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 תוכן העניינים
 

  

 ודעמ בית ספר הארי רדזינר למשפטים   

  

בית ספר הארי רדזינר למשפטים בכניות הלימודים והסבר כללי על ת
 לקראת התואר הראשון

3 

 18 כניות הלימודיםות

 67 תוכנית הלימודים לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהים

 72 סמינריונים

 74 קורסי בחירה משפטיים

 77 תכניות הקליניקות והפרקטיקום –המערך ההתנסותי 

 95 קורסי בחירה משפטיים בשפה האנגלית

 קובץ "היחידה ללימודים כלליים"ב ורא קורסי בחירה מ"היחידה ללימודים כלליים" 

 

 

 

 

 

 בהכנת ידיעון זה הושקעו מאמצים רבים על מנת להבטיח כי הדברים המובאים בו מלאים ומדויקים.

עם זאת, יתכנו שינויים ותיקונים במידע אשר יתפרסמו במהלך השנה באמצעים השונים, כגון בידיעון שבאתר 
 האוניברסיטה, ויחייבו את כלל הסטודנטים.

 כמו כן, חלים על כלל הסטודנטים שינויים המתפרסמים בהודעות ובחוזרים. 

כניות התמחות, וות או להוסיף מקצועות לימוד ו/או תהרשויות האקדמיות של אוניברסיטת רייכמן רשאיות לבטל, לשנ
 ולחולל שינויים בשעות ההוראה ו/או באיוש הוראת המקצועות, על פי שיקול דעתן.

 כל התייחסות בידיעון זה ל"סטודנט" או ל"סטודנטים" מכוונת לזכר ולנקבה כאחד, ואין בה משום אפליה מכל סוג שהוא.
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ם בבית ספר הארי רדזינר למשפטים לקראת התואר כנית הלימודיוהסבר כללי על ת
 הראשון

לקראת תואר כפול: תואר כפול  אתוכנית הלימודים לתואר ראשון בבית ספר הארי רדזינר למשפטים הי
 פסיכולוגיהב, תואר כפול במשפטים ו(.B.A) , תואר כפול במשפטים ובמנהל עסקים(.B.A) במשפטים ובממשל

(B.A.); משפטים עם מסלול ישיר לתואר שניבר: תואר ראשון או לקראת תואר ישיM.A.  תואר ראשון , ממשלב
, תואר ראשון במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני במנהל עסקים MBAבמשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני 

M.A. במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית. 

. על מנת לקבל תעודת בוגר חייבים מחייבתמים היא תוכנית נרשהסטודנטים אליה שכנית הלימודים המלאה ות
אליה התקבלו. סטודנטים שישלימו את שכנית הלימודים והסטודנטים לעמוד במלוא הדרישות האקדמיות של ת

פסיכולוגיה(,  אומנהל עסקים ממשל או הדרישות האקדמיות של אחד מן התארים בלבד )למשל, משפטים או 
 תעודת בוגר.לר האחר לא יהיו זכאים כלל אולם לא ישלימו את חובות הלימוד בתוא

 יםלאפשר לסטודנט – באישור מראש ובנסיבות מיוחדות – בהתאם להוראות התקנון רשאי הדיקןיובהר כי 
 כנית לימודים חלקית.וללמוד בת

זה לפני שיבוץ הידיעון את הכנית הלימודים מחייבת את הסטודנטים הלומדים בה. אנא קראו בקפידה ות
 נהל הסטודנטים ישמח לסייע לכם בהליך זה.השונים במערכת השעות. מ  המקצועות 

 להלן מספר הנחיות והוראות מפורטות שיוכלו להיות לכם לעזר:

 

 תות לימודים כלליוכניותא. 

 (.LL.B. + B.A) תואר ראשון כפול במשפטים ובמנהל עסקים – כנית משפט ועסקיםו. ת1א.

 נקודות זכות. 200־בהיקף כולל של כושנות לימוד  4תקופה של כנית נלמדים בוהקורסים בת

התמחויות האפשרויות מבין האחת במנהל עסקים בתום השנה השנייה ללימודים בוחרים הסטודנטים התמחות 
: מימון עם הרחבה ביזמות, שיווק עם הרחבה ביזמות, נדל"ן עם הרחבה ביזמות ומשפט עסקי בינלאומי הבאות

 בהמשך.ראו השונות על ההתמחויות נוספים פרטים  .עם הרחבה ביזמות

 (.timmor@idc.ac.il)היועץ האקדמי של התוכנית בנושאי מנהל עסקים הוא ד"ר ירון תימור 

 

 (.LL.B. + B.A) תואר ראשון כפול במשפטים ובממשל – נית משפט וממשלו. תכ2א.

 נקודות זכות. 200־בהיקף כולל של כושנות לימוד  4 קופה שלתכנית נלמדים בוהקורסים בת

האפשריות. פרטים  מבין החטיבות אחת בממשל בתום השנה השנייה ללימודים בוחרים הסטודנטים חטיבה
  נוספים על החטיבות השונות ראו בהמשך.

 (.mshavit@idc.ac.il)היועצת האקדמית של התוכנית בנושאי ממשל היא ד"ר מיכל שביט 

 

 (.LL.B. + B.A) תואר ראשון כפול במשפטים ובפסיכולוגיה – כנית משפט ופסיכולוגיהו. ת3א.

 נקודות זכות. 200־בהיקף כולל של כושנות לימוד  4 תקופה שלכנית נלמדים בוהקורסים בת

את  ועמדו בדרישות הסף תעודה המעידה כי השלימיהחל משנת הלימודים תשפ"ג תוענק לבוגרי שני התארים ש
דרישות הסף הנדרשות לשם קבלת התעודה הן למידה וסיום בהצלחה (. Legal Mind (LM)) כנית משפט ונפשות

מתוך רשימת קורסים המשלבים את עולמות התוכן של נקודות זכות  20של קורסים ייעודיים בהיקף של 
 על התוכנית ועל הקורסים הייעודיים ראו בהמשך. פרטים נוספים משפטים ופסיכולוגיה.

היועצת ו (,boaz.ben.david@idc.ac.il) היועץ האקדמי של התוכנית בנושאי פסיכולוגיה הוא פרופ' בועז בן דוד
 (.c.ac.ilrzafran@id) פרופ' רות זפרןהיא בנושאי משפטים האקדמית של התוכנית 

 

 במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.A במשפטים במסלול ישיר לתואר שני .LL.Bתואר ראשון  .4א.

ילמדו תואר ראשון במשפטים, במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית  MAמשתתפי תוכנית הישיר לתואר שני 
. לאחר נלאומיי המשפט העסקי הביבתחומי משפט וטכנולוגיה וכן בתחומ ובסיס ילמדו קורסי מבוא ובמהלכו

טכנולוגיה וחדשנות  ,כנית, ובכפוף לאמור להלן,  יחלו הסטודנטים בלימודי התואר השני במשפטיםוהשלמת הת
 עסקית.

mailto:timmor@idc.ac.il
mailto:mshavit@idc.ac.il
mailto:boaz.ben.david@idc.ac.il
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של  נקודות זכות 126־כ מתוכן, קודות זכותנ 160־כנית כובמסגרת לימודי התואר הראשון ילמדו משתתפי הת
של  קודות זכותנ 30־כ ;קורסי בחירה משפטיים, קליניקות וסמינריוניםהכוללים  שונים קורסים משפטיים

כנית, וכפוף וקורסי בחירה כלליים. לאחר השלמת הת קודות זכות שלנ 4־כו ;קורסים בחטיבת משפט וטכנולוגיה
ליתר התנאים המפורטים להלן, ישתלבו הסטודנטים באופן מלא בלימודי התואר השני במשפטים, טכנולוגיה 

 .קודות זכותנ 36־כבהיקף של נות עסקית וחדש

וכן  ,אחד בסיום השנה השלישית ללימודיהםחובה סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני, ילמדו סמסטר קיץ 
לאור אופיה המיוחד סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ בשנה הרביעית.  – .M.A־ה סמסטרים בלימודי השלוש
 .תואר השנילרק לאחר השלמת כלל החובות במשפטים תתאפשר התמחות ה תחלתכנית הלימודים, הושל ת

לאחר הרישום לתוכנית יזומנו המועמדות איון קבלה אישי. יכנית מותנית בנתוני קבלה גבוהים וברוהקבלה לת
 .והמועמדים המתאימים לריאיון קבלה אישי

של בית הספר במשפטים  כנית התואר השניולעמוד בדרישות הקבלה לת תוכנית זוב הלומדים הסטודנטיםעל 
אישי או ועדת קבלה( על  קבלה איוןיבתואר הראשון במשפטים, כפוף לר 80למשפטים )ציון ממוצע מינימלי של 

 הראשון בתואר הםממוצע ציונישמנת להתחיל את לימודי התואר השני לאחר השלמת קורסי המבוא. סטודנטים 
כל שנה אקדמית תבוצע הערכה  מה שלפן אוטומטי. בסיויוכלו להתקבל לתואר השני באו 88מעל הוא במשפטים 
לא  שלהם בסף הציונים הנדרש, ובמקרים שבהם ממוצע הציונים השנתי וסטודנטית סטודנטשל כל  הבדבר עמיד

נתקבלה  ם שלגביהםכנית ותתקבלנה החלטות בהתאם לכך. סטודנטיובת םדרישות הנ"ל, יישקל מעמדלם ייתא
למסלול לימודים של תואר ראשון  וזו, יעברהלימודים הכנית ותשל בדרישות  יםדעומ םאינהם  שלפיההחלטה 
 (..LL.B. + B.Aכפול )

ויעמדו בכל הדרישות האקדמיות והכספיות של תוכנית הלימודים המלאה של שני  סטודנטים שיתקבלו לתוכנית
טכנולוגיה וחדשנות עסקית  . במשפטים,M.Aבמשפטים ותואר שני  .LL.Bיוכלו לסיים עם תואר ראשון  התארים

 שנים. שני התארים יוענקו יחד. 4־בכ

 (.agaon@idc.ac.il)ד"ר אביב גאון ראש התוכנית הוא 

 

 בממשל .M.A במשפטים במסלול ישיר לתואר שני .LL.B. תואר ראשון 5א.

הנדרשים ובסיס ילמדו קורסי מבוא  כוים, ובמהלילמדו תואר ראשון במשפט במשפטים כניתומשתתפי הת
. לאחר השלמת קורסי החובה , דיפלומטיה ואסטרטגיהלהשלמה לקראת לימודי תואר שני בבית הספר לממשל

כנית ו, אשר יתנהל באנגלית או בעברית )לפי סוג ההתמחות בתבממשל הסטודנטים בלימודי התואר השנייחלו 
 התואר השני(.

עם התמחות במשפט ציבורי וזכויות אדם ולימודי השלמה בממשל ואר הראשון במשפטים במסגרת לימודי הת
 קודות זכות משפטיות;נ 131־כ ן, מתוכנקודות זכות 159־כילמדו משתתפי התוכנית  לקראת התואר השני בממשל

 טיםסטודנה. נקודות זכות של קורסי בחירה כלליים 4־כ; וממשלבלימודי השלמה של  נקודות זכות 24־כ
דיפלומטיה המשתתפים בתוכנית יוכלו לבחור התמחות אחת בתואר השני בממשל מבין ההתמחויות הבאות: 

; שיווק פוליטי נקודות זכות( 39בהיקף של ); מדיניות ציבורית נקודות זכות( 41בהיקף של )ויישוב סכסוכים 
אפשרות לשלב התמחות זו עם עם , נקודות זכות( 41 של בהיקף); ביטחון וטרור נקודות זכות( 39בהיקף של )

 .קודות זכות(נ 45 של בהיקף)חטיבת סייבר 

לאור  בסיום השנה השלישית ללימודיהם. אחד סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני, ילמדו סמסטר קיץ חובה
כלל החובות התמחות במשפטים תתאפשר רק לאחר השלמת התחלת ההלימודים,  תוכניתאופיה המיוחד של 

 .שניתואר הל

לאחר הרישום לתוכנית יזומנו המועמדות איון קבלה אישי. יכנית מותנית בנתוני קבלה גבוהים וברוהקבלה לת
 .והמועמדים המתאימים לריאיון קבלה אישי

, דיפלומטיה כנית התואר השני של בית הספר לממשלוהסטודנטים במסלול זה לעמוד בדרישות הקבלה לתעל 
השלמת התואר לימודי התואר השני לאחר השלמת קורסי המבוא, ובכלל זה  על מנת להתחיל את ואסטרטגיה

 במסלול 88במסלול לימודים ללא תזה, ובציון ממוצע של  80הראשון במשפטים בציון ממוצע מינימלי של 
בסף  וסטודנטית סטודנט ה של כלכל שנה אקדמית תבוצע הערכה בדבר עמיד מה שלבסיו עם תזה. לימודים

 םדרישות הנ"ל, יישקל מעמדלם ילא יתאשלהם רש, ובמקרים שבהם ממוצע הציונים השנתי הציונים הנד
 יםעומד שלפיה הם אינםנתקבלה החלטה שלגביהם  םכנית ותתקבלנה החלטות בהתאם לכך. סטודנטיובת

 (..LL.B. + B.Aלמסלול לימודים של תואר ראשון כפול ) רוזו, יעבהלימודים הכנית ותשל בדרישות 

יוכלו  ויעמדו בכל הדרישות האקדמיות והכספיות של תוכנית הלימודים המלאה כניתוטים שיתקבלו לתסטודנ
שנים. שני  4־בכ , דיפלומטיה ואסטרטגיהבממשל .M.A במשפטים ותואר שני .LL.Bלסיים עם תואר ראשון 

 התארים יוענקו יחד לאחר סיום השנה הרביעית.

 (.ashinar@idc.ac.il) ד"ר אדם שנער הוא כניתוראש הת

 

mailto:agaon@idc.ac.il
mailto:ashinar@idc.ac.il
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 במנהל עסקים MBA במשפטים במסלול ישיר לתואר שני .LL.B . תואר ראשון6א.

קורסי מבוא ובסיס הנדרשים  כו ילמדוכנית במשפטים ילמדו תואר ראשון במשפטים, ובמהלומשתתפי הת
כנית, וכפוף לאמור להלן, יחלו הסטודנטים ום. לאחר השלמת התבמנהל עסקילהשלמה לקראת לימודי תואר שני 

 באנגלית.אשר יילמד בלימודי התואר השני במנהל עסקים 

נקודות  128־כמתוכן , נקודות זכות 166־כנית כוילמדו משתתפי הת במשפטים במסגרת לימודי התואר הראשון
קורסי חובה משפטיים של  נקודות זכות 80־כ, קורסים משפטיים )כולל לימודי חטיבה במשפט מסחרי זכות של

. נוסף לכך, נקודות זכות של קורסי בחירה כלליים 4( וכ־והיתרה קורסי בחירה משפטיים, קליניקות וסמינריונים
 .לימודי התואר השניהנדרשים לקראת קורסי השלמה במנהל עסקים  נקודות זכות של 34־ילמדו המשתתפים כ

ליתר התנאים המפורטים להלן, ישתלבו הסטודנטים באופן מלא בלימודי התואר כנית, וכפוף ולאחר השלמת הת
 .קודות זכותנ 58־כבהיקף של השני במנהל עסקים 

לאור  בסיום השנה השלישית ללימודיהם. אחד סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני, ילמדו סמסטר קיץ חובה
כלל החובות טים תתאפשר רק לאחר השלמת התמחות במשפהתחלת ההלימודים,  תוכניתאופיה המיוחד של 

 .תואר השניל

לאחר הרישום לתוכנית יזומנו המועמדות איון קבלה אישי. יכנית מותנית בנתוני קבלה גבוהים וברוהקבלה לת
 .והמועמדים המתאימים לריאיון קבלה אישי

של בית הספר  הל עסקיםבמנ כנית התואר השניולעמוד בדרישות הקבלה לתהלומדים בתוכנית זו הסטודנטים על 
אישי או ועדת קבלה( קבלה איון יבתואר הראשון במשפטים, כפוף לר 80למנהל עסקים )ציון ממוצע מינימלי של 

 בתואר הםממוצע ציונישעל מנת להתחיל את לימודי התואר השני לאחר השלמת קורסי המבוא. סטודנטים 
כל שנה אקדמית תבוצע  מה שלבאופן אוטומטי. בסיו יוכלו להתקבל לתואר השני 88מעל הוא במשפטים  הראשון

 ציונים השנתיהית בסף הציונים הנדרש, ובמקרים שבהם ממוצע וסטודנט סטודנט ה של כלהערכה בדבר עמיד
 ים שלגביהםכנית ותתקבלנה החלטות בהתאם לכך. סטודנטובת םדרישות הנ"ל, יישקל מעמדלם ילא יתא שלהם

למסלול לימודים של תואר  יעברוזו, הלימודים הכנית ותשל בדרישות  יםעומד םאינ שלפיה הםנתקבלה החלטה 
 .(..LL.B. + B.Aראשון כפול )

ויעמדו בכל הדרישות האקדמיות והכספיות של תוכנית הלימודים המלאה של שני  סטודנטים שיתקבלו לתוכנית
שנים. שני  4־בכ ל עסקיםמנהב MBAבמשפטים ותואר שני  .LL.Bיוכלו לסיים עם תואר ראשון  התארים

 לאחר סיום השנה הרביעית. התארים יוענקו יחד

 (.mofir@idc.ac.il) ד"ר מורן אופיר היא כניתוראש הת

 

, הנ"לבמסלול ישיר לתואר שני באחד המסלולים   .LL.Bתואר ראשון במשפטים כנית שלויודגש כי הלימודים בת
שני בשני התואר הראשון והתואר הלימודי את נתונים וכישורים הולמים, להשלים  שלהםפשרים לסטודנטים מא

לוותר על הפריבילגיה האמורה, בכל  וכנית כזו ויבחרובת יםלומדש יםשנים בלבד. סטודנט 4־תחומי ידע שונים בכ
באופן אוטומטי למסלול  רות, יעבשלב שהוא ומכל סיבה שהיא, ובכלל זה לאחר השלמת שנת הלימודים השלישי

(, הנדרש מכל הסטודנטים הלומדים משפטים באוניברסיטת רייכמן, וזאת ברוח .LL.B. + B.Aהתואר הכפול )
שיעברו למסלול התואר  יםתפיסת עולמה האקדמית הייחודית של האוניברסיטה. בהתאם לכך, מובהר כי סטודנט

גים ולצורך קבלת תואר ראשון כפול באחד המסלולים הנהיות הדרישות האקדמכל את  יםלהשל ויידרש הכפול
, לרבות הארכת משך תקופת ולבצע כל התאמת לימודים נדרשת הנובעת מכך באוניברסיטה כמפורט לעיל,

 .הלימודים

 

 שנה א'בכנית ההוראה בקבוצות קטנות לסטודנטים ו. ת7א.

במשפט חוקתי או בדיני חוזים כפי שיקבע  –בשנה א' קורס חובה אחד  יםסטודנטהכל  זו ילמדו כניתובת
כנית נועדה ליצור חוויה לימודית ובקבוצה קטנה של סטודנטים ובמתכונת שונה מקורס רגיל. הת –מסלולית

שיח ישיר בין המרצה לסטודנטים ודיון איכותי בין לאפשר הכוללת למידה שהיא גם חניכה קרובה )מנטורינג(; 
 . נוסף לתכנים הרגילים של הקורס, יספק הקורס הזדמנות להכירה הקטנהבמסגרת הקבוצ הסטודנטים עצמם

מושגי יסוד בעולם המשפט ויסייע בביסוס יכולות כתיבה, קריאה ביקורתית ומחקר, כתשתית  באופן מעמיק
להשתתף במהלך התואר רק פעם אחת בקורס הנלמד בקבוצה  ויוכל וסטודנטית ללימודי התואר כולו. כל סטודנט

 קטנה.

בשאלה להגיש במסגרת הקורס עבודת חקר )פרוסמינריון( אשר תעסוק  כל סטודנט וסטודנטיתיהיה על  לכך נוסף
עשה ייחידה אחת או בכמה חלקים, לפי בחירתו של מרצה הקורס, וכתיבתה תבמשפטית ייחודית. העבודה תוגש 

 .בהמשך התואר ריונים משפטייםללימוד סמינתנאי  ןה בההשלמת עבודת החקר וקבלת ציון עובר בהנחייתו. 
 32־ו 31, 26, 15, 12נבהיר כי לעניין תקנון הלימודים נראה פרוסמינריון כסמינריון )ובייחוד לעניין סעיפים 

 .בשינויים המתחייבים(

mailto:mofir@idc.ac.il
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 קורסי חובה ב.

 מותאמים ומשובצים על פי מסלולי הלימוד.  אינם ניתנים לבחירה ולרישום עצמי, והם קורסי החובה

השלמת הקורס במועדו המקורי מסיבה כלשהי או ־רישום מחדש לקורס חובה בסמסטר עוקב, עקב אירה של במק
הנחיות בדבר בחינת  כדי לקבלנהל הסטודנטים בקשה לשיפור ציון חיובי בקורס חובה, יש לפנות למ  בשל 

 .המאוחר לכל שבוע הראשון לשנה העוקבתבהאפשרות לרישום מחדש לקורס, וזאת 

 

 רסי בחירהקו ג.

