכאים לפטור מלימודי יסוד ביהדות הינו אהפטור המקסימ לידיעתכם:פטור בגין לימודים קודמים. 
    . ש"ס

 ש"ס 80 )כולל קורס כללי( מקצועות חובה

מקצועות בחירה )כולל קורסי בחירה בשפה 

 האנגלית(

 ש"ס 24

 ש"ס   12 *מקצועות בחירה במשפט עברי

 ש"ס 3 סדנה

 ש"ס 5 משפטיתקליניקה 

 ש"ס 8 סמינריונים

 ש"ס 12 קורסי יסוד ביהדות

 ש"ס 144 סה"כ היקף הלימודים בכל התואר 
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 בתכנית הלימודים על פי מסלולי הלימוד המיוחדים:שינויים 

 :בכלכלה וחשבונאותסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון . 1 

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

  ש"ס. פטורים מקורסי  4פטורים מקורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים בהיקף של עד
ש"ס. )סה"כ פטורים מקורסי בחירה בהיקף של  3בחירה דיסציפלינריים בהיקף של עד 

 ש"ס(. 7עד 

 בשנה ג' אחדים מסמינר פטור 

 קיימת עבורם האפשרות לוותר על קורס החובה "דיני מסים" לא 

 (99-319בחירה יש ללמוד את הקורס "דיני עבודה" )במסגרת קורסי ה   

 סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון בעבודה סוציאלית:. 2

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

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

ר סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון בלימודי אסיה או ל"חוג לאח. 3
  תואר" בלימודי אסיה:

  ש"ש בקורסי בחירה 2זכאים לפטור של 

 :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ולתואר שני במשפטים )התואר המשולב(. 4

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

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

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

 י במשפטים מפורטות בקובץ ההנחיות המחלקתיות לתואר שניחובות התואר השנ 

 :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בפילוסופיה. 5

 ( בשנה א' כקורס כללי99-152יבים ללמוד את הקורס "תולדות המחשבה המדינית" )מחו 

  בקורסי בחירה בשנה ד'   סש" 4זכאים לפטור בהיקף של 

  ש"ס. 2בחירה אינטרדיסציפלינרי שהיקף של פטורים מקורס 

 במסגרת קורסי הבחירה  באחד הקורסים המועברים ע"י פרופ' יאיר לורברבוים יביםמחו
  במשפט עברי

 ונדרשים ללמוד  (99-4006" )פרשנות תכליתית: משפט והלכהבים בסמינר המחקרי "מחוי
 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
 תואר הראשון במשפטיםבלקורסי בחירה 

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

 כסת הקורסים לתואר ראשון.לא יוכרו כחלק ממ
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ברגולציה סטודנטים הלומדים בתכניות המשותפות לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני  .6
במדעי המדינה / בהיסטוריה כללית / בתולדות ישראל / מינהל עסקים / בומדיניות סביבתית / 

  בלימודי מידע:

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

  מקורס אחד של "משפט ו..."פטורים 

 '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
 לקורסי בחירה בתואר הראשון במשפטים

 ה במסגרת הלימודים לתואר שני ילמד הסטודנט סמינר אחד וקורס אחד בפקולט
ני. קורסים אלו למשפטים בנושאים רלבנטיים, זאת כחלק מהמכסה הנדרשת לתואר ש

 כסת הקורסים לתואר ראשון.לא יוכרו כחלק ממ
 

 :סטודנטים המשלבים לימודים בפקולטה למשפטים ולימודים במחלקה נוספת. 7

  בקורסי בחירה ש"ס 4זכאים לפטור של 
 

 