כל סטודנט בבית ספר הארי רדזינר למשפטים חייב להשלים קורסי בחירה עד לסיום התואר, בהתאם לדרישות 
 לתוכנית התואר הזכות להשלמת סך נקודות נדרשותה נקודות הזכותיש להקפיד להירשם למספר  .תוכניתכל של 
 .כולו

. לתואר הראשון במשפטים שבתום שנה א' החל מסמסטר קיץ לבחור וללמוד קורסי בחירה משפטיים ניתן
לבעלי תארים קודמים במסלול שלומדים מסלולים הישירים לתואר שני או סטודנטים שלומדים ב סטודנטים

לתואר הראשון  ללמוד קורסי בחירה משפטיים החל מסמסטר ב' של שנה א'לבחור ובציונים גבוהים רשאים 
 .ורסשל כל קורס וק קדםה, בהתאם לתנאי במשפטים

 

 חובה  י. קורסי בחירה במקום קורס1ג.

במסגרת מדיניות בית ספר הארי רדזינר למשפטים לעידוד למצוינות, ניתנת לסטודנטים מצטיינים האפשרות  .1
נקודות זכות, ובין אם מדובר  6 שלשל קורסי חובה בלבד )בין אם מדובר בקורס אחד  נקודות זכות 6להמיר עד 

(, מבין הקורסים המפורטים להלן, נקודות זכות 6זכות שלהם אינו עולה על נקודות הסך שני קורסים שב
. לדוגמה, סטודנט שבחר לממש נקודות זכות זההבהיקף  משפטייםסמינריונים בו בחירה משפטייםבקורסי 

, ישתתף בתמורה במספר קורסי נקודות זכות 6 של בהיקף אחד את האפשרות האמורה ְוויתר על קורס חובה
 .נקודות זכות 6יחד ב־סתכמים בבחירה המ

קורסי החובה הניתנים להמרה בקורסי בחירה משפטיים הם: שיטות משפט, משפט מנהלי, דיני ראיות, סדר  .2
 דין אזרחי, דיני מיסים, דיני עבודה, דיני משפחה ועסקאות מסחריות בינלאומיות.

 .88הכולל, ביום השיבוץ, עולה על  האפשרות להמיר קורסים אלו תינתן אך ורק לסטודנטים שממוצע ציוניהם .3

השיבוץ לקורסי הבחירה המשפטיים מותנה במקומות פנויים בקורסים האמורים, על פי סדרי העדיפויות  .4
 הנהוגים בבית הספר.

ולא יאוחר  ,בתום תקופת הרישום לקורסי בחירה נהל הסטודנטיםיש להגיש למ   להמרת הקורסים בקשות .5
 או הסטודנטית אליהם הסטודנטשקשה יש לציין את שמות הקורסים בב. 2022באוקטובר  23מתאריך 

 להירשם לצורך ההמרה. ניםמעוניי

 לא ניתן יהיה לשנות את ההמרה לקורסים אחרים לאחר תקופת השינויים בסמסטר הראשון. .6

ובתנאי שאין מדובר  ,קורס בחירה בקורס חובה ניתנת רק במקרה שהקורס טרם נלמד להמיראפשרות ה .7
בנקודות להמרה  נתצבי מיתר ניתתוכנית : מוחרגות מתנאי זה קליניקות. התוכניות הבאותבקום ובפרקטי

 תוכנית ארגוב ;של קורסי בחירה בלבדבנקודות זכות תוכנית המצטיינים ניתנת להמרה  ;פרויקט ןשאינ זכות
קורסים שאינם בלהמרה  ותניתנלמנהיגות רבין  ליזמות ותוכנית ZELLתוכנית , למנהיגות ודיפלומטיה

 פרויקטים.

 במועד מאוחר יותר. ו ללמוד אותועל קורס חובה לא יוכל וויתרסטודנטים שו .8

 

 . מחקר עצמאי חלף קורס בחירה2ג.

במקום  תעצמאי עבודת חקר( יהיו רשאים לבקש לכתוב 85מעל ציוניהם הוא ממוצע שסטודנטים מצטיינים )
סגל הקבוע עם הנמנה שמומחה בתחום ו ואמרצה שה ה שלרכקורס בחירה משפטי. ניתן לכתוב עבודת חקר בהד

 למשפטים באוניברסיטת רייכמן. ית ספר הארי רדזינרשל ב

הצעה מפורטת בכתב, לאחר שאושרה  או הסטודנטית המעוניינים לבצע עבודת חקר עצמאית להגיש סטודנטהעל 
צה יגדיר לסטודנט או לסטודנטית את המר הסכמתו להנחות עבודה זו. אתהמרצה  הרלוונטי אשר הביע  על ידי

עבודת החקר  המספר המינימלי של הפגישות הנדרשות בנושא עבודת החקר וכן יבקש להציג דו"ח התקדמות.
ובאישור מראש של הדיקן,  עבודות חקר חריגות במיוחד, אולם במקרים שלנקודות זכות,  2תהיה בהיקף של 

 ת זכות.נקודו 4היקף עבודת החקר יכול להגיע עד ל־
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ים שאינם עומדים לסטודנטגם  רשאי הדיקן לאשר את ביצועה של עבודת חקר עצמאיתבמקרים חריגים 
יובהר כי בכל תקופת הלימוד של כל  .או מסיבות אחרות כישורים בתחום מסויםשלהם  בדרישות האמורות אך
 עבודת חקר עצמאית אחת. אושר רקסטודנט וסטודנטית ת

 

 טיים בשפה האנגלית. קורסי בחירה משפ3ג.

 הארי ספר בבית הסטודנטים נדרשים העסקים, עולם ועם הבינלאומית הזירה עם להתמודדות מההכנה כחלק
 בקורסים והבחינות הקריאה חומר האנגלית. בשפה נלמדים אשר משפטיים בקורסים להשתתף למשפטים רדזינר

 חייבים הסטודנטים ומהעולם. מהארץ אנגלית דוברי מרצים ידי על מועברים הקורסים האנגלית. בשפה הם אלו
 הקורסים מרבית לימודיהם. לסיום עד לפחות זכות נקודות 4 של כולל בהיקף באנגלית משפטיים קורסים ללמוד

 בקורסים להשתתף רשאים סטודנטים הסמסטר. במהלך קצרה לתקופה מרוכזים הם באנגלית המשפטיים
 פנוי. למקום כפוף כלליים, או משפטיים בחירה כקורסי באנגלית, נוספים משפטיים

 הכללים ,בארץהזרים  המרצים של הקצרה השהות לשוב באנגלית הנלמדים הקורסים של השונה אופיים בשל
 על ייפרסו ולא מרוכזים יהיו הקורסים :אלא בשינויים הבאים יחולו לא ואל לקורסים באשר בתקנון הקבועים

 של ציוניהם בסיומו; ולא הסמסטר במהלך כלל, בדרך ,יהיו ולא בקורסים הבחינות מועדי הסמסטר; כל
 יצוינו אל הבחינה; ממועד ימים 40 תוך לפרסמם מאמץ יעשה אך המרצה של ללו"ז בהתאם יפורסמו הקורסים

שיוגשו על  ערעוריםל תשובות; לערער יהיה ניתן פיו שעל קצר בחינה פתרון ויינתן 'הבחינה מחברות על הערות
סטודנטים שערערו ל נאפשר כזה במקרה ב'. מועד לפני לא ולעיתים ,המרצה ללו"ז בהתאם יוחזרו הציון הבחינ

 אפשרות תהיה לא המועדים; שני מבין הטוב בציון לבחור, ולאחריו, בהתאם למענה על הערעור, ב' במועד היבחןל
 שינויים. בתקופת מדובר אם גם ,החל שכבר לאחר לקורס להיכנס

סיום שנת ללעמוד בדרישות האנגלית האקדמיות עד  יםחייב וסטודנטית כל סטודנט – קדמיותדרישות אנגלית א
 יםשנתית. סטודנט־כנית ארבעוסיום שנת הלימודים השלישית בתלשנתית או עד ־כנית תלתוהלימודים השנייה בת

להירשם  ולבמועדים אלו לא יוכ)מעבר של קורס אנגלית למשפטנים מתקדמים ב'( לרמת פטור  ושלא יגיע
 גררו לשנה נוספת.יייהיו זכאים לתואר, כך שלימודיהם לא  ולכן יונים,לסמינר

מל"ג, ההנחיות בהתאם ל, ומבלי יכולת לקבל פטור מכך, על האמור לעיל נוסף – דרישות אנגלית קורסי תוכן
לימודי התואר שני קורסים בשפה האנגלית במהלך  לפחותללמוד  יםמחויב יםסטודנטההחל משנה"ל תשפ"ג כל 

קורסי , הראשון. בדרישה זו יכולים להיכלל קורסים הנלמדים על מנת לעמוד בדרישות האנגלית האקדמיות
 .חובה בבתי הספר השונים )"קורסי תוכן"( הנלמדים בשפה האנגליתו קורסי בחירהובחירה כלליים 

 ראו בהמשך.משפטיים בשפה האנגלית הבחירה הפירוט קורסי ל

 

 בחירה כלליים. קורסי 4ג.

רשימת הקורסים הכלליים מופיעה  .ללימודי התואר הראשון קורסי בחירה כלליים ניתן לבחור החל משנה א'
בקובץ נפרד בשם "היחידה ללימודים כלליים". לקורסים אלו ניתן  של אוניברסיטת רייכמן באתר האינטרנט

 תקופת השינויים(.שנה א' יוכלו להירשם בבלהירשם דרך "המרכז האישי" )סטודנטים 

על  –ם כמו כן, ניתן ללמוד בקטגוריה זו גם קורסים מכלל הקורסים המוצעים באוניברסיטה. הרישום אליה
נהל הסטודנטים, באמצעות הגשת בקשה מיוחדת למ  יעשה  – קדםהעמידה בתנאי בהתאם למקום פנוי ובסיס 

 שבוע השני של תקופת השינויים בתחילת כל סמסטר.לקראת ה
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.א חלוקת קורסי בחירה עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנות הלימודים תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב 5ג.
 ותשפ"ג

 לתואר משתנה בין השנתונים השונים ומעודכן בתוכנית הלימודים של כל שנתון. ך כל נקודות הזכות הנדרשותס

 
 

 ממשלב .B.A + תואר ראשוןמשפטים ב .LL.B תואר ראשון – תואר כפול

 במסגרת התואר בממשל ת התואר במשפטיםבמסגר

 ד'(־נ"ז לימודי חטיבה בממשל )בשנים ג' ו 20 נ"ז מבואות משפטיים )שנה א'( 3

 ד'(־נ"ז סמינר חטיבתי )בשנים ג' ו 6 נ"ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 8–6־כ

  נ"ז בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך( 4

 וולא יתקבל מולמי שיירש) נ"ז קליניקה 8–6־כ
 נקודות הזכותשנה ד' יושלמו ללקליניקה עד 

 (בקורסי בחירה משפטיים

 

  ('ד' ו־שנים גבנ"ז סמינר משפטי ) 4

קודות זכות )הקורסים נ 4 "קורסים כלליים" בהיקף של הסטודנטים ללמוד במהלך התוארחייבים מעבר לכך, 
 יירשמו במסגרת התואר במשפטים(.

 נ"ז כללי(. 4ו־ ינ"ז ממשל 90נ"ז משפטי,  108) 203־כהוא ית התואר הכפול לתוכנ נקודות הזכותסך 

 

 מנהל עסקיםב .B.A + תואר ראשוןמשפטים ב .LL.B תואר ראשון – תואר כפול

 במסגרת התואר במנהל עסקים במסגרת התואר במשפטים

 נ"ז סמינריון )משתנה בהתאם להתמחות( 2 נ"ז מבואות משפטיים )שנה א'( 3

  נ"ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 8–6־כ

  נ"ז בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך( 4

 וולא יתקבל מונ"ז קליניקה )למי שיירש 8–6־כ
נקודות הזכות שנה ד' יושלמו ללקליניקה עד 

 (בקורסי בחירה משפטיים

 

  ('ד' ו־משפטי )שנים ג יוןנ"ז סמינר 4

קודות זכות )הקורסים נ 4 "קורסים כלליים" בהיקף של מהלך התוארהסטודנטים ללמוד בחייבים מעבר לכך, 
 יירשמו במסגרת התואר במשפטים(.

 נ"ז כללי(. 4ו־נ"ז מנהל עסקים  90 ,נ"ז משפטי 108) 202־כהוא לתואר הכפול  נקודות הזכותסך 

 

 פסיכולוגיהב .B.A + תואר ראשוןמשפטים ב .LL.B תואר ראשון – תואר כפול

 במסגרת התואר בפסיכולוגיה במשפטים במסגרת התואר

 נ"ז בחירה פסיכולוגיה  4–2כ־ נ"ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 4–2־כ

 עיוני )שנה ד'( יוןנ"ז סמינר 3 נ"ז בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך( 4

)עם אפשרות לשלב נ"ז קליניקה  8–6־כ
 ד' כעודף לתואר(–כישורים בשדה בשנים ב'

 מחקרי )שנה ד'( יוןנ"ז סמינר 4

  ('ד' ו־משפטי )שנים ג יוןנ"ז סמינר 4

קודות זכות )הקורסים נ 4 "קורסים כלליים" בהיקף של הסטודנטים ללמוד במהלך התוארחייבים מעבר לכך, 
 יירשמו במסגרת התואר במשפטים(.

 נ"ז כללי(. 4ו־ נ"ז פסיכולוגיה 91נ"ז משפטי,  108) 203־כהוא לתואר הכפול  נקודות הזכותסך 
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 במנהל עסקים MBA במשפטים במסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון

 נ"ז מבואות משפטיים )שנה א'( 3

 נ"ז בחירה משפטי  11–3־כ

 נ"ז בחירה משפטי באנגלית 6–4כ־

 נקודות הזכותיושלמו ג' שנה ללקליניקה עד  וולא יתקבל מולמי שיירש)נ"ז קליניקה  8–6־כ
 (ירה משפטייםבקורסי בח

 ג(-סמינרים )שנים ב 2מינימום  –נ"ז סמינר משפטי  4

קודות זכות )הקורסים נ 4 "קורסים כלליים" בהיקף של הסטודנטים ללמוד במהלך התוארחייבים מעבר לכך, 
 יירשמו במסגרת התואר במשפטים(.

 נ"ז כללי(. 4ו־ נ"ז מנהל עסקים 34נ"ז משפטי,  128) 166 שני התארים הואל נקודות הזכותסך 

 

 ממשלב .M.A במשפטים במסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון

 נ"ז מבואות משפטיים )שנה א'( 3

 נ"ז בחירה משפטי 12–10־כ

 נ"ז בחירה משפטי באנגלית 6–4כ־

 נקודות הזכותיושלמו ג' שנה ללקליניקה עד  וולא יתקבל מולמי שיירש)נ"ז קליניקה  6-8-כ
 (משפטיים בקורסי בחירה

 (ב' ו־ג'ם )שנים וניסמינרי 2מינימום ; משפטי יוןנ"ז סמינר 4

קודות זכות )הקורסים נ 4 "קורסים כלליים" בהיקף של הסטודנטים ללמוד במהלך התוארחייבים מעבר לכך, 
 יירשמו במסגרת התואר במשפטים(.

 נ"ז כללי(. 4י ו־ז ממשלנ" 24נ"ז משפטי,  131נ"ז ) 159־כ שני התארים הואל נקודות הזכותסך 

 

 במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.A במשפטים במסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון

 נ"ז מבואות משפטיים )שנה א'( 3

 נ"ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 14–8־כ

 נ"ז בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך( 6–4כ־

 נקודות הזכותיושלמו ג'שנה ללקליניקה עד  וולא יתקבל מולמי שיירש)נ"ז קליניקה  8–6־כ
 (בקורסי בחירה משפטיים

 משפטי מותאם ללימודי התואר )שנה ב'( יוןנ"ז סמינר 2

 ('ד' ו־משפטי )שנים ג יוןנ"ז סמינר 2

קודות זכות )הקורסים נ 4 "קורסים כלליים" בהיקף של הסטודנטים ללמוד במהלך התוארחייבים מעבר לכך, 
 רשמו במסגרת התואר במשפטים(.יי

טכנולוגיה וחדשנות  ,נ"ז משפטים 32–30נ"ז משפטי,  126) 160–158־כ שני התארים הואל נקודות הזכותסך 
 נ"ז כללי(. 4ו־עסקית 

 

 מערך הקליניקותד. 

מידע העברת סדנאות  ;לרבות ייצוג משפטי ,סיוע משפטי כגוןהקליניקות מציעות עיסוק במגוון רחב של תחומים, 
מאבקים ציבוריים לשינוי מדיניות בתחומי הנגישות למשפט וההגנה על זכויות  ;והעצמה לאוכלוסיות מוחלשות

 האדם וזכויות חברתיות.

ואנו מעודדים את כלל הסטודנטים להשתתף בקליניקות. על  ,כנית הלימודיםוחלק אינטגרלי מת הןהקליניקות 
 ושלא ניס יםבמהלך התואר.  סטודנט לפחות קה פעם אחתינלהגיש מועמדות לקלי וסטודנטית כל סטודנט

. הקליניקות המוצעות בשנת תשפ"ג חלופייםלהירשם לקורסי בחירה  ולהתמיין כלל לאחת מהקליניקות לא יוכל
 . הרישום לקליניקות לשנת תשפ"ג הסתיים.בהמשךמפורטות 

 לקליניקה. או הסטודנטית הסטודנטבה משובץ שאין אפשרות להירשם לפרקטיקום באותה שנה יובהר כי * 
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ניסו להתקבל לקליניקה שסטודנטים : כנית חלופיתות –השתתפות בקליניקה ־סיום התואר במקרה של אי
 בקורסי בחירה משפטיים. הזכות במהלך התואר ולא הצליחו, יוכלו להשלים את יתרת נקודות

 

 סמינריוניםה. 

. האקדמיות סמינריונים משפטיים ועמידה בדרישותיהםהשתתפות בשני  ואתנאי לקבלת התואר במשפטים ה
. במקרה ללמוד שני סמינריונים ים( חייבנקודות זכות 4בהיקף של ללמוד סמינריון שנתי ) ואשר יבחר יםסטודנט

 ם.כנקודות זכות לקורסי בחירה משפטיים או כלליים לפי בחירת הםהעודפות יוכרו ל נקודות הזכות 2 כזה

ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב' וכן ציון עובר באחת המשפטיים הוא קבלת ריונים תנאי לרישום לסמינ
 שנה א' )במשפט חוקתי או בדיני חוזים(.)פרוסמינריון( שמתבצעות במעבודות החקר 

 

 חלף סמינריון 1ה.

מיתר, כנית צבי וכניות הבאות: משפט מבוים, תוהתשל לסטודנטים אשר יתקבלו ויעמדו בהצלחה בדרישות 
במסגרת  אחד משפטי חובה סמינריוןלהמיר  תאפשריסמינר מצטיינים וסדנאות שהוגדרו כחלף סמינריון, 

 לימודיהם.

 

 קורסים משפטיים – האחדת ציוניםו. 

תבוצע בבית הספר למשפטים בקורסים המשפטיים בלבד  ,לשמור על רמת ציונים אחידה בקורסים השונים כדי
 ם שלהלן:פי הכללי התאמת ציונים על

להוציא סמינריונים, סדנאות, קליניקות, פרקטיקום וקורסים שבהם יש פחות  – בכל קורסי החובה והבחירה .1
הציון הממוצע הסופי )כולל כל מרכיבי  –מועד א'( ב בדרך כלל מדוברנבחנים במועד הבחינה העיקרי ) 25־מ

נקודות למעלה או למטה. לעניין  2טייה של , עם אפשרות לס79יהיה הציון, לרבות ציונים חלקיים ומיטיבים( 
 .50־כ 50־כל ציון הנמוך מיחושב הממוצע האמור, חישוב 

 תישמר התפלגות ציונים סבירה, לרבות שיעורי המצטיינים והנכשלים. .2

 תישמר רמת ציונים דומה בין הקבוצות. ,במקביל במספר קבוצות למדיםבשיעורים הנ .3

ינה העיקרי, במגמה שכלל הציונים יתאימו לממוצעים המצוינים לעיל. יש התאמת הציונים תבוצע במועד הבח .4
לשאוף לכך שהבחינות במועדים השונים תהיינה באותה דרגת קושי והבדיקה תיערך באותה דרגת החמרה, על 
מנת להבטיח שוויון מרבי בין הנבחנים במועדים השונים. לפי הצורך יבוצעו במועדי ב' ובמועדים המיוחדים 

 מות להבטחת שוויון זה.התא

לעיל מוטלת על מרצה הקורס. במקרים של חריגה מהממוצע שהאחריות לכך שהציונים יתאימו לכללים  .5
שנקבע כאמור לעיל, יינתן פקטור )חיובי או שלילי(; אולם במקרים שבהם נדרש להעלות או להוריד ציונים 

ומעלה או  95־ולהיפך, וכן שינוי המעלה ציון ל לצורך ההתאמה האמורה לעיל, שינוי מציון נכשל לציון עובר
 , טעונים בכל מקרה אישור של מרצה הקורס.59־המוריד ציון אל מתחת ל

 באישור הדיקן. ונוכחות נמוכה בקורס, ניתן לסטות מכללים אלשל במקרים חריגים, לרבות במקרה  .6

משפטים נהוגה התאמת ציונים. להוציא בשולי גיליון הציונים תופיע ההערה הבאה: בבית ספר הארי רדזינר ל .7
משתתפים )ולהוציא מקרים חריגים באישור הדיקן(, הציון ־סמינריונים, סדנאות, קליניקות וקורסים מעוטי

 .81־ל 77הממוצע הסופי בכל הקורסים נע בין 

 .79מהציון נקודות למעלה ולמטה  5־מועד ב'( יורחב טווח ממוצע הציונים בב רך כלל מדוברבמועד המשני )בד .8

חובת מעבר של המטלה המסכמת בכל הקורסים. מרצה רשאי לחרוג מההנחיה האמורה ובתנאי שיציין קיימת  .9
 בסילבוס בתחילת הקורס. זאת

 

 קורסים עסקיים בלבד :תואר כפול משפט ועסקים – וחובת מעבר בחינה האחדת ציוניםז. 

יונים על מנת לשמור על סטנדרטים אחידים במגוון בית ספר אריסון למנהל עסקים נוקט מדיניות של התאמת צ
את הזכות לנרמל את רמת הציונים כך שהממוצע בקורסי חובה  עצמוהקורסים. בהתאם לכך בית הספר שומר ל

 ,. עם זאתמסך הנבחנים 25%עם שיעור נכשלים שאינו עולה על  ,88–73 יהיה ובקורסי בחירה ,85־70יהיה 
כפוף  ,שיעור נכשלים גבוה יותרוכן  מהאמור, ספר ממוצע גבוה או נמוךבמקרים מסוימים יאפשר בית ה

 הציונים. להתפלגות

למנהל עסקים קיימת חובת מעבר בחינה, אריסון בכל הקורסים הנלמדים במסגרת בית ספר  :חובת מעבר בחינה
 אלא אם צוין אחרת במפורש על ידי המרצה בסילבוס של הקורס.
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 במנהל עסקים B.A.־במשפטים ו LL.B.אר ראשון כפול כנית לתוובת התמחויותח. 

 ד"ר טליה רימון היא ראש ההתמחות | התמחות בשיווק עם הרחבה ביזמות

לימודי התמחות השיווק כוללים מגוון קורסים עדכניים בשיווק בשנת הלימודים השלישית בלימודי התואר 
טים ידע רחב ומעמיק על פעילויות השיווק כנית הלימודים בשיווק מקנה לסטודנוהראשון במנהל עסקים. ת

שיווק ממוקד, מבוסס נתונים, עם דגש  –השונות, יחד עם היכרות והבנה של השיווק המודרני בעידן הטכנולוגי 
 מערכות יחסים ארוכות טווח.ב

קורסי ההתמחות נועדו להקנות ידע תיאורטי ומעשי עדכני בשיווק, לאפשר כבר במהלך הלימודים התנסות 
שית באמצעות פרויקטים, ניתוחי אירועים, ביקורים בחברות ומפגשים עם אנשי שיווק וניהול מובילים, מע

 ולהכשיר הסטודנטים לתפקידים בתחום השיווק, התקשורת והאסטרטגיה.

כגון אסטרטגיה שיווקית, דיני פרסום ושיווק, כלי  ,סמינרים מעשייםמההתמחות מורכבת מקורסים חדשניים ו
יטלי, ניהול לקוחות בעידן המידע, ניהול ושיווק בתעשיית הספורט, חיזוי טרנדים, וכן סמינר ייחודי שיווק דיג

לוריאל. במהלך שנת ההתמחות עובדים  חברת לסטודנטים מצטיינים המתנהל בשיתוף פעולה הדוק עם
 ט.במסגרתו ינתחו סוגיות בשיווק ומשפשתח עבור ההתמחות הסטודנטים על סמינר ייחודי שפּו

ולהשתלב בחברות ובארגונים  ,בוגרי ההתמחות יוכלו לפתח קריירה בתחומי השיווק, התקשורת והאסטרטגיה
יוכלו בתפקידי מנהלי שיווק, מנהלי תקשורת שיווקית, מנהלי דיגיטל, מנהלי מוצרים ומנהלי מותגים. כמו כן, 

 ייעוץ ומחקר שיווקי. בוגרי ההתמחות להשתלב בחברות תקשורת, פרסום, דיגיטל, יחסי ציבור,

 .מעבר בהצלחה של הקורס "יסודות ניהול השווק" בשנה ב' ואהתנאי לקבלה להתמחות ה

 (.rymont@idc.ac.il) ד"ר טליה רימון  ההתמחותראש 
 

 פרופ' יניב גרינשטיין הוא ראש ההתמחות | ביזמותהתמחות במימון עם הרחבה 

ההתמחות מכשירה  תמחות במימון משלבת קורסי מימון מתקדמים בלימודי התואר הראשון במנהל עסקים.הה
או במחלקות כספים של פירמות  '(בנקים, חברות ביטוח וכד) יםפיננסי ותאת הסטודנטים לתפקיד ניהולי במוסד

 או בחברות ייעוץ.

את שירים פיננסיים חדשים ומתוחכמים, מחייבים וריבויים של מכ ,הגלובליזציה הגוברת של השווקים והבורסות
חברות להשתמש בטכניקות מימון ברמה גבוהה. ללא שימוש בכלים המתקדמים ביותר לתמחור נכסים, גיוס ה

הון, בחירת פרויקטים להשקעה, ניהול סיכונים, מיזוגים ורכישות, חברות ומוסדות שוק ההון לא יוכלו להישאר 
 תחרותיים.

וכוללת קורסים במימון חברות, השקעות נכסים  ,קורסים שימושייםובין בין יסודות תאורטיים  כנית מאזנתוהת
במסגרתו הם אשר בו הסטודנטים מגישים פרויקט ייעוץ, שנגזרים, ניהול סיכונים, ניהול תיקי השקעות, וסמינר 

 מעריכים חברה או חוקרים תפקוד בשוק ההון.

 חות במימון מכשירה את בוגריה לנהל את מקורות ההון.נוסף להכנה לקריירות מצליחות, ההתמ

 מעבר בהצלחה של הקורס "יסודות המימון" בשנה ב'. ואהתנאי לקבלה להתמחות ה

 (.grinstein@idc.ac.il) פרופ' יניב גרינשטיין  ההתמחותראש 
 

 ' אמנון להביפרופ הוא ראש ההתמחות | התמחות בנדל"ן

כנית לתואר כפול במשפט ובית ספר הארי רדזינר למשפטים מקיים התמחות בנדל"ן, הנלמדת במסגרת הת
ועסקים. תחום הנדל"ן עובר בשנים האחרונות שינויים והתפתחויות, ההופכים אותו לאחד מנושאי העיסוק 

נדל"ן, בנועדה להבטיח כי התמחות  כנית העבודה שלנווהמרתקים והמורכבים ביותר בעולם המשפט והעסקים. ת
פרופ' אמנון להבי, תהיה ייחודית, אטרקטיבית, ותספק כלים אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר לצד  ו שלבראשות

 יזמים ומומחים משפטיים. ם בתורלהכשיר את בוגרי ההתמחות לפעילות במטרההיחשפות לעולם המעשה, 

, לפי ממוצע סטודנטים מדי שנה 50־מוגבל לת הנדל"ן כנית, מספר המקומות בהתמחוובשל אופיה של הת
יסודות "וב "תורת ההשקעות"במועד הרישום. מלבד יתר הדרישות האקדמיות, מעבר הקורסים ב ציוניהם
נדל"ן מתחילים בסמסטר א' של שנה ג', כאשר בהתמחות הקדם ללימודים בהתמחות. לימודי  תנאי הוא "המימון

 .נקודות חובה 28במסגרת ההתמחות עומד על  הנלמדות הייחודיותנקודות הזכות סך 

רדזינר למשפטים, על כל הארי גות בבית ספר ויודגש כי נוסף ללימודי ההתמחות, ובמסגרת החובות הכלליות הנה
 .שני סמינריונים משפטייםסטודנט ללמוד גם 

 (.alehavi@idc.ac.il) אמנון להביפרופ'  ההתמחותראש 
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 פרופ' רונן קריטנשטיין הוא ראש ההתמחות|  התמחות במשפט עסקי בינלאומי

קידומה של האינטגרציה הכלכלית בעולם מחייב הבנה של מגוון אתגרים משפטיים מתחום המשפט העסקי 
נלאומי הבינלאומי. תחום זה זכה בשנים האחרונות להתפתחות מרשימה כחלק מהתגברות המסחר הבי

וההשקעות הזרות. ההתמחות במשפט עסקי בינלאומי היא התמחות ייחודית המציעה מגוון קורסים אשר נועדו 
להכשיר את הסטודנטים להתמודד עם אתגרי המשפט העסקי הבינלאומי על ידי, ראשית ועיקר, הרחבת הידע 

 בהיבטים השונים הנוגעים לתחום משפטי חשוב זה.

במיוחד מתוך הבנה כי במהלך השנתיים האחרונות של הלימודים בבית הספר כנית ההתמחות נבנתה ות
ר בין הלימודים התיאורטיים ובין הדרישות בפרקטיקה הנוהגת במשרדי עורכי הדין. ולמשפטים יש צורך לקש

כנית, כפי שבא לידי ביטוי בקורסים הייחודיים שמוצעים בה, הוא פרקטי המבוסס על ותבמשום כך, הדגש 
לכם את הכלים המעשיים והאנליטיים להתמודד במהלך ההתמחות  העניקתיאורטית. דגש זה נועד ל תשתית

סוגים שונים של חוזים עסקיים בינלאומיים, עסקאות פיננסיות  כגוןולאחריה עם סוגיות עסקיות מרתקות, 
ני תאגידים במבט בינלאומיות, יישוב סכסוכים, מיסוי בינלאומי, משפט אירופי עסקי, הגבלים עסקיים, די

 מבטו של המשפט הישראלי.־השוואתי וסחר בינלאומי. הסוגיות השונות תיבחנה מנקודת

 (rkritenshtein@idc.ac.il) רונן קריטנשטייןפרופ'  ההתמחותראש 

 

 כנית משפטים וממשלוחטיבות בתט. 

מסגרת הלימודים לתואר כפול במשפטים וממשל, על הסטודנטים להשלים ב ,בממשל .B.Aלהשלמת התואר 
 קורסי חובה, סמינר וקורס באנגלית., שכוללת נקודות זכות 16שמהווה מסגרת של  ,חטיבת לימודים

 לממשל, לאודר מתוך ההרחבות המוצעות בבית ספר אחת, על הסטודנטים להירשם לחטיבת הרחבה על כך נוסף
למד ברובה בשנה ד' י, ותנקודות זכות 11 מונהכפי שיפורט להלן.  חטיבת ההרחבה  גיה,דיפלומטיה ואסטרט

 מהחטיבה(. נקודות 2)בשנה ג' יילמד קורס חובה של 

 

 ד"ר דנה וולף היא ראש החטיבה | טחוןיחטיבת משפט וב

שפטים המשלבת בתוכה את לימודי המ ,משפטיםל סטודנטיםחטיבה המותאמת ל יאטחון היחטיבת משפט וב
)כולל סמינר וקורס באנגלית(. חטיבה זו בנויה  נקודות זכות 16 הם בהיקף של חטיבההלימודים בוהממשל. 

 תשפ"ג. ת הלימודיםומותאמת למערכת השעות וללוח הבחינות של שנ ,כחטיבת חובה בשנה ג'

בין ופט בינלאומי משבין שעל התפר החטיבה נבנתה ומיועדת לסטודנטים שמתעניינים בממשל ומשפט, ונמצאת 
הרואה במדינה את השחקן המרכזי בהענקת התפיסה המסורתית . החטיבה מאתגרת את יחסים בינלאומיים

מלחמה בלבד, ואינו מושפע רק מגורמים אסטרטגים וצבאיים. סביב המושג של עדר יאינו ה ביטחוןביטחון. 
 ,ורמים לא פחות חשובים: גישה למשאבים" נלמד על גישה שרואה בפרט ובסביבה שבה הוא חי גביטחון אנושי"

ומוכנות למצבי קיצון.  ;הגירהו פליטים ;טכנולוגיה ;הגנה בתחום הסייבר ;שינוי האקלים ;כמו מים ואוכל
בכל ירחיבו אופקים , מי המשפט הבינלאומי והיחסים הבינלאומייםבתחונושאים חדשים הסטודנטים ייחשפו ל

 תית.יאמה בינתחומית חשיבביטחון, ויפתחו ההנוגע למושג 

 (dana.wolf@idc.ac.il) חטיבה ד"ר דנה וולףהראש 

 

 חטיבות ההרחבה:

 יאירנסבן־ליזה  פרופ' היא ראש החטיבה | חטיבת מנהיגות, פוליטיקה ותקשורת

היגות פוליטית ולממשל ומקנה כלים אודות האתגרים למנעל החטיבה מציעה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי 
ומיומנויות מקצועיות כדי להבין אסטרטגיה פוליטית בישראל ושימוש בתקשורת לקידום מטרות חברתיות 

 ופוליטיות.

מתמודד הממשל המודרני, היכרות והבנה של מבנים,  שאיתן: מורכבות הבעיות בחטיבה בין הנושאים הנלמדים
כגון הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת כולל המנהל  ,ערכות פוליטיותמוסדות ותהליכי קבלת החלטות במ

 הציבורי, הרשות השופטת, מפלגות פוליטיות, קבוצות אינטרס והתקשורת.

הקורסים הנלמדים בחטיבה מתמקדים הן בתיאוריות המרכזיות ובמחקרים העדכניים ביותר והן במגוון 
הפיקוח על פעולות הממשל את האחריות ואת לות, שמטרתם לשפר את היעי ,הרפורמות והכלים המעשיים

 והמנהל הציבורי.

 (lsaban@idc.ac.ilי )אירנסבן־ליזה  פרופ'חטיבה הראש 
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 פרופ' בועז גנור הוא ראש החטיבה | חטיבת ביטחון ולוחמה בטרור

מהווה הכנה ללימודים מתקדמים בתחום המתפתח של ואחת מהבודדות בעולם, ה ,חטיבה ייחודית בישראל
Homeland Security. 

במסגרת החטיבה נבחנת תופעת הטרור כאסטרטגיה מקובלת למימוש יעדים פוליטיים, אידיאולוגיים ודתיים 
בוחן. כמו כן נדונים קשרי הגומלין שבין הטרור, ־במערכת הבינלאומית והאזורית, תוך התמקדות במספר מקרי

הדילמות המרכזיות ותהליכי קבלת ההחלטות  יםרת, דעת הקהל ושיטת הממשל הדמוקרטית, ונבחנהתקשו
 בתחום הלחמה בטרור.

החטיבה עוסקת בסוגיות תיאורטית ובשאלות פרקטיות הנגזרות מתחום הידע והניסיון של המרצים ושל המכון 
 טגיה.בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטר (ICTלמדיניות נגד טרור )

 (boaz@idc.ac.il) פרופ' בועז גנורחטיבה הראש 

 

 ד"ר יוסי מן הוא ראש החטיבה | חטיבת המזרח התיכון

ובראשם  ,תיכון מבקשת לנצל את השינויים הדרמטיים שחלו בשנים האחרונות במזרח התיכוןהמזרח החטיבת 
ת הסטודנטים להשתלב בגופים ממשלתיים ועסקיים הפועלים בזירות כדי להכשיר א ,"הסכמי אברהם"

מטרה לשפר את ההבנה של הסטודנטים בהיבטים של שפה, להחטיבה שמה לה  המדיניות והכלכליות באזור.
 כלכלה, חברה, דת, תרבות ופוליטיקה של האזור. 

מחות באחת מקרנות ההשקעות לימוד בערבית, קורס התב רבות  שעות תשפ"גהחטיבה תציע משנת הלימודים 
סמינרים  )ובראשן ספורט בעולם הערבי(, של  איחוד האמירויות, עיסוק בתחומים המזוהים עם מדינות האזור

בנושא סעודיה, התמחות במדינות המפרץ הערבי, היכרות מעמיקה עם דת האסלאם, קורס משולב של מדע 
 עסקית במזרח התיכון.נתונים עם לימודי המזרח התיכון, קורס בנושא תרבות 

 (ymann@idc.ac.il) ד"ר יוסי מןחטיבה הראש 

 

 ד"ר שביט מטיאס היא ראש החטיבה | חטיבת דיפלומטיה ויישוב סכסוכים

ות, ומיומנויות באשר להתנהלות הזירה הבינלאומית בסוגיות גלובלי הלימודים בחטיבה מקנים לסטודנטים ידע
כל תחומי החיים המשפט  תהליכים מדינתיים, אזוריים וגלובליים המשפיעים עלהתהליך הדיפלומטי המשתנה ו

 .והעסקים

מוקדי קבלת  בחטיבה הם השפעת הגלובליזציה על תהליכים מדינתיים, אזוריים, וגלובליים; שיידונו נושאים
והחדשים בזירה הגלובלית, לרבות  תייםמסורתפקידם והשפעתם של השחקנים ה החלטות בזירה הגלובלית,

מדינות, התקשורת, חברות רב־לאומיות, ארגונים בינלאומיים, ארגונים חוץ־ממשלתיים, המשפט הבינלאומי, 
. יידונו והחברה האזרחית; השפעתן של הטכנולוגיות המתפתחות, לרבות עולם הסייבר והרשתות החברתיות

שינויים והתפתחויות  ,, ושינויי אקלים, כלכלה, סחרמגיפות ה,פשיע על־מדינתיים כמו טרור, נושאים גם
בממשקים בין הזירה המשפטית המדינית והחברתית הבינלאומית, והשפעתם על מדינות חברות ואזרחים, 
התלות ההדדית בין מדינות ובין התחומים השונים, והשפעת הזירה הגלובלית על תהליכי קבלת החלטות במישור 

תידון החשיבות של מעורבות והשפעה פרו אקטיבית על הזירה הגלובלית והכלים הקיימים לשם הלאומי. כמו כן 
 כך.

 (smatias@idc.ac.il) ד"ר שביט מטיאסחטיבה הראש 

 

ת ספר י )ביד"ר מורן ירח | ראשי התוכנית הן התוכנית לדיפלומטיה ציבורית )בשיתוף בית הספר לתקשורת(
 (, דיפלומטיה ואסטרטגיהלממשלת ספר לאודר לתקשורת(, וד"ר ג'ניפר שקבטור )בי סמי עופר

כנית לימודים ייחודית ואינטרדיסציפלינרית המיועדת לסטודנטים ות אכנית לדיפלומטיה ציבורית היוהת
ית עמוקה וכלים שמעוניינים לרכוש הבנה אקדמ ,בשנה ג' ללימודיהםהנמצאים מצטיינים מכל התארים 

 פרקטיים מתקדמים לעיסוק בדיפלומטיה בעידן המידע.

כנית משלבת תכנים מדיסציפלינות של ממשל, תקשורת, פסיכולוגיה ושיווק, ומקנה לסטודנטים ארגז כלים והת
הבנה של אבני בדגש עם עשיר שיאפשר להם להתמודד עם מגוון רחב של אתגרים דיפלומטיים והסברתיים, 

דילמות מדיניות  ;אופן פעילותם של ארגונים שונים בזירה הגלובליתשל הדיפלומטיה המודרנית והיסוד של 
התמודדות  ;תפקידה של תקשורת בדיפלומטיה הציבורית ;וביטחוניות מרכזיות במדינת ישראל ומחוצה לה

ועוד. נוסף  ;ריםמדינות ומס של מיתוג ושיווק ;העברת מסרים לקהלי יעד מגוונים ;תקשורתית עם קונפליקטים
העברת מסרים בלמגוון כלים פרקטיים ביצירת תוכן, גם על התכנים האקדמיים העשירים, הסטודנטים ייחשפו 

 כנית.וסדנאות מתחלפות שילוו אותם לאורך הת באמצעותעיצוב דעת קהל בזירה הדיגיטלית בו

יסיון מעשי באמצעות נ ניתכולסטודנטים תינתן הזדמנות ליישם את הכלים שירכשו לאורך לימודיהם בת
שעוסק  ,Israeli American Councilל־פרויקט שמשותף לאוניברסיטת רייכמן ו – ACT.IL־התמחות ייחודית בב

mailto:boaz@idc.ac.il
mailto:ymann@idc.ac.il
mailto:smatias@idc.ac.il
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קהלי יעד. הפרויקט שואף ליצור השפעה חיובית על דעת  ייצירת תכנים מותאמבישראלית ברשת ו־בפעילות פרו
לגיטימציה של מדינת ־ההתעצמות של תנועות החרם והדהולמתן את מגמת  ,כלפי ישראל בינלאומיתהקהל ה

, יזכרו לעבוד הפצה של תכנים דיגיטלייםבישראל. סטודנטים המתמחים בפרויקט יקבלו ניסיון מעשי ביצירה ו
 ארגונים הפעילים בקמפוסים אמריקאיים, ועוד. באופן ישיר עם 

. משתתפי ההתמחות צות הבריתפרויקט לארכנית יוזמנו להצטרף לנסיעותיו של צוות הוחלק מהמשתתפים בת
 אף יזכו במלגה.

בהתאם לגיליון  אכנית היוהקבלה לת ;ניתן להגיש את המטלות בעברית(אך כנית נלמדת בשפה האנגלית )והת
 התוכנית הזו מחליפה חטיבה.ראיון אישי. מספר המקומות מוגבל. לציונים ו

 (jshkabatur@idc.ac.il) ד"ר ג'ניפר שקבטור(, myarchi@idc.ac.il) ד"ר מורן ירחי שי התוכנית:רא

 

 פלד ד"ר אליסה רובין | ראש התוכנית היאכנית ארגוב למצטיינים ות

מקנה לסטודנטים ידע וכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה ממשיכה את מסורתו של השגריר שלמה ארגוב ז"ל, ות
העם היהודי בזירה הבינלאומית. של ישראל ו ישומיים כדי לקדם את האינטרסים של מדינתיתיאורטי וכלים 

כניות הלימוד וכנית נלמדת כולה בשפה האנגלית, ומיועדת לסטודנטים מצטיינים מכלל בתי הספר ותוהת
 באוניברסיטת רייכמן בשנת הלימודים האחרונה לתואר הראשון.

דיניות ציבורית, פגש עם אישים בכירים ומומחים בתחומי מיהסטודנטים להזוכים כנית, ותהבמסגרת 
 דיפלומטיה, עסקים ושינוי חברתי מהארץ ומהעולם. התוכנית כוללת סיורים לימודיים מעמיקים ברחבי ישראל

סיור לימודים  ואכנית הוהמפגישים את הסטודנטים עם היבטים שונים של החברה הישראלית. שיאה של הת
ארגונים בינלאומיים בעסקים, זירות בהכולל ביקור במוסדות ממשל,  צות הבריתבאירופה ובאר

 אוניברסיטאות מובילות.בו

בוחרים להמשיך  םחלק ;כנית משתלבים בתפקידים משמעותיים במגזר הציבורי, הפרטי והשלישיובוגרי הת
ייל, קולומביה, פרינסטון, אוקספורד , דוגמת האוניברסיטאות ללימודים גבוהים בבתי הספר היוקרתיים בעולם

 וכים במלגות ייחודיות.וקיימברידג', ואף ז

נעשית לקראת השנה האחרונה לתואר )שנה ג' לסטודנטים בבית הספר כנית ומועמדות לתההגשת 
שנת לימודים נוספת כדי לשאר יולה רבמקרים מיוחדים ניתן להגיש מועמדות בשנה האחרונה לתוא .למשפטים(

 ,ות רכזת התוכנית, הגב' לייה פרידראו לפנ פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התוכנית ית.כנולהשתתף בת
 .argov@idc.ac.ilבדוא"ל 

 

 תכנית צבי מיתר י.

מעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית תכנית צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית הינה תכנית ה
ככלל ת הטכנולוגית מהחדשנוות וחברתיות הנובעות ההשלכות המשפטיות, אתיות, כלכליבחון את היחשף ולל

ומתפתחות בפרט, ואף לתרום לדיון הציבורי בנושאים אלו תוך ביצוע מחקר וגיבוש  ומטכנולוגיות חדשות
 מדיניות.

 :אלו רכיבים כוללת התכנית

  בתחומי מהתעשייה ומובילים בכירים אנשים של אורח והרצאות הטכנולוגיהבתחום המדע ו וסדנאות קורסים 
 בתחום מפתח דמויות עם וייפגשויצאו הסטודנטים לסיורים ייחודים  במסגרתם. וממשל משפט, טכנולוגיה

 טק.-וגריןטק -ביוטק, -ההיי

  בהם ייחשפו הסטודנטים לטכנולוגיות חדשניות המאתגרות את  סימפוזיונים, שולחנות עגולים וכנסים
 י הרגולציה בעתיד. ומחייבות חשיבה מחודשת לגב יוםה-הרגולציה דה

  ים וחברתיים הנוגעים לטכנולוגיותמקיף אשר יבקש לבחון את ההיבטים המשפטיים, אתי מחקר פרויקט 
עמדה,  ניירות, םיתבוא לידי ביטוי בכתיבת מאמרים מדעי המחקרית העבודה של שיאהחדשות ומתפתחות. 

כל פעול להעלאת המודעות הציבורית, הכנת בקשות הצטרפות כידיד בית משפט וקידום הצעות חוק במטרה ל
 . מתמשך משוב וקבלת צמוד לווי תוךזאת 

ב'( בהנחייתו של פרופ' דב גרינבאום, ראש התכנית, ומיועדת לסטודנטים מצטיינים -התכנית שנתית )סמסטר א' ו
דנטים מכלל בתי הספר, בשנה האחרונה ללימודיהם, לסטודנטים למשפטים מהשנה השלישית ללימודיהם, ולסטו

למשפטים במסלול הישיר לתואר שני בשנה השנייה או השלישית ללימודיהם. הקבלה לתכנית נעשית על בסיס 
 15-ומעלה ובריאיון אישי. מספר המקומות בה מוגבל לכ 85הישגים אקדמיים ואישיים ומותנית בממוצע ציונים  

מועברת בשפה האנגלית, נית כולה סטודנטים אשר יזכו לתעודה בתום השנה האקדמית. לתשומת לבכם, התכ
  .הצוותיתו לרבות ההתנהלות המחקרית

מתוכם מוכרים לתואר  8נ"ז,  11כתכנית כלל קמפוסית היא בנויה על מקבץ קורסים אקדמיים בהיקף כולל של 
נ"ז( משוקלל בממוצע הסופי  11)במקום קורסי בחירה משפטיים( והציון שמוענק בכל הקורסים )בהיקף של 

 . לתואר

mailto:argov@idc.ac.il
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 נ"ז של התכנית מחולקים כך: 11
נ"ז.  4נ"ז, אחד בכל סמסטר, ופרויקט מחקר שנתי בהיקף של  2נ"ז הנחלקים בין שני קורסים בהיקף של  8

טק. לצורך השלמת -טק וגרין-טק, ביו-במחקר השנתי סטודנטים יעבדו בקבוצות קטנות בתחומים של היי
שעות שבועיות, מעבר לשעות הפורמליות ומחוץ לעבודה  5-7ן הפרויקט הסטודנטים ידרשו להשקיע בממוצע בי

 הכתית.

 נ"ז, שלא נכללים במאזן אך כן משוקללים בממוצע הסופי לתואר. 3בנוסף, לסטודנטים סמינר טכנולוגיות שנתי, 
 

 פרופ' יאיר טאומן וגב' מורן ניר תוכנית הםה יראש ליזמות | ZELLתוכנית יא. 

כנית מתקיימת הודות ודת לסטודנטים מצטיינים בעלי שאיפה ויכולת להקים עסק. התליזמות מיוע Zellכנית ות
שנה אקדמית  שנמשכתכנית היזמות, ו. ת, ששמו נודע בארץ ובעולם( משיקגוSam Zellסם ֶזל ) לתרומתו של היזם

 יםכנית הלימודואחת, נועדה לספק פלטפורמה מעשית להקמת מיזם חדש של הסטודנטים המשתתפים בה. ת
ניהול של חברות יזמיות החיוניים לפיתוח במקנה כלים מעשיים וידע תיאורטי בהקמה וומתקיימת באנגלית, 

 מהרעיון ועד לחברה היוצרת שווי לבעליה. –ולהגשמת חזון 

 כנית מורכבת משלושה יסודות:והת

ינת רעיונות בח אשר כולל פרקטיקום מעשי ביצירת מיזם חדש הוא כניתושל הת הליב־לב – הקמת מיזם
בפועל  םעסקית ושיווקית, בניית מודל עסקי והקמת המיז תוכניתפוטנציאליים, ניתוח הסביבה העסקית, הכנת 
הסטודנטים לקבוצות, יבחרו רעיון למיזם ויחלו בעבודתם.  חולקובהתאם למסגרת הזמן. במהלך חופשת הקיץ י

 מנוסה.כנית, ֶחֶבר יועצים ומנחה עסקי ואת הקבוצות ילוו סגל הת

ילמדו הסטודנטים קורסים וסדנאות בתחומים  ,לצד הפרקטיקום בהקמת מיזם – קורסים מתקדמים ביזמות
ת שיווק, היבטים משפטיים, ייצירת מיזמים חדשים: מימון, אסטרטגילשונים המותאמים במיוחד ליזמים ו

 ניהול משא ומתן.פסיכולוגיה ארגונית, פרזנטציה עסקית, מנהיגות, חדשנות, יזמות באינטרנט ו

 באמצעותלחשוף את הסטודנטים לשלבים ולאספקטים שונים בהקמת מיזם  ה היאמטרת הסדנ – סדנת יזמות
מפגשים עם יזמים, ממורכבת מהרצאות ו ההיכרות עם יזמים ועם סיפורי ההצלחה והכישלון שלהם. הסדנ

נסיעת  היזם. כמו כן, כוללת הסדנמשקיעים ואנשי מקצוע המתמחים באספקטים השונים בהקמה ובפיתוח של מ
, מבתי Kellogg־במהלכה יעברו הסטודנטים סדנת ניהול ויזמות בשימים,  12־כלפרק זמן של  ,לימודים לחו"ל

לתואר שני במנהל עסקים, יבקרו בחברות מובילות ויפגשו את היזם ומייסד  הספר המובילים בארצות הברית
 .כנית, סם ֶזלוהת

עלי כישורי מנהיגות הנמצאים בתואר ראשון ולקראת שנת לימודיהם האחרונה סטודנטים מצטיינים ב
כנית. לאחר עיון מעמיק בבקשות המועמדות ובמכתבי ו, מוזמנים להגיש את מועמדותם לתאוניברסיטת רייכמןב

, קיץההמלצה יערכו ראיונות אישיים עם המועמדים, מתוכם ייבחרו מספר סטודנטים להשתתף בתוכנית 
 כנית.וסטודנטים לת 24־יבחרו כי ,לאחר מיון סופיה, ושלאחרי

 כניות לימודים שמחייבות לתואר, לרבות התמחות/חטיבה.וכנית המחליפה תואין מדובר בתשימו לב כי 

www.runi.ac.il/en/special-אתר האינטרנט של התוכנית בכתובת כנית ניתן לפנות לואודות התעל למידע נוסף 

programs/zell או לפנות בשאלות בדוא"ל ,zep@idc.ac.il. 

 

 כנית חילופי סטודנטיםותיב. 

חילופי לכניות ומתקיימות ת הארי רדזינר למשפטים כחלק מהפעילות הבינלאומית המתקיימת בבית ספר
 צות הבריתנטים עם אוניברסיטאות מובילות בעולם )הונג קונג, סינגפור, איטליה, צרפת, הולנד, קנדה, ארסטוד

ברזיל(, המאפשרות לסטודנטים להיחשף לשיטות משפט שונות ולתכני לימוד ייחודיים, ומסייעות להם ליצור ו
קריטריונים שייקבעו יקבלו קשרים עם עמיתים בעלי תחומי עניין דומים בחו"ל. סטודנטים אשר יעמדו ב

בלימודי משפטים באחד מהמוסדות הנבחרים למשך סמסטר אחד, שבו יוכלו להשתתף במגוון להשתתף הזדמנות 
 רחב של קורסים בנושאים שונים הנלמדים בשפה האנגלית.

רסי תקנה נקודות זכות על חשבון מכסת קואשר תעוצב לפי נטיית ליבם של הסטודנטים,  ,כנית הלימודיםות
בחו"ל, לרבות  כפוף לאישור פרטני מראש. הסמסטר )המשפטיים, הקורסים באנגלית והכלליים(, הבחירה

במסגרת  והסמינריונים מחליף קורסים ממכסת קורסי החובה אינו קורסים וסמינריונים שיילמדו בחו"ל,
חובה, כפוף לאישור מוקדם קורסי בחירה במקום קורס  –לידיעון  1)למעט מצטיינים בהתאם לסעיף ג.הלימודים 

עוד יובהר כי ניתן להמיר קורסי בחירה התמחותיים, באישור מוקדם מראש ההתמחות. של היועץ האקדמי(, אך 
תנאי הדיור והמחיה יהיו  , אךאינו מחייב ככלל תשלום שכר לימוד נוסף באוניברסיטה הזרההסמסטר בחו"ל 

 .יםועל חשבון הסטודנט בהתאם לתנאים אותם מציעה האוניברסיטה המארחת,

http://www.runi.ac.il/en/special-programs/zell
http://www.runi.ac.il/en/special-programs/zell
http://www.runi.ac.il/en/special-programs/zell
mailto:zep@idc.ac.il


 16 

כנית חילופי סטודנטים נדרשים לתאם מראש את מערכת הלימודים עם היועץ האקדמי וסטודנטים היוצאים לת
עיכוב בסיום ל לרבות אפשרותתכנו שינויים בקורסים הנלמדים, יבחשבון שי הביאשל בית הספר, ועליהם ל

 .התואר

כניות חילופי סטודנטים רק לאחר שישלימו את ולהשתתף בתפסיכולוגיה יוכלו וסטודנטים במסלול משפטים  *
 כל חובותיהם בבית הספר לפסיכולוגיה.

מסלול משפט ועסקים אשר מעוניינים לבחור בהתמחות מימון בהרחבת יזמות או שיווק בהרחבת בסטודנטים  **
ת מן ההתמחויות הללו באח יםסטודנטאם ד'. לחלופין, ו־ יזמות לא יוכלו לצאת לחילופי סטודנטים בשנים ג'

במנהל  ת/לתואר בוגר הםבסוף לימודי םזכאי הם יהיוד' ו־ כנית חילופי סטודנטים בשנים ג'ולצאת לת ניםמעוניי
ללא התמחות ספציפית. סטודנטים שיבחרו בהתמחות מקרקעין או משפט בינלאומי עסקי לא יוכלו אך עסקים 

 לצאת לחילופי סטודנטים בשנה ד'.

www.runi.ac.il/students/student-ניתן למצוא באתר האינטרנט של התוכנית בכתובת פרטים נוספים 

exchange. 

 

 The –רדזינר של בית ספר הארי רדזינר למשפטים ־המצטיינים ע"ש ללה טוסק תוכניתיג. 

Honors ProgramHarry Radzyner   –Lala Tusk  

מציעה מסלול לימודים   רדזינר ז"ל,־כנית המצטיינים בבית ספר הארי רדזינר למשפטים, ע"ש ללה טוסקות
 ייחודי לקבוצה מצומצמת של סטודנטים מצטיינים, הכולל העשרה עיונית, מקצועית וחברתית.

תיבה אפקטיבית, סמינר ילמדו קורסים וסדנאות מתקדמים, כגון סדנת כ תוכניתהסטודנטים שיתקבלו ל
בתיאוריה משפטית, סדנאות המארחות אנשי פרקטיקה מתחומי משפט שונים, סמינריונים משפטיים ייחודיים, 

רו מרצים אורחים ממיטב האוניברסיטאות בעולם. נוסף לכך, התוכנית מציעה יוקורסים ייעודים שיעב
של סגל אקדמי וכן פיתוח של אופק תעסוקתי  למשתתפיה ליווי מטעם נציג בכיר מהפרקטיקה, מעורבות קרובה

 ומגוון פעילויות תרבות והעשרה מחוץ לשעות הלימודים.

. קודות זכות במהלך התוארנ 18־כ סדנאות וקורסים ייעודיים בהיקף של כניתובסך הכל, יילמדו במסגרת הת
גיש מועמדות עם הירשמם נתוני קבלה גבוהים, מכל מסלולי הלימוד בבית הספר, מוזמנים לה שלהםסטודנטים 

בסוף שנה א', על בסיס עמידה יוכלו להצטרף לתוכנית גם  סטודנטיםמספר מצומצם של ללימודים. נוסף לכך, 
 כנית.ובקריטריונים ובכללי הת

כנית תעודה ובוגרי התיקבלו  איון אישי. בסיום הלימודיםיכנית נקבעת על בסיס נתוני קבלה ורוהקבלה לת
 נוסף לתעודות הזכאות לתואר. ,כניתום בתהמעידה על השתתפות

 כנית המצטייניםומנהלת ת; ד"ר נטע נדיב וד"ר יובל פרוקצ'יההמנהליים האקדמיים של תוכנית המצטיינים הם 
 .(tali.gai@idc.ac.il) גב' טלי גיא היא

 

 רובינשטיין למנהיגות חוקתית תוכנית יד.

כנית חדשה וכנית רובינשטיין למנהיגות חוקתית, במסגרת מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, היא תות
כנית, ראשונה מסוגה בעולם, ווייחודית בנושא אתגרי היסוד של הממשל והמשפט הציבורי בישראל ובעולם. הת

והפוליטית וכן במגזר  מיועדת לסטודנטים השואפים להיות מנהיגים חוקתיים באקדמיה, בפרקטיקה המשפטית
הציבורי והפרטי. היא מעניקה למשתתפיה ידע עיוני ומיומנויות מעשיות להתמודדות עם האתגרים החוקתיים 

 המשמעותיים ביותר של זמננו ולהשפיע על סדר היום והשיח הציבורי.

ים מובילים קורסים הנלמדים על ידי חוקרבהמורכב מסדנאות ו מסלול מחקרי( 1כנית שני מסלולים: )ולת
עגולים בנושאים  ותבישראל ובעולם, סמינרים גלובליים הנלמדים במספר אוניברסיטאות במקביל, שולחנ

ולפרסם עימם  עמיתי המרכזעם כנית וואקטואליים, כנס סטודנטים שנתי והזדמנויות לעבוד עם מנהלי הת
כגון ליטיגציה  ,ודה מעשיתבמסגרתו יעסקו הסטודנטים בעבש מסלול מעשי( 2; )מאמרים וניירות עמדה

חוקתית, ועדות חקירה או פרויקט "חוקה לישראל", כמו גם בסדנאות מעשיות, חשיפה לשחקני מפתח 
ממומן חלקית( של כשבוע שבאקדמיה, הפרקטיקה והמגזר הציבורי, סיורים לימודיים חווייתיים, לרבות סיור )

 בחו"ל.

 נ״ז 11 אנגלית. היא תקנה לסטודנטיםב שיתקיימוסיורים נלמדת בשפה העברית עם מספר קורסים ו תוכניתה
נ"ז, שנתי(, סדנת בין משפט  1נ"ז, שנתי(; סדנת השתלמות מעשית ) 3סדנת מנהיגות חוקתית ) :בחלוקה הבאה
(; מבט השוואתי על יאלינ"ז, סמסטר 2(; סדנת משברים חוקתיים גלובליים )יאלינ"ז, סמסטר 2ופוליטיקה )

נ"ז, שנתי, באנגלית, בשיתוף אוניברסיטאות בחו"ל(; קורס ייעודי של מרצה  2חוקתיות ) אתגרי דמוקרטיות
 3יתרת כש (עם אפשרות לחלף סמינר*)נ״ז  8 נקודות הזכות יוכרו כקורסי בחירה בהיקף של נ"ז(. 1אורח מחו"ל )
 כחלף קורס באנגלית. נ״ז 2 יוכלו להמיר סטודנטים למשפטים .תיחשב בממוצע הכללי של התואר נקודות הזכות

תוכנית רובינשטיין כחלף סמינר בבית הספר שיתקיימו בשתי סדנאות ב להכירתאפשר י ת הלימודים תשפ"גשנב *
 אושר על ידי בית ספרתו , תיבחן בכל מקרה לגופו. ההכרה לא תהיה אוטומטיתקודות זכותנ 3לממשל בזיכוי של 

http://www.runi.ac.il/students/student-exchange
http://www.runi.ac.il/students/student-exchange
http://www.runi.ac.il/students/student-exchange
mailto:tali.gai@idc.ac.il
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לסטודנטים והיקף תוצרי הסטודנטים בסדנאות. הסדנאות  ילפי נושא , דיפלומטיה ואסטרטגיהלממשל לאודר
בהנחיית מנהלי  עצמאית סדנה לעבודת חקרהאפשרות לפתח תוצר של התינתן בבית ספר הארי רדזינר למשפטים 

 .נקודות זכות 2של  בהיקףסמינר  ףתוכר כחלאשר כנית והת

ר למשפטים ובבית ספר לאודר לממשל, ד' בבית ספר הארי רדזינ־פתוחה לסטודנטים משנה ב', ג' ו תוכניתה
וכן, במקרים חריגים, לסטודנטים מבתי ספר נוספים עם יכולות מוכחות של מצוינות  ;דיפלומטיה ואסטרטגיה

איון יסטודנטים, הנבחרים בהליך קבלה הכולל הגשת חיבור ור 20־אקדמית או מעשית. מספר המקומות מוגבל ל
 אישי. 

פרופ' ליאב אורגד ופרופ' יניב  ד"ר אביגדור )דורי( קלגסבלד, הם ובינשטייןאקדמיים של מרכז רהמנהלים ה
 (.tal.shulzinger@idc.ac.il) עו"ד טל שולזינגר בק היא כניתומנהלת הת ;רוזנאי

 

 כניות מיוחדותותטו. 

מסגרת אקדמית ייעודית  ואקדמיות רבות. לתוכניות אל־חוץתוכניות העשרה קיימות  אוניברסיטת רייכמןב
 להשתתףסטודנטים אשר מבקשים ה. על המסוימת כניתווהמיון והקבלה אליהן מחייבים עמידה בתקנון הת

את נקודות הזכות שיוקנו להם כן לוודא ו ,לוודא שתוכנית לימודיהם העיקרית מאפשרת זאת ובתוכניות אל
 .בעקבות זאת

כנית רבין ות קמפוסיות הכוללות את:־כניות הכללובלבד מבין הת אחתכנית ולבחור ת כוליםי יםסטודנט
לחדשנות  כנית צבי מיתרותלמצטיינים;  כנית ארגובות; UPSTART תוכניתליזמות;  ZELL תוכנית; למנהיגות

 .כנית רובינשטיין למנהיגות חוקתיתותטכנולוגית; ו

תחרות ארצית ; משפט מבוים פומביאת:  ספריות הכוללות־ניות הביתכובלבד מבין הת אחתכנית ותלכך ונוסף 
 .דיסלדורף תוכנית; הקיץ של הליגה הגלובלית של בתי הספר למשפטים ; לימודיבמשפט בינלאומי הומניטרי

 ."משפט ועסקים" כנית כתב העתוכלל זה אינו חל על ת

, בלימודי תעודה ובחילופי סטודנטים במקביל ספרית־כנית המצטיינים הביתואין מניעה להשתתף בתשימו לב כי 
 .ספרית־כנית ביתוקמפוסית ולת־כנית כללולת

 

 

mailto:tal.shulzinger@idc.ac.il
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 תכנית הלימודים 
 1מסלול  -  שנה א' -משפט ועסקים 

 
 נקודות זכותסה"כ  תרגול שעות שעות שיעור מקצוע הלימוד            סקור מספר

     

 6  *6 חוקתי משפט  1

     

 * 3ם מתקדמים ב'אנגלית למשפטני 4
3** 

 2 

     

 1  *1 סדנת אקסל 2134

     

  4*  4'מתמטיקה א 2221

     

  6*  6סטטיסטיקה וניתוח נתונים א' 2316

     
 2  *2 סדנת כתיבה משפטית 3780

     
 5  *5 מבוא לתורת המשפט 10402

     

 6  **6 דיני עונשין 2

     

  3**  3'מתמטיקה ב 11

     
 5 1 **4 סטטיסטיקה וניתוח נתונים ב' 2195

     
 7  **6 דיני חוזים 10515

     
  **  1 עבודת מחקר -דיני חוזים 10514

     

    הקורסים הבאים:שלושת יש לבחור אחד מבין  
     

 3  *3 מבוא למשפט ותרבות 1961

     
 3  *3 מבוא לניתוח כלכלי של המשפט 1963

     
 3  *3 מבוא למשפט וחברה 10181

     
 51   סה"כ נקודות זכות 
    1חירהבקורסי  

     

    מקצוע הנלמד בסמסטר א'. *

     מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **

 2 ש"ס מקוון באתר הקורס 2 -ש"ס פרונטלי ו 

 2 ש"ס מקוון באתר הקורס 1 -ש"ס פרונטלי ו 

 4 ש"ס מקוון באתר הקורס1 -ו ש"ס פרונטלי 
  את חובת האנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. סטודנט שלא עמד בתנאי זה, לא יוכל  באחריות הסטודנט להשלים

 להשתתף בסמינרים בשנה ג' ומשך התואר יתארך.
  כל להשתתף סטודנט שלא יעבור את הקורס, לא יו דיני חוזים. – 10515קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס

 בסמינרים בשנה ג' ומשך התואר יתארך.
 
 
 
 
 

                                                           
ז "נ 8-ים בשפה העברית ומשפטי נ"ז קורסים 8-כ ז קורסים משפטיים בשפה האנגלית,"נ 4 :עד לסיום התוארלבחור  סטודנט חייב 1

הארי לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר ז קורסי בחירה כלליים. "נ 4 . כמו כן, יש לבחורקליניקות משפטיות
, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  רדזינר

 .נ"ז 51-53-כמדי שנה בלבד. מומלץ ללמוד 
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 2מסלול  -  שנה א' -משפט וממשל 

 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

2  3* 
3** 

  4אנגלית למשפטנים מתקדמים ב'
 

     
 19 דיני חוזים *6  6

     
 727 ליטיותתיאוריות פו *3  3
     
 3780 סדנת כתיבה משפטית *2  2
     
  4133סדנת כתיבה אקדמית במדעי החברה *2  1

     
 4705 אתגרי הביטחון הלאומי של ישראל *2  2

     
 4706 21-במאה הדיפלומטיה ציבורית  *2  2

     
 4707 העת החדשה, מקורות הלאומיות ותולדות הציונות *2  2
     
 10402 מבוא לתורת המשפט *5  5
     
 10518 מנהל ומדיניות ציבורית *3  3
     

 2 דיני עונשין **6  6

     

 273 מבוא ליחסים בינלאומיים אסטרטגיה וגיאופוליטיקה **3  3
     

 431 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3

     

      852 קורס היברידי –ממשל ופוליטיקה  **3  3

     
 4200 טכנולוגיות מידע וממשל מקוון **3  3
     
 10390 משפט חוקתי **6  7

     

   10456עבודת מחקר –משפט חוקתי  **  1
     

  הקורסים הבאים: שלושתיש לבחור אחד מבין    

     

 1961 מבוא למשפט ותרבות *3  3

     

 1963 מבוא לניתוח כלכלי של המשפט *3  3

     

 10181 מבוא למשפט וחברה *3  3

     

  נקודות זכותסה"כ    57

  2קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

הקורס ילמד בשלוש קבוצות כאשר לכל קבוצה יהיו שישה מפגשים של שעתיים אקדמיות במהלך הסמסטר.  מועדים   

                                                           
ז "נ 8-וים בשפה העברית משפטי נ"ז קורסים 8-ז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, כ"נ 4 :עד לסיום התואר סטודנט חייב לבחור 2

ליים. לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר הארי ז קורסי בחירה כל"נ 4 . כמו כן, יש לבחורקליניקות משפטיות
ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים  משפטייםרדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 

 .מומלץ ללמוד בכל שנה כרבע מהנ"ז הנדרש ולא יותרבלבד. 
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 הקורס ניתן לראות במערכת השעות האישית.מדויקים של 

את חובת האנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. סטודנט שלא עמד בתנאי זה, לא יוכל להשתתף  באחריות הסטודנט להשלים 
 בסמינרים בשנה ג' ומשך התואר יתארך.

 

הקורס, לא יוכל להשתתף סטודנט שלא יעבור את  משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 
 בסמינרים בשנה ג' ומשך התואר יתארך.
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 .M.A מסלול ישיר לתואר שניב במשפטים .LL.B תואר ראשון - 2מסלול  -שנה א'  - משפט וממשל
 ממשלב

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     
2  3* 

3** 
 ים מתקדמים ב'אנגלית למשפטנ

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום
4 
 

     

 19 דיני חוזים *6  6

     
 3780 סדנת כתיבה משפטית *2  2
     
  4133סדנת כתיבה אקדמית במדעי החברה *2  1

     
 10402 מבוא לתורת המשפט *5  5

     
 10518 מנהל ומדיניות ציבורית *3  3

     

 2 שיןעונדיני  **6  6

     

 273 מבוא ליחסים בינלאומיים אסטרטגיה וגיאופוליטיקה **3  3

     

 431 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3

     

 10390 משפט חוקתי **6  7

     

  10456עבודת מחקר  –משפט חוקתי  **  1

     
  הקורסים הבאים: שלושתיש לבחור אחד מבין    

     

 10181 שפט וחברהמבוא למ *3  3

     

 1963 מבוא לניתוח כלכלי של המשפט *3  3

     

 1961 מבוא למשפט ותרבות *3  3

     

  נקודות זכותסה"כ    42

  3קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 ישה מפגשים של שעתיים אקדמיות במהלך הסמסטר.  הקורס ילמד בשלוש קבוצות כאשר לכל קבוצה יהיו ש
 מועדים מדויקים של הקורס ניתן לראות במערכת השעות האישית.

 

את חובת האנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. סטודנט שלא עמד בתנאי זה, לא יוכל  באחריות הסטודנט להשלים 
 ומשך התואר יתארך.   ב'להשתתף בסמינרים בשנה 

 

סטודנט שלא יעבור את הקורס, לא יוכל להשתתף  משפט חוקתי. – 10390הינו חלק בלתי נפרד מקורס קורס זה 
 בסמינרים בשנה ב' ומשך התואר יתארך.

 

  סטודנטים מתוכנית המצטיינים פטורים מסדנה זאת.

 
 

                                                           
 8-ים בשפה העברית ומשפטי נ"ז קורסים 12 -כ ז קורסים משפטיים בשפה האנגלית,"נ 6 :התוארעד לסיום לבחור  סטודנט חייב 3
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ז קורסי בחירה כלליים. "נ 4 כמו כן, יש לבחור ז קליניקות משפטיות."נ

, קרי, בשנה א' סמסטר א', בלבד א' סמסטר ב'משנה ניתן ללמוד החל  משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  הארי רדזינרספר 
 .נ"ז 51-53-כמדי שנה ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. מומלץ ללמוד 
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  3מסלול  -שנה א'   -משפט ופסיכולוגיה 

 
 סקור מספר קצוע הלימוד           מ שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

2  3* 
3** 

  4אנגלית למשפטנים מתקדמים ב'

 

     
 8000 מבוא לפסיכולוגיה *4 2 5
     
 8054 הסתברות *2  1
     

 8910 מבוא לסטטיסטיקה א' *2 3 3.5
     
 9067 גישה בינתחומית א-פסיכולוגיה וחקר המוח *2 2 4
     
 2 י עונשיןדינ *6  6
     
 3780 סדנת כתיבה משפטית *2  2
     
 10402 מבוא לתורת המשפט *5  5

     
7  6*  10390 משפט חוקתי 

     

  10456עבודת מחקר –משפט חוקתי  **  1

     

2  2* 
2** 

 3310 סמינר בית הספר

     
 19 דיני חוזים **4 2 6

     
 1962 גיהמבוא למשפט ופסיכולו **3  3

     

 SPSS 3305סטטיסטיקה יישומית באמצעות  **2  1

     

 8911 מבוא לסטטיסטיקה ב' **2 3 3.5

     

 9068 גישה בינתחומית ב-פסיכולוגיה וחקר המוח **2 2 4
     

  נקודות זכותסה"כ    56

  4קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  בסמסטר ב'. מקצוע הנלמד   

את חובת האנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. סטודנט שלא עמד בתנאי זה, לא יוכל  באחריות הסטודנט להשלים 
 להשתתף בסמינרים בשנה ג' ומשך התואר יתארך. 

 

סטודנט שלא יעבור את הקורס, לא יוכל להשתתף  משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 
 סמינרים בשנה ג' ומשך התואר יתארך.ב

 

    

 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 4 -כ, ז קורסים משפטיים בשפה האנגלית"נ 4: עד לסיום התואר סטודנט חייב לבחור 4
ז קורסי בחירה כלליים. לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית "נ 4 יש לבחור כמו כן, .ז קליניקות משפטיות"נ 8

ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי  משפטייםספר הארי רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 
 מומלץ ללמוד בכל שנה כרבע מהנ"ז הנדרש ולא יותרבחירה כלליים בלבד. 
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 במשפט, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.A מסלול ישיר לתואר שניב במשפטים .LL.B תואר ראשון 
 3מסלול  -שנה א'  -

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

2  3* 
3** 

  4דמים ב'אנגלית למשפטנים מתק

 

     
4 1 3* 690 יסודות הסטטיסטיקה 

     
 3780 סדנת כתיבה משפטית *2  2
     
 2 דיני עונשין *6  6

     
 10402 מבוא לתורת המשפט *5  5

     

 19 דיני חוזים **4 2 6

     

 431 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3

     

7  6*  10390 משפט חוקתי 

     

  10456עבודת מחקר –משפט חוקתי  **  1
     
  הקורסים הבאים: שלושתיש לבחור אחד מבין    

     

 10181 חברהמבוא למשפט ו *3  3

     

 1963 מבוא לניתוח כלכלי של המשפט *3  3

     

 1961 מבוא למשפט ותרבות *3  3

     

  סה"כ נקודות זכות   39

  5קורסי בחירה   

 * צוע הנלמד בסמסטר א'.מק   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

את חובת האנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. סטודנט שלא עמד בתנאי זה, לא יוכל  באחריות הסטודנט להשלים 
 ומשך התואר יתארך.  ב'להשתתף בסמינרים בשנה 

 

ט שלא יעבור את הקורס, לא יוכל להשתתף סטודנ משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 
 בסמינרים בשנה ב' ומשך התואר יתארך.

 

  התרגול נלמד פעם בשבועיים.

 

                                                           
ים בשפה משפטי ז קורסיםנ" 14-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 6סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  5

לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית  ז קורסי בחירה כלליים."נ 4-ו .ז קליניקות משפטיות"נ 8-ו העברית,
סמסטר א' בלבד. קרי, בשנה א'  א' סמסטר ב'ניתן ללמוד החל משנה  משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  הארי רדזינרספר 

 נ"ז. 51-53-מומלץ ללמוד מדי שנה כ ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. 
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 וטכנולוגיהחטיבה במשפט 
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 3861 (טכנולוגיה בשירות עולם המשפט )ליגל טק *2  2

     

 3860 משפט, מדע וטכנולוגיה **2  2

     

   נקודות זכותסה"כ    4
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  3מסלול  -שנה א'   - נהל עסקיםבמ  MBAמסלול ישיר לתואר שניב במשפטים .LL.B תואר ראשון

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

2  3* 
3** 

  4ת למשפטנים מתקדמים ב'אנגלי

 

     
 1963 מבוא לניתוח כלכלי של המשפט *3  3

     
 2 דיני עונשין *6  6
     
 2134 סדנת אקסל *1  1

     
  2221'מתמטיקה א *4  4

     
  2316סטטיסטיקה וניתוח נתונים א' *6  6

     
 3780 סדנת כתיבה משפטית *2  2
     
 10402 א לתורת המשפטמבו *5  5

     
  11'מתמטיקה ב **3  3

     
 19 דיני חוזים **4 2 6

     
 2195 סטטיסטיקה וניתוח נתונים ב' **4 1 5
     

7  6*  10390 משפט חוקתי 

     
  10456עבודת מחקר  –משפט חוקתי  **  1
     

  סה"כ נקודות זכות   51

  6קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

  ש"ס מקוון באתר הקורס 2 -ש"ס פרונטלי ו 2   

  ש"ס מקוון באתר הקורס 1 -ש"ס פרונטלי ו 2   

  ש"ס מקוון באתר הקורס 2 -ש"ס פרונטלי ו 4   

לימודיו. סטודנט שלא עמד בתנאי זה, לא יוכל את חובת האנגלית עד סוף שנה ב' ל באחריות הסטודנט להשלים 
 ומשך התואר יתארך. ב'להשתתף בסמינרים בשנה 

 

סטודנט שלא יעבור את הקורס, לא יוכל להשתתף  משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 
 בסמינרים בשנה ב' ומשך התואר יתארך.

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
ים בשפה משפטי ז קורסיםנ" 11-כקורסים משפטיים בשפה האנגלית,  ז"נ 6עד לסיום התואר:  לבחורסטודנט חייב  6

קורסי בחירה כלליים. לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת  נ"ז 4כמו כן יש ללמוד , משפטיותז קליניקות "נ 8-ו העברית,
בלבד. קרי,  א' סמסטר ב'ניתן ללמוד החל משנה  משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  הארי רדזינרהוראה של בית ספר 

 נ"ז. 51-53-נה כמומלץ ללמוד מדי שניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. סמסטר א' בשנה א' 
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 כנית המצטיינים ת -שנה א'  

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותה"כ ס

     

 3866 חדירת התקשורת - המשפט שבכיכר העיר *2  2

     
 10061 אנגלית משפטית למצטיינים **3  3

     

  7סה"כ נקודות זכות   5

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  ב'.מקצוע הנלמד בסמסטר    

 

                                                           
נדרשים ללמוד  םז אשר ה"כחלק ממספר הנייחשבו  ז ייעודיים למסלול זה אשרנ" 18 -כ סטודנטים במסלול המצטיינים יילמדו 7

 .במהלך התואר ולא בנוסף
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 1מסלול  -שנה ב' -משפט ועסקים 
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 24 דיני משפחה *4  4

     
 42 יסודות המימון *4 1 4
     
 43 יסודות ניהול השיווק *4  4

     

     2194 מיקרו  -כלכלת עסקים  *4  4

     

 2338 חדשנות דיגיטלית *3  3

     
 21 משפט מנהלי *4 2 6

     

 2426 עברימבוא למשפט  *2  2

     

4 1 3** 50 יסודות החשבונאות 

     

 105 שיטות משפט **3  3

     

 23 דיני נזיקין **4 2 6

     

 2150 יזמות וניהול עסקים **3  3

     

 2363 רומאק -כלכלת עסקים **4  4

     

  כ נקודות זכותסה"   47

  8קורסי בחירה   

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

  התרגול נלמד פעם בשבועיים.   

                                                           
 רית,ים בשפה העבמשפטי ז קורסיםנ" 6-כ ,ז קורסים משפטיים בשפה האנגלית"נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  8
 נ"ז. 51-53-ז קורסי בחירה כלליים. מומלץ ללמוד מדי שנה כ"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8-ו
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 2מסלול  -שנה ב'  -משפט וממשל 
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

 23 דיני נזיקין *6  6

     
 24 דיני משפחה *4  4

     

 432 מאקרו-יסודות הכלכלה *3  3

     

4 1 3* 690 יסודות הסטטיסטיקה 

     

 856 ערבי –הקונפליקט  הישראלי  *3  3

     

 4672 המזרח התיכון בן זמננו *2  2

     

 2426 עברימבוא למשפט  *2  2

     

 21 ט מנהלימשפ **4 2 6

     

 105 שיטות משפט **3  3
     

 634 יישוב וניהול סכסוכים מקומיים ובינלאומיים **2  2

     

 747 שיטות מחקר **3  3

     

 751 קורס היברידי –תיאוריות בחקר הטרור והגרילה  **2  2

     

 847 משטר מדינת ישראל **3  3

     

 4339 משפט וממשל **2  2

     

                                                           נקודות זכותסה"כ    45

  9קורסי בחירה   

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

  התרגול נלמד פעם בשבועיים.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 8-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 6-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  9
 נ"ז. 51-53-ז קורסי בחירה כלליים. מומלץ ללמוד מדי שנה כ"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ
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 2סלול מ -שנה ב' - ממשלב .M.A מסלול ישיר לתואר שניב במשפטים .LL.B ואר ראשוןת

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 23 דיני נזיקין *6  6

     

 24 דיני משפחה *4  4

     

 432 מאקרו-יסודות הכלכלה *3  3

     

4 1 3* 690 יסודות הסטטיסטיקה 

     

 2426 עברימבוא למשפט  *2  2

     
 21 משפט מנהלי **4 2 6

     

 105 שיטות משפט **3  3

     

 634 יישוב וניהול סכסוכים מקומיים ובינלאומיים **2  2

     

 747 שיטות מחקר **3  3

     

 751 קורס היברידי –תיאוריות בחקר הטרור והגרילה  **2  2
     

   נקודות זכותסה"כ    35
  10י בחירהקורס   
     
 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 
 

 חטיבה במשפט ציבורי וזכויות אדם

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 10519 יסודות השפיטה *2  2

     

 2474 אג'נדות חוקתיות **3  3

     

 10460 דת ומדינהסוגיות  **4  4

     

  נקודות זכותסה"כ   9

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 10-כ ,ז קורסים משפטיים בשפה האנגלית"נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  10
 נ"ז. 51-53-ז קורסי בחירה.  מומלץ ללמוד מדי שנה כ"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8-ו
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   3מסלול  -שנה ב'  -משפט ופסיכולוגיה 

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 23 דיני נזיקין *6  6

     
 2426 עברימבוא למשפט  *2  2

     
 8924 סטטיסטיקה רב משתנית א' *2 3 3.5

     
 8006 פסיכולוגיה חברתית *4  4
     
 8984 הבסיס הביולוגי של ההתנהגות סוגיות מתקדמות *2 2 4

     
 21 משפט מנהלי **6  6

     
 24 דיני משפחה **4  4

     
 105 שיטות משפט **3  3

     
 8002 פסיכולוגיה התפתחותית **4  4

     
 8925 סטטיסטיקה רב משתנית ב' **2 3 3.5

     
 8936 זכרון וחשיבה –' אתהליכים קוגנטיבים  **2 2 4

     

 3 
3 

3* 
3** 

 8902 כישורים והתנסות בשדה

     

  נקודות זכותסה"כ    44

  11קורסי בחירה   

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'   

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'   

נטים במסלול משפטים פסיכולוגיה יתאפשר, החל בשנה השנייה ללימודים, לקחת חלק בקליניקה משפטית לסטוד
 שמערבת גם היבט פסיכולוגי משמעותי. 

סטודנטים המעוניינים לקבל ליווי פסיכולוגי, בנוסף לליווי המשפטי, יוכלו לעשות זאת במסגרת הקורס כישורים 
עם זאת, התנסות זו יכולה לתרום לקבלה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה  והתנסות בשדה. קורס זה אינו חובה,

 קלינית, למעוניינים בכך.
 סטודנטים המעוניינים במסלול זה, יודיעו על כך לאחר קבלתם לקליניקה, לרכזת המסלול במנהל הסטודנטים.

 .פתיחת הקורס תתאפשר רק אם תהיה היענות ומינימום נרשמים

 

                                                           
 ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 2-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  11
 נ"ז. 51-53-. מומלץ ללמוד מדי שנה כז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8-ו
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 -סקית עבמשפט, טכנולוגיה וחדשנות  .M.A מסלול ישיר לתואר שניבבמשפטים  .LL.B תואר ראשון
 3מסלול  -שנה ב' 

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 23 דיני נזיקין *6  6

     
 2426 עברימבוא למשפט  *2  2

     
 105 שיטות משפט **3  3

     
 21 משפט מנהלי **6  6

     
 24 דיני משפחה **4  4

     
  נקודות זכותסה"כ    21

  12קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 
 

 וטכנולוגיהחטיבה במשפט 

 
 סקור מספר  מקצוע הלימוד           שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 2696  דיני סחר בינלאומי *2  2

     
 2697 רגולציה מסחרית באיחוד האירופי *2  2

     
 3169 בינה מלאכותית ומוסר *3  3
     
 3810 סדנת ריינהולד כהן בקניין רוחני **2  2
     

2  2* 
2** 

  3855סוגיות מתקדמות בקניין רוחני

     

  ות זכותנקודסה"כ   9

    

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.  

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.  

  סמינר חובה  

  תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.

 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 10-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  12
 נ"ז. 51-53-ז קורסי בחירה כלליים. מומלץ ללמוד מדי שנה כ"נ 4יש לבחור  . כמו כןז קליניקות משפטיות"נ 8
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 3מסלול  - שנה ב' - נהל עסקיםבמ  MBA מסלול ישיר לתואר שניב במשפטים .LL.B תואר ראשון
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 23 דיני נזיקין *6  6

     
 2426 עברימבוא למשפט  *2  2

     
     2194 מיקרו  -כלכלת עסקים  *4  4

     
 105 שיטות משפט **3  3

     
 21 משפט מנהלי **6  6

     
 24 דיני משפחה **4  4

     

 2150 יזמות וניהול עסקים **3  3

     
  נקודות זכותסה"כ    28

  13קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 
 מסחריחטיבה במשפט 

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 3865 לליטגציה ויישוב סכסוכים AYRסדנת  *2  2

     

 סדנת ריינהולד כהן בקניין רוחני **2  2
 

3810 

     

  נקודות זכותסה"כ   4

 
 
 

                                                           
 8-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 9-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 6סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  13
 נ"ז. 51-53-ז קורסי בחירה כלליים. מומלץ ללמוד מדי שנה כ"נ 4. כמו כן, יש לבחור ז קליניקות משפטיות"נ
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 שנה ב' –כנית המצטיינים ת
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

3  2* 
2** 

 10179 הטיקה ותאוריהמקצוע המשפטי בישראל: פרק

 

     
3  2* 

2** 

משרד עו"ד בנושא אהבה ודעה -סדנת קניר ושות'
 קדומה במשפט

10609 

     

  14סה"כ נקודות זכות   6

     

  קורסי בחירה מרוכזים באנגלית:   

     

1  1* Criminal Law: History and Theory 3771 

     

1  1** Concepts of Divine Law in Historical 

Perspective 

3897 

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 קורס מרוכז.   
 

ייעודיים , למוד שני קורסים מרוכזים באנגליתלבמהלך שנים ב'+ג' סטודנטים בתכנית המצטיינים, מחוייבים 
נ"ז מתוך החובה המוטלת בתוכנית  2-סים אלה הינם תחליף לנ"ז כל אחד. קור 1בהיקף  ,לתכנית המצטיינים

 התואר. נ"ז קורסי בחירה משפטיים באנגלית הנדרשים במהלך 4הרגילה של 

 

 

                                                           
נדרשים  םז אשר ה"כחלק ממספר הנייחשבו  ז ייעודיים למסלול זה אשרנ" 18 -כ סטודנטים במסלול המצטיינים יילמדו 14

 .ללמוד במהלך התואר ולא בנוסף
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 1מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 
  יזמותהרחבה בעם  מימוןבהתמחות 

 מעבר הקורס יסודות המימון. ינוה זוהשתתפות בהתמחות המשך תנאי ל
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות דות זכותנקוסה"כ 

     
 22 דיני קניין *4 2 6
     
 38 דיני מיסים *4  4

     
 61 תורת ההשקעות *4  4

     

 3054 נושאים מתקדמים במימון חברות *2  2

     

 2426 מבוא למשפט עברי **2  2

     

 35 דיני עבודה **4  4

     

 37 דיני תאגידים **6  6

     

 403 מבוא לבנקאות **2  2
     

  2251סמינר יזמות טכנולוגית במימון **2  2
     

 2304 במימוןשיטות כמותיות  **4  4

     

 2364 שימושי מחשב לניתוח נתונים **4  4

     

 90 חשיבה ביקורתית **2  2

     

  נקודות זכותסה"כ   42

     

   72 'ראה עמסמינריון,    

  15קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.  

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.  

  תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 6-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  15
 ז קורסי בחירה כלליים. "נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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 1מסלול  -שנה ג'  -משפט ועסקים 
 זמותבי עם הרחבההתמחות שיווק 

 ה של הקורס יסודות ניהול השיווק.תתפות בהתמחות זו הוא מעבר בהצלחתנאי להמשך הש
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     
 22 דיני קניין *4 2 6
     
 38 דיני מיסים *4  4

     

 582 אסטרטגיה שיווקית *2  2
     
4  2* 

2** 
 2321 מחקרי שיווק

     
 3325 דיני פרסום ושיווק *2  2
     
 3409 מוניטין תאגידי, מותג, ייעוד –אסטרטגיות תקשורתיות  *2  2

     
 3825 כלי שיווק דיגיטלי *4  4
     
 35 דיני עבודה **4  4

     
 37 דיני תאגידים **6  6

     
 2364 שימושי מחשב לניתוח נתונים **4  4

     
 2426 מבוא למשפט עברי **2  2
     
 3099 הצרכן החדש **2  2
     
 90 חשיבה ביקורתית **2  2

     

  נקודות זכותסה"כ   44

     

  72 'ראה עמסמינריון,    

  16קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.  

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.  

 
 

                                                           
ז "נ 8-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 6-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור לסיום התואר:  16

 ז קורסי בחירה כלליים. "נ 4 . כמו כן, יש לבחורקליניקות משפטיות
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 1מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 
 נדל"ן בלבדהתמחות 

 תנאי להמשך השתתפות בהתמחות זו הינו מעבר הקורסים דיני קניין, יסודות המימון ותורת ההשקעות.
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     
 22 דיני קניין *4 2 6
     
 38 דיני מיסים *4  4

     

 61 תורת ההשקעות *4  4

     
 16982 דיני בנקאות ויישומם בעולם הנדל"ן *2  2
     
 35 דיני עבודה **4  4

     
 37 דיני תאגידים **6  6

     
 500 דיני תכנון ובנייה **3  3

     
 2364 שימושי מחשב לניתוח נתונים **4  4

     
 2426 מבוא למשפט עברי **2  2
     
 90 חשיבה ביקורתית **2  2

     
2  2** Urban Law and Policy: A Comparative 

Perspective 

3421 

     

 10086 כלכלה עירונית **2  2

     

  נקודות זכותסה"כ   41

     

  72 'ראה עמסמינריון,    

  17קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.  

 **  ב'.מקצוע הנלמד בסמסטר   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 8-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 6-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  17
 קורסי בחירה כלליים.  ז"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ

 



 37 

 1מסלול  -שנה ג'  -משפט ועסקים 
  התמחות משפט עסקי בינלאומי

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     
 22 דיני קניין *4 2 6
     
 38 דיני מיסים *4  4

     
 61 תורת ההשקעות *4  4

     

 2696 סחר בינלאומידיני  *2  2

     

 2697 באיחוד האירופירגולציה מסחרית  *2  2

     

 3836 סדנת פירון לליטיגציה של הליכי בוררות *2  2

     

 35 דיני עבודה **4  4

     

 37 דיני תאגידים **6  6

     

 2426 מבוא למשפט עברי *2  2
     
 2364 שימושי מחשב לניתוח נתונים **4  4

     

 90 חשיבה ביקורתית **2  2

     

 International Intellectualקניין רוחני בינלאומי  **2  2

Property  (e) 

10453 

     

  נקודות זכותסה"כ   40

     

  72 'ראה עמסמינריון,    

  18קורסי בחירה   

     

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ   

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ   

 (e) אך הבחינה בקורס תיערך בעברית הקורס יינתן בשפה האנגלית  

                                                           
 8-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 6-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  18
 ז קורסי בחירה כלליים. "נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ
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 2מסלול  -שנה ג'  -משפט וממשל 
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 35 דיני עבודה *4  4

     

 37 דיני תאגידים *4 2 6

     

 93 כלכלת ישראל *2  2

     

 982 החוץ של ישראל דיפלומטיה ומדיניות *2  2

     

 22 דיני קניין **6  6

     

 38 דיני מיסים **4  4

     

 4593 סוגיות אסטרטגיות בלתי קונבנציונליות **2  2

     

  טעימה מקורסי החטיבות 2  2

     

  נקודות זכותסה"כ    30

     

  72 'ראה עמסמינריון,    

  19קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 
לתשומת ליבכם ונוחיותכם, חטיבה זו מותאמת במלואה למערכת השעות וללוח הבחינות של  - חטיבת משפט ובטחון

 . 2מסלול ג'
 

 סקור מספר    הלימוד         מקצוע  שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 קורסי חובה   

     

סייבר, משפט ומדיניות: היבטים לאומים  *2  2
 ובינלאומים

4394 

     

3  3* Perspectives on Law and Security ( (e  3489 

     

 4844 צדק בינלאומי ופוליטיקה  *2  2

     

 4400 משפט ובטחון לאומי  ** 2  2

     

2  2** Justice  3424 

     

 3392 משפט, סביבה וסיכוני אקלים בזירה הגלובלית ** 2  2

     

    

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 6-כם בשפה האנגלית, ז קורסים משפטיי"נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  19
 ז קורסי בחירה כלליים. "נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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 לבחירה סמינר אחד חובה 
     

 –זכויות נשים בזירה הבינלאומית  *3  3
פרספקטיבות על משפט, ביטחון ופיתוח בר 

 קיימא

3762 

     

 4743 בטחון גלובלי במצבי קיצון ושלטון החוק  *3  3

     

 4861 מו"מ בעידן גלובלי בסוגיות שבין משפט לבטחון  **3  3

     

 3492 מצבי חירום ובטחון אזרחי **3  3

     

  סה"כ נקודות זכות    16

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

  קורס מרוכז

 (e) בעברית הקורס יינתן בשפה האנגלית. ניתן להגיש את העבודה
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 ת ההרחבהש''ס קורס חובה בחטיב 2ללמוד  ,במהלך שנה ג' על הסטודנטים בהתמחות משפט וממשלכמו כן, 
 .נבחרתה

 
 טעימות מחטיבות

 
 חטיבת הרחבה -במנהיגות, פוליטיקה ותקשורתחטיבה 

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 2668 דעת קהל ומדיניות חוץ בארה"ב *2  2

     

  נקודות זכותסה"כ    2

 
 חטיבת הרחבה – ויישוב סכסוכים חטיבה בדיפלומטיה

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 4649 מלחמות אזרחים: מורכבות, אתגרים והסדרה *2  2

     

  סה"כ נקודות זכות   2

 
 חטיבת הרחבה – טרורלוחמה בחטיבה בביטחון ו

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 754 התפתחות הטרור והגרילה *2  2

     

  נקודות זכותסה"כ    2

 
 חטיבת הרחבה – חטיבה במזרח תיכון

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות תנקודות זכוסה"כ 

     

 3732 משחקי מלחמה במזרח תיכון משתנה **2  2

     

  נקודות זכותסה"כ    2
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 2מסלול -שנה ג' - בממשל .M.A מסלול ישיר לתואר שניב במשפטים .LL.B תואר ראשון
 

 סקור מספר וע הלימודמקצ שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 35 דיני עבודה *4  4

     
 37 דיני תאגידים *4 2 6

     
 2426 מבוא למשפט עברי **2  2

     
 38 דיני מיסים **4  4
     

 22 דיני קניין **6  6

     

  סה"כ נקודות זכות   22

 
 חטיבה במשפט ציבורי וזכויות אדם

 

 נקודות זכות סה"כ  תרגול שעות שיעור שעות          מקצוע הלימוד   סקור מספר

     

 2  *2 סוגיות במשפט הציבורי 2476

     

 2  *2 מדינה ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית 10554

     

 2  *2 ישראל במשפט הבינלאומי 3436

     

 2  **2 עבירות שחיתות שלטונית 10462
     
 8   נקודות זכות סה"כ  
     
    72 'ראה עמסמינריון,  

    20קורסי בחירה 

     

   מקצוע הנלמד בסמסטר א'. *

   מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **

 
 
 

                                                           
 ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 10-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  20
 ז קורסי בחירה כלליים. "נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8-ו
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 3מסלול  -שנה ג'  - משפט ופסיכולוגיה

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 35 דיני עבודה *4  4

     
 37 דיני תאגידים *4 2 6

     
 2426 מבוא למשפט עברי *2  2
     
 8017 תאוריות באישיות  *4  4
     
 10569 משפט ורגשות *2  2
     
 8939 תהליכים קוגנטיביים ב' קשב ושפה *2 2 4
     
8 2 

2 

2* 
2** 

 8014 שיטות מחקר  והערכה

     

 3 
3 

3* 
3** 

 8902 בשדה  כישורים והתנסות

     
 22 דיני קניין **6  6

     

 8981 דיני אנשים **2  2

     
 8921 מאפייני אישיות של עבריינים ועברייניות **2  2
     
 38 דיני מיסים **4  4

     
 3313 שיפוט וקבלת החלטות **2  2
     
 8940 תהליכים קוגנטיביים ג' זכרון וחשיבה **2 2 4
     

50   

 

  נקודות זכותסה"כ 

  21קורסי בחירה   

  72 'ראה עמסמינריון,    

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

לסטודנטים במסלול משפטים פסיכולוגיה יתאפשר, החל בשנה השנייה ללימודים, לקחת חלק בקליניקה משפטית 
 עותי. שמערבת גם היבט פסיכולוגי משמ

סטודנטים המעוניינים לקבל ליווי פסיכולוגי, בנוסף לליווי המשפטי, יוכלו לעשות זאת במסגרת הקורס כישורים 
והתנסות בשדה. קורס זה אינו חובה, עם זאת, התנסות זו יכולה לתרום לקבלה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה 

 קלינית, למעוניינים בכך.
 זה, יודיעו על כך לאחר קבלתם לקליניקה, לרכזת המסלול במנהל הסטודנטים.סטודנטים המעוניינים במסלול 

 .פתיחת הקורס תתאפשר רק אם תהיה היענות ומינימום נרשמים

 

 
 
 
 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 2-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  21
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8

  



 43 

 
  Legal Mind (LM)תכנית תעודה המשלבת תכנים משפטיים ופסיכולוגיים 

 
(  שעמדו BA( ובפסיכולוגיה )LLBון במשפטים )החל משנת הלימודים תשפ"ג תוענק לבוגרי המסלול המשלב בין תואר ראש

. לצורך עמידה בדרישות  Legal mind (LM) –משפט ונפש  –בדרישות הסף, תעודה המעידה, כי השלימ/ה את התכנית 
המשלבים את  במהלך התוארנ"ז מתוך רשימת קורסים ייעודיים שיילמדו  20הסף של התכנית יש ללמוד ולסיים בהצלחה 

 של משפטים ופסיכולוגיה.  עולמות התוכן
 

 מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות נקודות זכותסה"כ 
 סקור

    
 3314 היבטים פסיכולוגיים משפטיים וכלכליים 2 2

    

 3313 שיפוט וקבלת החלטות 2 2

    
 8981 דיני אנשים 2 2
    
 1962 מבוא למשפט ופסיכולוגיה 3 3

    

 2467 ם: היבטים משפטיים, טיפוליים וכלכלייםדיני שיקו 2 2

    

 10569 משפט ורגשות 2 2

    

 8921 מאפייני אישיות של עבריינים ועברייניות 2 2

    

 *** סמינר עיוני בפסיכולוגיה 3 3

    

  סמינר ייעודי אחד לבחירה:  

    

 3851 הבטים חוקתיים –מומחים במערכת המשפט  2 2

    
 3854 התעללותויחסים מקולקלים: הטרדה, התעמרות  2 2

    
 10556 משפט, פסיכיאטריה, חברה ומה שביניהם 2 2

    
 3852 ויניקוט והמשפט 2 2

    
  :בחירה  
    

 *** קליניקה משפטית  6/8 6/8

    

 8902 כישורים והתנסות בשדה 6 

    

  סה"כ נקודות זכות  20

    

ני לבחירה מתוך רשימת הסמינרים המוצעים במסגרת התואר ובלבד שנושא המחקר משלב בין משפט סמינר עיו
 לפסיכולוגיה.

 

הקליניקה לקידום  :הכוללות גם ממשק בינאישי שלהלן קליניקות 7מקבץ ייעודי של ייעודית מתוך קליניקה ניתן לבחור ב
הקליניקה לייצוג (, 1998) תכנית משפט רחוב(, 10428) קהילתיהקליניקה לסיוע משפטי פרטני ו(, 10517) הזכות לבריאות

הקליניקה (, 1434) עם מוגבלות שכלית בשיתוף עמותת אקי"ם הקליניקה לזכויות אנשים(, 1627) בני נוער וצעירים
 .(10176) הקליניקה הפלילית לייצוג נאשמים בשיתוף הסנגוריה הציבורית(, 10308) לזכויות דיור ופיתוח עירוני

 .מקנה נ"ז לצורך התעודהלעיל ת והייעודיאחת מהקליניקות רק השתתפות ב
 .התעודה לצורך ז"נ 2-ז, אך יוכל לשמש סטודנטים שמעוניינים בכך ב"נ ללא בחירה כישורים והתנסות בשדה הוא קורס

 

 

 **התכנית כפופה לשינויים
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פט, טכנולוגיה וחדשנות עסקית במש .M.A מסלול ישיר לתואר שניבבמשפטים  .LL.B תואר ראשון
  3מסלול  -שנה ג'  -

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 35 דיני עבודה *4  4

     

 37 דיני תאגידים *4 2 6
     
 2426 מבוא למשפט עברי *2  2

     

 22 דיני קניין **6  6

     

 38 יני מיסיםד **4  4

     

  נקודות זכותסה"כ    22

     

  22קורסי בחירה   

  72 'ראה עמסמינריון,    

    

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.  

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.  

 
 וטכנולוגיהחטיבה במשפט 

 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 2471 דיני אמונאות *3  3

     

 10548 לעסקאות בינלאומיות ERMסדנת  *2  2

     

 3201 לעסקאות טק והון סיכון FWMKסדנת  *3  3

     

 1501 עסקאות מימון בינלאומיות **2  2

     

 10481 הגבלים עסקיים במבט השוואתי **3  3

     

 International Intellectualקניין רוחני בינלאומי  **2  2

Property  (e) 

10453 

     

 10468 סוגיות מתקדמות בדיני חברות **3  3

     

  נקודות זכותסה"כ    18

     

  קורסי בחירה   

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.

 אך הבחינה בקורס תיערך בעברית הקורס יינתן בשפה האנגלית
 

(e) 

                                                           
 8-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 8-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4ואר: סטודנט חייב לבחור עד לסיום הת 22
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ
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 3מסלול  -שנה ג'  -נהל עסקים במ  MBAמסלול ישיר לתואר שניבבמשפטים  .LL.B תואר ראשון

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 35 דיני עבודה *4  4

     

 37 דיני תאגידים *4 2 6

     

 2426 מבוא למשפט עברי *2  2

     

 22 דיני קניין **6  6

     

 38 דיני מיסים **4  4

     

  נקודות זכותסה"כ    22

     

  72 'ראה עמסמינריון,    

  23קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 
 חטיבה במשפט מסחרי

 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 2471 דיני אמונאות *3  3

     

 3201 לעסקאות טק והון סיכון FWMKסדנת  *3  3

     

 2697 רגולציה מסחרית באיחוד האירופי *2  2

     

 10548 לעסקאות בינלאומיות ERMסדנת  *2  2

     

 2696  דיני סחר בינלאומי *2  2

     

 1501 עסקאות מימון בינלאומיות **2  2

     

 10468 סוגיות מתקדמות בדיני חברות **3  3

     

     

  נקודות זכותסה"כ   17

  קורסי בחירה  

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'. 

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 3-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  23
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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 שנה ג'   -כנית המצטיינים ת
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

  3862מיומנויות משפט של ההליך הפלילי *2  2

     
  3863מיומנויות ניהול משא ומתן וגישור *1  1

     
3  3* 

3** 

 3216 סדנת ליטיגציה

     

  24סה"כ נקודות זכות   6

     

  קורסי בחירה מרוכזים באנגלית:   

     

1  1* Criminal Law: History and Theory 3771 

     

1  1** Concepts of Divine Law in Historical 

Perspective 

3897 

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 קורס מרוכז   
 

ייעודיים לתכנית , קורסים מרוכזים באנגליתללמוד שני במהלך שנים ב'+ג' סטודנטים בתכנית המצטיינים, מחוייבים 
נ"ז  4נ"ז מתוך החובה המוטלת בתוכנית הרגילה של  2-נ"ז כל אחד. קורסים אלה הינם תחליף ל 1בהיקף  ,המצטיינים

 התואר. קורסי בחירה משפטיים באנגלית הנדרשים במהלך

 

 

                                                           
נדרשים ללמוד  םז אשר ה"כחלק ממספר הנייחשבו  ז ייעודיים למסלול זה אשרנ" 18 -כ סטודנטים במסלול המצטיינים יילמדו 24

 .במהלך התואר ולא בנוסף
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 1מסלול  -שנה ד'  -משפט ועסקים 
 ויזמותבינלאומי ין, משפט עסקי התמחות שיווק, מימון, מקרקע

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

5 1 4* 34 סדר דין אזרחי 

     

 3782 אסטרטגיה עסקית *3  3

     

 3784 חדשנות ארגונית *3  3

     

 1529 עסקאות מסחריות בינלאומיות *2  2

     
 73 י ראיותדינ **4  4
     

 2654 ניווט מושכל בעולם ההיי טק **3  3
     

  נקודות זכותה"כ ס   20

     

  72 'ראה עמסמינריון,    

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

  .התרגול ינתן אחת לשבועיים   
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  1מסלול  -שנה ד'  -משפט ועסקים 
 בהרחבת ייזמות תמחות שיווקה

 תנאי להשתתפות בהתמחות זו הוא מעבר בהצלחה של הקורס יסודות ניהול השיווק. 

 בנוסף לתכנית שלד 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

4  2* 
2** 

 3209 מסע הלקוח בעידן הרב ערוצי

     

 3051 שיווקית משולבת תקשורת *2  2

     

 2319 ניהול לקוחות בעידן המידע  *2  2

     

  130סמינר בשיווק ומשפט **4  4

     

  נקודות זכותה"כ ס   12

  25קורסי בחירה   

     

 סמינרים התמחותיים   

 סמינר מתוך הרשימה הבאה: 1יש לבחור    

     

 2308 סמינר חיזוי טרנדים  *2  2
     

 839 תחרות שיווק לוריאלסמינר  *2  2
     
 3499 סמינר שיווק מונחה נתונים *2  2
     
 2209 סמינר שיווק בתעשיית הספורט  **2  2
     

 3324 סרטים בזירה הגלובליתסמינר שיווק  **2  2
     

 2057 (e)סמינר תקשורת שיווקית  **2  2

     

 * ר א'.מקצוע הנלמד בסמסט   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.   

  תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב' 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 8-כשפטיים בשפה האנגלית, ז קורסים מ"נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  25
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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 התמחות משנה בתקשורת שיווקית

 )שנה ד' בהתמחות שיווק(
 

 כללי

שיווק, במסגרת לימודי מנהל עסקים,  התמחות המשנה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים בהתמחות

שמעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע התאורטי והמעשי שלהם בתחום הפרסום, וכן לסטודנטים המעוניינים 

 להשתלב בעבודה במשרדי פרסום, יחסי ציבור, מדיה וקידום מכירות.

 

 וע של קמפיינים.במהלך הלימודים יפגשו הסטודנטים עם בכירים בתעשייה ויתנסו בתכנון ובביצ
 

 ההתמחות אינה מצריכה הוספת שעות מעבר למכסת השעות הרגילה לתואר.

 

 תקשורת שיווקית.כל סטודנט אשר יעמוד בדרישות התכנית יקבל תעודה המציינת את התמחות המשנה ב

 

 דרישות התכנית

 אחד מהקורסים הבאים: בכל לפחות 85ציון של 

 ולם משתנהיסודות ניהול השיווק או שיווק בע •

 כלי שיווק דיגיטלי  •

 

 לפחות בכל אחד מהקורסים הבאים: 80וכן ציון של 

 ניהול מדיה •

 פרקטיקום בפרסום •

 

 .שיווקבתואר ו/או בהתמחות  בחירה/כל הקורסים הינם קורסי חובה

 

 בשלב סגירת התואר.תעשה  לזכאות להתמחות המשנה הבדיקה
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 1  מסלול -שנה ד'  -משפט ועסקים 
 בהרחבת ייזמותתמחות מימון ה

 תנאי להשתתפות בהתמחות זו הוא מעבר הקורסים יסודות המימון ותורת ההשקעות.
 

 בנוסף לתכנית שלד 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 248 אופציות וחוזים עתידיים *2  2

     

 2353 מודלים פיננסים *2  2

     

 3893 אג"חתמחור  *2  2

     

  2251סמינר יזמות טכנולוגית במימון **2  2
     

 3056 הערכת שווי וניתוח דוחות כספיים **2  2

     

 401 ניהול סיכונים פיננסים **2  2

     

4  2* 
2** 

  96€סמינר בשוק ההון 

     
  נקודות זכותה"כ ס   16

     
  26סי בחירהקור   
     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 € פגישות אישיות למעט מפגש אחד בתחילת השנה. -קורס שנתי 

  תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.

  

 

 : יועץ ניירות ערך ןלמתמחי מימון המעוניינים לקבל רישיו

 קנות הרשות לניירות ערך מקנות פטור מבחינות מסוימות על בסיס השלמת תואר במנהל עסקים. ת

הקשורים קורסים  ללמודסטודנט המעוניין . http://www.isa.gov.il עליכם לבדוק את התקנות הספציפיות באתר הרשות: 

 .זכאות לתוארהקבלת אישור  טרםם את כל הקורסים להשלייידרש "ע יניועץ  ןלרישיו

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 8-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  26
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורפטיותז קליניקות מש"נ 8

http://www.isa.gov.il/
http://www.isa.gov.il/


 51 

  1מסלול  -שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות משפט עסקי בינלאומי 

 בנוסף לתכנית שלד 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 10263 דיני בנקאות *3  3

     

 10262 אתיממשל תאגידי השוו *3  3

     

 3204 עסקאות והסכמים *2  2

     

 1501 עסקאות מימון בינלאומיות **2  2

     

 3272 מיסוי בינלאומי **3  3

     

 10481 הגבלים עסקיים במבט השוואתי **3  3

     

היבטים משפטיים ופרקטיים של מיזוגים ורכישות  **2  2
 בינלאומיים

10603 

     

  27בחירה קורסי   

     

                                        סה"כ נקודות זכות   18

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 e הקורס יינתן בשפה האנגלית   

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 8-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  27
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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 1מסלול  -שנה ד'  -משפט ועסקים 
 נדל"ןהתמחות 

 ורסים דיני קניין, יסודות המימון ותורת ההשקעות.תנאי להשתתפות בהתמחות זו הוא מעבר הק
 

 בנוסף לתכנית שלד 
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

  845דיני מקרקעי ישראל *2  2

     

 1430 עסקאות מתקדמות במקרקעין *2  2

     

  10443רישום מקרקעין *2  2

     

 1530 ניהול נדל"ן בינלאומי *2  2

     

4  2* 
2** 

 1863 סדנא ביזום ופיתוח מקרקעין 

     

 506 מיסוי מקרקעין **2  2

     

 983 חשבונאות מקרקעין **2  2

     

 1501 עסקאות מימון בינלאומיות **2  2

     

  סה"כ נקודות זכות   18

     

  28קורסי בחירה   

  72 'ראה עמ, ריוןסמינ   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 קורס מרוכז   
 

 
 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 8-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4תואר: סטודנט חייב לבחור עד לסיום ה 28
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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 2מסלול  -שנה ד'  -שפט וממשל מ

 תכנית שלד

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 73 דיני ראיות *4  4

     

 2426 מבוא למשפט עברי **2  2

     

5 1 4** 34 יסדר דין אזרח 

     

  נקודות זכותסה"כ    11

     

  72 'ראה עמסמינריון,    

  29קורסי בחירה   

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.  

  התרגול יתקיים אחת לשבועיים  

     

 :עבור הסטודנטים בתכנית התואר הכפול להלן קורסי חובה

     

 10565 מדיניות ומשפט *2  2

     

 4708 יישום מדיניות *2  2

     

 3237 מלחמות סחרודיפלומטיה כלכלית  **2  2

     

 4627 , חברה ותקשורתצבא **2  2

     

  נקודות זכותסה"כ    8

     

  מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

   וע הנלמד בסמסטר ב'.מקצ   

 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 8-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  29
 .ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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 הרחבה -חטיבות בממשל
 

 בממשל.  הרחבה תלהשלמת ההתמחות בממשל יש ללמוד )בנוסף לתוכנית השלד(  לימודי חטיב
 

 הרחבה -חטיבה בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים
 

 

 סקור מספר מקצוע הלימוד שיעור שעות תרגול שעות זכות נקודותסה"כ 

     

 לבחור שני קורסים מתוך הרשימה:יש  -קורסי בחירה    

    

 4649 מלחמות אזרחים: מורכבות, אתגרים והסדרה  *2  2

     

 2670 דיפלומטיה והמזה"ת בעידן הגלובלי   

     

 529 ניהול מו"מ בינלאומי *2  2

     

 4345 סין, חברה ופוליטיקה   * 2  2

     

 4344 קבלת החלטות במדיניות חוץ **2  2

     

 יש לבחור קורס אחד מתוך הרשימה: -קורסי בחירה באנגלית   

     

2        2   * Transatlantic Relations in the 21st Century (e) 4247                    

     

2  2** Diplomacy Governance and Law in a Global 

World (e) 

4732 

    

 ר אחד מתוך הסמינרים הבאים:יש לבחור סמינ - סמינרים  

     

 4314  21 -פוליטיקה בין המעצמות בראשית המאה ה *3  3

     

 4232 יםאתניות, לאומיות וסכסוכים בינלאומי *3  3

     

 2669 גלובליזציה , משפט ממשל  ** 3  3

     

3  3** Honors Seminar: Armed Non-State Actors  (e) 3338 

     

 3401 מדיניות החוץ של האיחוד האירופי **3  3

     

  סה"כ נקודות זכות    9

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ 
 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ 
 (e) הקורס ינתן בשפה האנגלית 
  תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'. 
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 ביטחון ולוחמה בטרורטיבה ח
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד שיעור שעות תרגול שעות זכות נקודותכ סה"

 שלושה: מתוך שני קורסיםיש לבחור  -קורסי בחירה    
    
 4389 חזבללה, חמאס ואל קאעידה   :ארגוני טרור היברידיים *2  2

     

 4388 אומנות המאבק בטרור  * 2  2

     

 3379 הפסיכולוגיה של הטרור  *2  2

     

 2456 מודיעין וביג דאטה **2  2

     

 534 מודיעין וקבלת החלטות **2  2

     

 יש לבחור קורס אחד מהרשימה: -קורסי בחירה באנגלית   

     

2  2 ** Terrorism, Counter-Terrorism and the Middle East 

( e)  

3381 

     

2  2** Counter-Terrorism in Comparative Perspec ( e) 3382 

     

2  2** Theaters of Global Jihad ( e) 4517 

     

   

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים: -סמינרים   

   

 3380 קרמינולוגיה וטרור *3  3

     

 4072 מאפייני האיום ואתגרי המענה –הג'יהאד הגלובלי  **3  3

     

3  3** Honors Seminar: Armed Non-State Actors  (e) 3338 

     

  סה"כ נקודות זכות    9

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ   
 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ   
 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.  

  תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.  
 
 

 מזרח תיכוןבחטיבה 
 

 

 סקור מספר מקצוע הלימוד שיעור שעות תרגול שעות זכות נקודותסה"כ 

 יש לבחור קורס אחד מהרשימה: -קורסי בחירה באנגלית    
     
2  2* Palestinian Society And Politics (e) 877 

     

2  2* Iran and Regional Politics  (e) 4688 

     

 :רבעהאיש לבחור שני קורסים מתוך  - קורסי בחירה  
     

ניתוח רשתות חברתיות ואיומי סייבר במרחב המזרח  *2  2
  תיכוני

4846 
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 3730 זהויות במזרח התיכון *2  2

     

 4852 אקצא בירושלים בשיח המזרח תיכוני-מסגד אל **2  2

     

 3732 משחקי מלחמה במזרח תיכון משתנה **2  2

     

 אחד מתוך הסמינרים הבאים:יש לבחור סמינר  -סמינרים  

  

 3731 ניתוח חברה ומגזר עסקי במפרץ הערבי *3  3

     

 3186 כלכלה, חברה ופוליטיקה בסעודיה ובמדינות המפרץ  **3  3

     

3  3** Honors Seminar: Armed Non-State Actors  (e) 3338 

     

 –סלאם דת  ואלימות: מלחמת קודש ביהדות, נצרות וא **3  3
 מבט משווה: עבר והווה

4624 

    

  סה"כ נקודות זכות   9

    

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ  

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ  

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.  

  תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.  
 

 במנהיגות, פוליטיקה ותקשורתחטיבה 
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד שיעור שעות תרגול שעות זכות נקודותסה"כ 

 :יש לבחור שלושה קורסים -קורסי בחירה   

     

 24045 שלטון מקומי *2  2

     

               623 תקשורת פוליטית *2  2

 4853 רגולציה ופוליטיקה בעידן הטכנולוגי * 2  2

     

 3319 מגזריות שותפויות בין  ** 2  2

     

 3259 תקשורת ומלחמות חדשות  ** 2  2

     

 4721 התנהגות פוליטית **2  2

     

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים: -סמינרים  
  
 4393 אסטרטגיה פוליטית בישראל  *3  3

     

 3741 אתיקה בממשל ובמנהל ציבורי *3  3
     

3  3** Honors Seminar: Armed Non-State Actors  (e) 3338 

     

 4683 עושים שינוי? חברה אזרחית ושינוי חברתי  **3  3

     

  נקודות זכות   9
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 * הנלמד בסמסטר א'. קצוע מ   

 ** הנלמד בסמסטר ב'. קצוע מ   
 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.   
  עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון   
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Argov Fellows Program in Leadership & Diplomacy  

 
The Argov Fellows Program in Leadership and Diplomacy is part of the Lauder 

School of Government, Diplomacy and Strategy, but is accepting students from all 

Reichman University schools. 

  

Building on the legacy of former Israeli Ambassador Shlomo Argov z"l, the Argov 

Fellows Program in Leadership and Diplomacy seeks to prepare around 20 

exceptional Reichman University students in their final year of undergraduate studies 

for future leadership positions for Israel and the Jewish people. Through a year-long, 

challenging interdisciplinary curriculum, the program seeks to help the students 

acquire the knowledge, tools, skills and critical thinking abilities necessary for 

working towards meeting the many challenges that Israel faces 

In today’s complex global environment. 

 

The program, conducted entirely in English, combines academic training and practical 

skills. Its unique curriculum includes courses, seminars and "hands-on" workshops 

taught exclusively to Argov Fellows by leading academic and professional experts. 

The students participate in study tours to Europe, the United States and within Israel. 

Throughout the year, the students meet exceptional individuals who have obtained 

leadership positions in a wide range of fields and benefit from in-depth discussions 

with them regarding their values, career paths, and defining moments. 

 

The program concludes with the public presentation of capstone group projects in 

which the fellows propose their solutions to pressing problems that Israel faces. 

Argov Alumni have carried on to eminent fellowship programs such as Koret, 

Fulbright and Legacy Heritage, graduate programs at Yale, Georgetown University, 

Oxford, and the London School of Economics and employment positions in public, 

private, and non-profit sectors. 
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Program of Studies 

 

Course 

Code 

Course Name Lecture 

Hours 

Recitation 

Hours 

Credit 

Hours 

     

4606 Political Strategy in Israel 2*  2 

     

3240 Narratives in the Israeli-Palestinian Conflict 2**  2 

     

4833 Social and Business Entrepreneurship  2**  2 

     

3818 Media Ethics in the Digital Age 2*  2 

     

4839 Tradition and Innovation: The balancing Act of Jewish life  2* 

2** 

 2 

     

4643 Capstone Project Research Workshop 2* 

2** 

  

     

4238 Current Challenges Facing Israeli Society  2* 

2**  

 2 

 

     

4016 

 

Argov Seminar 2* 

2** 

 4 

     

4765 Informal Session 2* 

2** 

  

     

4015 Topical Issues in the EU 2*  2 

     

4872 Leadership in Practice: Rhetoric, Public Speaking, and Debate  3*  3 

     

3250 Current Political Developments 3*  3 

     

4694         China: Society and Politics 2*  2 

     

4857 The US Political and Legal System 2**  1 

     

4856 US Foreign Policy in the Middle East  2**  2 

     

4868 World Order in the Twenty-First Century  2*  1 

     

3819 The Global Impact of the Technological Revolution       2**  1 

     

4759 Study Tour to Europe and the US    3 

     

4842 Negotiations 2**  2 

     

4869 Psychological Aspects of Leaders and Groups 2*  1 
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4300 International Political Economy 2**  2 

     

4870 Critical Thinking and Research Skills  1* 

 

 1 

 

     

 Total Semester Hours   40 

* First Semester Course    

** Second Semester Course     

 Intensive Course     
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 3מסלול  -שנה ד'  - משפט ופסיכולוגיה
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 

     

 73 דיני ראיות *4  4

     

 8138 פסיכולוגיה אבנורמלית א' *2  2

     

 2467 דיני שיקום: היבטים משפטיים, טיפוליים וכלכליים **2  2

     

5 1 4** 34 סדר דין אזרחי 

     

 8013 אירגונית פסיכולוגיה **4  4

     

 8135 פסיכולוגיה, חברה ותרבות **2  2

     

 8139 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' **2  2

     

  נקודות זכותסה"כ    21

  30קורסי בחירה   

     

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'   

 ** קצוע הנלמד בסמסטר במ   

  התרגול יתקיים אחת לשבועיים.

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-ו ים בשפה העברית,משפטי ז קורסיםנ" 4-כז קורסים משפטיים בשפה האנגלית, "נ 4סטודנט חייב לבחור עד לסיום התואר:  30
 סי בחירה פסיכולוגיה.קור ז"נ 4-ו, ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 . כמו כן, יש לבחורז קליניקות משפטיות"נ 8
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  סמינר מחקרי )שנתי(

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

  :מבוא לססטיסטיקה ב'; מבוא לסטטיסטיקה א; מבוא לפסיכולוגיהדרישות קדם לכל הסמינרים המחקריים ;

 .אנגלית למתקדמים ב'; שיטות מחקר ; טיסטיקה רב משתנית ב'סט; סטטיסטיקה רב משתנית א'
 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 
     

4  2* 
2 ** 

 8174 פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית

     

4  2* 
2** 

 3297 תפיסה רב חושית ופלסטיות מוחית

     

4 
 

 2* 
2** 

 9062 מדומה וטיפול פסיכולוגי מציאות

     

4  2* 
2** 

 8028 מיניות והתקשרות

     

4  2* 
2** 

כיצד אפשר להתבגר ולהזדקן באושר? פגיעות וחוסן 
 בבגרות ובזקנה

3792 

     

4  2* 
2** 

 8944 ארגז הצעצועים הקוגנטיבי

     

4  2* 
2** 

 8915 תקשיים, אושר והתמודדות בקרב אוכלוסיה הומו לסבי

     

4  2* 
2** 

 3791 התמודדות ועמידות –חשיפה לטראומה 

     

4 
 

 2* 
2** 

 8154 הורים, ילדים וערכים חברתיים
 

     

4  2* 
2** 

 9063 איך אנחנו "עושים מגדר" עם ילדים –מגדר וילדים 

     

4  2* 
2** 

 3790 מציאות מדומה ופסיכולוגיה

     

4 
 

 2* 
2** 

פנית ותקשורת כימית: השפעת הסביבה פעילות גו
 החברתית על הביולוגיה של הפרט

3793 

     

4  2* 
2** 

טכנולוגיה בשירות הנפש: שימוש בטכנולוגיות לניבוי, 
 אבחון וטיפול בפסיכופתולוגיה ושיפור הרווחה הנפשית

3809 

     

4 
 

 2* 
2** 

 כלכלה התנהגותית
 

3817 

     

4  2* 
2** 

 חרדה ופחד
 

3816 
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4 
 

 2* 
2** 

 3923 הכח של אמונות :אפקט פלציבו

     

4 
 

 2* 
2** 

מיפוי היסודות הגנטיים והאפיגנטיים  פרוייקט אלפא: 
 של ההתפתחות הפסיכולוגית

8953 
 

     

  סה"כ נקודות זכות   4
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 סמינר עיוני

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 
     

 8088 פסיכולוגיה אבולוציונית *3  3

     

 8133 חיפוש אושר בעולם עוין *3  3

     

 8960 רגשות וסכסוכים פסיכולינגוויסיקה *3  3

     

 3804 הורות *3  3

     

 8058 הפרעות בלמידה והפרעת קשב והיפראקטיביות *3  3

     

 8973 קבוצות חברתיות ויחסים בין קבוצות *3  3

     

 3956 ויסות רגשות *3  3

     

 3805 פסיכולוגיה חברתית *3  3

     

 Clinincal Neuroscience 3808נושאים עדכניים ב  *3  3

     

 3803 ית במע' החינוךהיבטים של שחיקה פסיכולוג *3  3

     

 8126 הבסיס הביולוגי של אמפטיה בינאישית *3  3

     

3 
 

מהטלפון החכם לקליניקה: שילוב כלים דיגיטלים  *3 
 במחקר ובטיפול של הפרעות נוירופסיכיאטריות

3812 

     

 8169 התמודדות עם אובדן ושכול *3  3

     

 3211 מחהתפתחות חברתית: מבט מחקר ה *3  3

     

 8171 פסיכולוגיה של כשלים וטעויות טעות לעולם חוזרת? *3  3

     

  סה"כ נקודות זכות   3

 

 .'תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב 
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 קורסי בחירה

 :לבחור קורס אחד(יש  –)סטודנטים שנה ג'  מתוך הרשימה הבאה שני קורסיםיש לבחור  -סטודנטים שנה ד' 

 לתשומת לבכם, באפשרותכם לבחור מחקר מודרך קבוצתי אחד כקורס בחירה

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 
     

 3785 ניהול קריירה **2  2

     

 8097 ילדים ומצבי לחץ ממושכים -אובדן התמימות  *2  2

     

 8033 מיינדפולנס בראי חקר המוח והפסיכולוגיה **2  2

     

 9058 מבוא לפסיכולוגיה של הספורט *2  2

     

 8155 מפגש עם עקרונות הביבליותרפיה –בלב הסיפור  *2  2

     

 8117 החומרים שמהם עשויה התודעה  **2  2

     

 9059 פסיכולוגיה בין מזרח ומערב **2  2

     

ה של זמן: היבטים פסיכולוגיים ותרבותיים שאל *2  2
 בתפיסה ובחווייה של זמן

2852 

     

2  2** EFT3422 : טיפול ממוקד רגשות 

     

 3349 מניעת התאבדויות **2  2

     

  9060( eדימות מגנטי תפקודי ) *2  2

     

 8061 התמודדות והשלכות -טראומה נפשית  **2  2

     

 8948 מושג "אני" בין פילוסופיה לפסיכולוגיהעל ה **2  2

     

 3207 התערבויות פסיכולוגיות בחירום ואסון **2  2

     

 3787 סביבה וחברה *2  2

     

 3206 ה בארגוניםבתקשורת והקש *2  2

     

  סה"כ נקודות זכות   4

     

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית   

 וכז לפני תחילת סמסטר א'.הקורס יתנהל באופן מר
 .קבלה מותנית בראיון אישיה*ישלח "קול קורא" במהלך חודש אוגוסט עם פרטים מדוייקים. 
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 ניתן לבחור מחקר מודרך קבוצתי משנה ג'   – קורס בחירה מחקר מודרך קבוצתי

 המודרך המחקר שבמסגרת הינו ביניהם היחיד ההבדל. האישי המחקר של לאלו זהות הקבוצתי המודרך המחקר מטרות

, לפיכך. במעבדה הנחקרים בנושאים לדון לשבועיים אחת במעבדתו ית\דוקטורנט עם או החוקר עם הסטודנטים ייפגשו, הקבוצתי

 במעבדה. במחקר האישית לעבודה קבוצתי דיון של היבט יתווסף

 

 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות תרגול שעות נקודות זכותסה"כ 
2  2* 

2** 
  8970חקר המח -סנכרון בינאישי 

     

2  2* 
2** 

 8969  המעבדה לתקשורת ונוירופסיכולוגיה לאורך החיים

     

2  2* 
2** 

 DICE 8931קבלת החלטות 

     

2  2* 
2** 

 8933 הנחייה קבוצתית במעבדה לחקר מציאות מתקדמת

     

2  2* 
2** 

 8172 המאמץיכולוגית הספורט וחקר תהליכים מנטליים בפס

     

2  2* 
2** 

 מחקר מודרך במעבדה הורמונלית

 

8968 

     

2  2* 
2** 

מיפוי היסודות הגנטיים  -פרויקט אלפאמחקר מודרך: 
 והאפיגנטיים של ההתפתחות הפסיכולוגית

3048 

     

2  2* 
2** 

 3451 חקר המח
 

     

  דרושה אנגלית ברמה גבוהה   

הקבלה מותנית בראיון עם מנחת הקורס נא לשלוח מייל    
 sagolab@idc.ac.ilל: 

 

 

mailto:sagolab@idc.ac.il
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 תוכנית המיוחדת לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהיםה
ככלל  .רדוקטור תואלפחות, ולבעלי  80התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי ראשון בהצטיינות, לבעלי תואר מוסמך בציון 

 שלוש שנים.   –. משך הלימודים ז"נ 144עומדת תכנית הלימודים על 
 .אוניבסיטת רייכמןתכנית הלימודים עשויה להשתנות על פי החלטות הגופים האקדמיים המוסמכים ב הערה:

 נ"ז, שיכלול:  19התכנית יהיו רשאים לבקש פטור מיוחד של עד מ סטודנטים
 .30ל סמך לימודים קודמים, ובהתאם למפורט בתקנון סעיף א. פטור מקורסי חובה ע

נ"ז פטור מקורסי בחירה. פטור זה יינתן בהתבסס על התנאים הבאים:  19ניתן לצבור בנוסף לפטורים עפ"י סעיף א' לעיל עד  ב.
ישגי הסטודנטים . ה2; לפחות 82ראשונה בציון ממוצע של  . סטודנטים שישלימו את תכנית הלימודים שאליה נרשמו בשנה1

 בתואר הקודם, ובקורסים אותם למדו במסגרתו. 
 נ"ז בלבד. 10טודנטים שלא יעמדו בתנאים אלו, יהיו זכאים לפטור של ס

 בקשות לפטור יש להגיש בתום השנה הראשונה ללימודים ואילך.
 

 הערות דרישות קדם  שם הקורס מס' קורס

 סטרים הראשוניםקורס זה יש ללמוד בשלושת הסמ  דיני עונשין 2

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים*  משפט חוקתי 10390**/1*

לא  -נלמדים בקבוצות קטנות 10515**קורס זה וקורס 
 ניתן להירשם לשניהם, אלא לבחור אחד מהם בלבד.

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  מבוא לתורת המשפט 10402

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  משפטית סדנת כתיבה 3780

אנגלית למשפטנים  מתקדמים ב'אנגלית למשפטנים  4
 מתקדמים א' 

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים

קורס זה יש ללמוד בסמסטר הראשון. הקורס אינו   חונכות )בשבוע האוריינטציה( 6660
 מזכה בנ"ז

   עברימבוא למשפט  2426

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  שיטות משפט 105

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  משפט וטכנולוגיה 3100

לא -נלמדים בקבוצות קטנות 10390**קורס זה וקורס   דיני חוזים  10515**/19
 ניתן להירשם לשניהם, אלא לבחור אחד מהם בלבד.

    זיקיןדיני נ 23

 . מומלץ ללמוד עם ממשלז"נ 4נדרש בהיקף של עד   יסודות הכלכלה מיקרו 431

  משפט חוקתי י משפט מנהל 21

   דיני משפחה  24

  חוזים, דיני נזיקין דיני דיני קניין  22

ן נית. מומלץ ללמוד עם ממשל. ז"נ 4נדרש בהיקף של  יסודות הכלכלה מיקרו מאקרו יסודות הכלכלה 432
אצל  להחליף קורס זה בקורס יסודות החשבונאות

 רכזת המסלול.

  דיני חוזים דיני תאגידים  37

   סים ידיני מ 38

  דיני חוזים  דיני עבודה 35

   מבוא למשפט בינלאומי פומבי 778

 קורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרונים  עסקאות מסחריות בינלאומיות 1529

 ורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרוניםק  יני ראיותד 73

 קורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרונים  סדר דין אזרחי 34

מבואות 
כלליים 

 משפטיים

 ניתוח כלכלי של המשפטמבוא ל 1963
 מבוא למשפט וחברה 10181
 תרבותמבוא למשפט ו 1961

הקורסים האלה במהלך  משלושת אחדיש ללמוד  
 התואר. 

 .ללמוד החל מהשנה השנייה ללימודים סמינריון ניתן  ריונים משפטייםסמינ 2 
הרישום לסמינריון מותנה במעבר הקורס אנגלית 

 למשפטנים מתקדמים ב'.

 ז"נ 4  אנגליתבקורסי בחירה משפטיים  

   קורסי בחירה משפטיים 
יש לבחור קורסי  לתואר. ז"נ 144להשלמת מכסה של 

קורסי הבחירה  בחירה משפטיים מתוך רשימת
המשפטיים המפורטים בידיעון. במקרים חריגים ניתן 
יהיה לקחת קורסי בחירה שונים באישור מיוחד 

קורסי בחירה משפטיים ניתן ללמוד החל  מראש.
 מהסמסטר השני ללימודים
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Zvi Meitar Emerging Technologies Program – תכנית צבי מיתר 
 

The program aims to provide students with a unique and enriching opportunity to examine the legal, 

ethical, and social challenges of new and emerging technologies. This innovative program affords 

advanced students with an unparalleled opportunity to actively contribute to the public discourse on 

these issues with the ultimate purpose of influencing academic scholarship, shaping public policy, and 

even drafting laws and regulations.  

 

This is a year-long English language program, open to exceptional students from all schools in their 

final year of study, as well third year law students. In order to apply to the program, students must have 

an 85 GPA (minimum).  No legal or technical background is required. Those students deemed to be 

qualified for the program will be invited for an interview.  

 

Over the course of the year, students will have the opportunity to:  

     Interact personally with industry leaders, as well as government officials and NGOs.    

     Educate and inform the public on issues associated with disruptive technologies through      

developing symposiums, round tables, workshops and conferences. 

     Examine the legal, ethical, and social aspects relating to new and emerging technologies.  

Students will research these challenging issues, publish position papers, formulate amicus briefs 

and draft relevant statutes. 

The program is 11 credits and will comprise two parts: 

 4 credits will be granted for academic course work and will be awarded according to the course of 

study and the relevant school. The academic course work will be further divided into three parts: 

1)  2 credits for a general introductory course on the field of the examination of the ethical, 

legal and social implications of technologies; 

2)  2 credits for a Law and Technology course (please note: neither a background in law, nor a 

background in technology is required); 

3)  3 additional credits (extra credits) for a technology workshop. The technology workshop 

comprises of talks by local and international guest speakers, on a bi-weekly basis. The 

speakers are experts in the field of technology, law, science, and ethics and will share their 

personal success stories in an intimate and informal session. The 3 credits are not counted 

towards the student's absolute credit requirement for their degree; however, these 

credits will be factored in as an accredited course by the registrar when determining 

grade point averages (GPA). 

 

4 credits are granted for a yearly research project. Students will be divided into small groups 

where they will choose from real-world projects in the fields of Hi-Tech, Bio-Tech and Green-

Tech.   

 

The program will also include local off-site tours of relevant Israeli industries, affording the 

students a unique opportunity to make contact with leading figures and organizations in these 

fields. 

 

Students will need to commit 5-7 hours per week to work on the yearly research project outside 

of class. Students are expected to devote equal effort and attention to all their work regardless of how 

the administration breaks down the final credit counts. 

 

Upon completion of the program, students will receive an official certificate. 

 

Dov Greenbaum is the Director of the program and of Zvi Meitar Institute for Legal Implications of 

Emerging Technologies. 

For additional information please review our website:  

http://portal.idc.ac.il/en/main/research/zmi/pages/emerging_technologies_program.aspx 

 

 

http://portal.idc.ac.il/en/main/research/zmi/pages/emerging_technologies_program.aspx
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PART I: Academic Courses – 7 credits (4 out of the 7 credits are granted towards your credit 

requirements). 

 

Introduction ELSI of Science and Technology (Dr. Dov Greenbaum, Academic 

Program Director)-2 cr. 

This course will look to the historical underpinnings of studying ethical legal and social implications 

(ELSI) of science and technology and discuss in depth how such a study can be valuable to society as a 

whole.  With this framework established, the course will also look to both established and current 

technologies to see where ELSI issues arise and where and how ELSI intervention may be useful or 

not.  The course will seek to provide the necessary foundation to develop the skill set for examining 

many new and emerging technologies in light of their legal, ethical and social implications. 

Semester A - Exam 

 

Technology and Law (Dr. Dov Greenbaum, Academic Program Director)-2 cr.  

The goal of the course is to introduce students who may not have either a science or a law background 

to the legal issues associated with technologies.  As our lives become more enmeshed in unprecedented 

technological innovations, we as a society are faced with novel legal issues that will affect us 

independent of our particular legal bent.    

The course will discuss many innovative technologies such as robotics and AI, genetics, the internet, 

virtual reality, Fintech and 3D printing and the legal issues that we are likely to confront. The course 

syllabus will be dynamic, representing current events or student choices.   

The class will focus on employing media from popular culture to enhance the in-class debate 

Semester B – Take Home Exam 

 

Emerging Technologies Workshop (Dr. Dov Greenbaum, Academic Program 

Director)- 3 cr. that are not counted towards the student absolute credit requirements 

but will be factored in as an accredited course by the registrar when determining grade 

point averages (GPA). 

The workshop will host weekly/bi-weekly guest speakers, comprising local and international experts in 

one or more of the fields of technology, law, science and ethics, who will share their personal success 

stories in intimate and informal sessions. 

Students will be required to prepare short position papers to be submitted throughout the year.  

Furthermore, students will also have the opportunity to summarize lectures of speakers at various 

conferences/events/tours and to write blogs on diverse technologies as well as the legal, ethical and 

social implications of these technologies. 
 

PART II – Student Project 
 

Yearly Research Project (Dr. Dov Greenbaum, Academic Program Director)- 4 cr.  

A year-long research project in which students gain practical experience. Projects may be in the form 

of a white paper, amicus briefs, proposed statutes and regulation, or academic research that could be 

presented to the relevant institution. Students form teams and work on their projects throughout the 

academic year with the guidance of program faculty, mentors and industry experts. 

 

Law students:  Law students could choose one of the following options for the breakdown of the 8 

credits that are granted towards the student’s degree : ** 

 
 

Option 1 

6 credits Legal Elective 

2 credits Legal English 

 

Option 2 
4 credits Legal Elective             

4 credits Legal English  
 

 
** For students of other schools, accreditation has been determined by the Dean of each school and 

students may send an email to inbar.carmel@idc.ac.il  for additional information. 

 

mailto:inbar.carmel@idc.ac.il
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 רובינשטיין למנהיגות חוקתית תוכנית

 
 סקור מספר מקצוע הלימוד            שיעור שעות נקודות זכותסה"כ 

    

  3770שם הקורס טרם נקבע *1 1

    

4 
2* 
 10582 דנת מנהיגות חוקתיתס **2

    
 10584 סדנת בין משפט ופוליטיקה *2 2
    
 10585 סדנת משברים חוקתיים גלובליים **2 2
    

2 
2* 
2** Comparative Constitutional Democracy(e) 10586 

    

  סה"כ נקודות זכות  11

    

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.  

 **  ב'. מקצוע הנלמד בסמסטר  

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית  

  קורס מרוכז בשפה האנגלית.  
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 ליזמות  Zellתכנית           

 
מספר 
 קורס

 הערות סה"כ נק' זכות שעות שיעור מקצוע הלימוד

     
3433 Concept Testing for Products and Service 2* 2 6 מפגשים; מפגשי צוות 

     
3434 Marketing Strategy 2* 2 6 מפגשים; מפגשי צוות 

     
3386 Venture Creation A 4* 3  

     
3385 Financial Thinking for Startups 2* 1  

     
3387 Venture Creation Field Study - B 3** 3  

     

3435 Legal and Finance Aspects of 
Entrepreneurship 

 צוות מפגשים; מפגשי 12 2 **2
 

     
3388 Business Modeling 2** 1 6 םמפגשי 

     
3389 Startup Economics 2** 2  

     
3390 Entrepreneurial  Toolbox 2*** 4  

     

 סדנת הרצאות אורח  4 ***2 סדנת יזמות  5011
     
  24 סה"כ שעות סמסטריאליות 
    
   מקצוע הנלמד בסמסטר  א'. *
   קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ **
   מקצוע הנלמד לאורך כל השנה )א+ב( ***

 

 לתשומת לבכם:

  ז מקורסי בחירה כלליים."נ 4הסטודנטים יקבלו פטור של 

  ז קורסי בחירה משפטיים "נ 4 -ז מקורסי הבחירה המשפטיים בשפה האנגלית ב"נ 4סטודנטים יוכלו להמיר

 בשפה העברית.

 פה תכניות לימודים שמחייבות לתואר, לרבות התמחות/חטיבה.אין מדובר בתכנית המחלי 
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סמינריונים  מערכת   

 

  חובההינה  הנוכחות בכל מפגשי הסמינריון. 

    ג' סמינריון משפטי לא יוכל -לא ניתן ללמוד שני סמינריונים בשנה ג'. סטודנט בשנה ג' שבחר בקיץ בין שנה ב' ל
 אלא על בסיס מקום פנוי בשבוע השינויים.ללמוד סמינריון נוסף במהלך שנה ג', 

     .'תנאי לרישום לסמינריונים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב 

      סטודנט שלא הגיש עבודת חקר במסגרת תכנית ההוראה בקבוצות קטנות לסטודנטים שנה א', לא יוכל להירשם
 לסמינריונים, עד להשלמת עבודת החקר.

 לפיכך, סטודנט הלומד סמינריון שני סמינריוניםלסיים תואר במשפטים הנכם מחויבים ללמוד  שימו לב: על מנת .
 4נ"ז אינו פטור מלימוד סמינריון נוסף. לסטודנטים אשר ילמדו סמינריונים במכסה העולה על  4שנתי בהיקף של 

 בחירתם.  פ"יי/בינתחומי, ענ"ז הנדרשים תשמש כתחליף לקורס בחירה משפט 4 -יתרת נ"ז מעבר למסכת  ה –נ"ז 

   

 סמינריון שנתי
   

 סקור מספר מקצוע הלימוד            נקודות זכותסה"כ 

   

  1683היבטים משפטיים בתפיסת הבטחון 4
   
 6-הסמינר יתקיים בסמסטר א' במתכונת רגילה, אך בסמסטר ב' במתכונת מרוכזת של כ 

 משך.מועדי המפגשים יפורסמו בה מפגשים. 
 

 

 

  סמסטר א' 

 נקודות זכותסה"כ  מקצוע הלימוד            מספר הקורס

   

  2אחריות מקצועית 1185

   

 2 דיני מתנות וירושות 1296

   

 2 סוגיות עכשוויות במשפט הבינלאומי 1365

   

  2קניין רוחני 1781

   

 2 ההיבטים עיוניים ומעשיים בניהול הליכי אכיפ 2819

   

 2 משפט משווה 3456

   

  2 סוגיות מתקדמות במשפט מנהלי 3857

   

 2 עבירות המתה 10013

   

  2 משפט, פסיכיאטריה, חברה ומה שביניהם 10556

   

 2 משפט והיסטוריה 10604

   

 2 הגנות במשפט הפלילי 10605

   

 2 במשפט וצבאסמינר  10607

 
  סמסטר ב'
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 נקודות זכותסה"כ  מקצוע הלימוד            סמספר הקור

   

 2 דיני מתנות וירושות 1296

   
 2 סמינר במיסוי בינלאומי 1677

   
 2 אמת ושקר בהליך הפלילי 1783

   

 2 נטיביות ליישוב סכסוכיםדרכים אלטר-ניהול משא ומתן גישור ובוררות 1792

   

 2 וניסחר האלקטרסמינר במשפט, אינטרנט ומיסוי המ 1880

   

 2 אתגרים גלובליים בעידן הדיגיטלי 3653

   

  2 הבטים חוקתיים –מומחים במערכת המשפט  3851

   

  2 ויניקוט והמשפט 3852

   

  2 התעללותויחסים מקולקלים: הטרדה, התעמרות  3854

   

 2 דיני יזמות טכנולוגית 3856

   

 2 בדיני משפחהסוגיות מתקדמות  3869

   

 2 משפט רומי 10563

   

 הקבלה לסמינר מותנית בהגשת קו"ח  

 ומעלה. 80של ציונים ממוצע הקבלה לסמינר מותנית ב  

  סמינר יעודי לסטודנטים בתכניתLegal Mind בפסיכולוגיה  
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 בית ספר הארי רדזינר למשפטים -רסי בחירה קו
  רי רדזינר למשפטים ללמוד קורסי בחירה כמפורט בתוכנית הלימודים שלהם.הסטודנטים בבית ספר האעל 

 .שיתפרסמו לסטודנטיםעשה דרך האינטרנט בהתאם להנחיות נהרישום לקורסי הבחירה 

 בתקנון  27אנא שימו לב לסעיף  .בלבד של כל סמסטר ניםהראשו ייםביטול רישום לקורס יעשה במהלך השבוע
 הלימודים.

 הבחינות של הקורסים אליהם נרשם. מועדיודנט לבדוק את באחריות הסט  
 

 קורסי בחירה משפטיים    
 

 שנתי     
      

סה"כ  הערות
נקודות 

 זכות

 סקור מספר מקצוע הלימוד           

      
  10512משפט מבוים  6 )הרישום יעשה ע"י ועדת קבלה( בוגרי שנה ב'

      

 693 כתב העת משפט ועסקים  4 הסתייםג "הרישום לשנה"ל תשפ 
      

תוכנית המשפט המבוים בקניין רוחני באוקספורד היא סדנא שנתית בה 
בתי ספר למשפטים מכל העולם המתקיימת מדי שנה  25-נוטלים חלק כ

באוקספורד, אנגליה. הסדנא מתקיימת בשיתוף פעולה עם משרד עורכי 
 .ת המנחיםדין אריאל דובינסקי אשר נמנה על צוו

סטודנטים בלבד והרישום פתוח לסטודנטים בשנים  3-הסדנא מוגבלת ל
הרישום לשנה"ל  .ד' ומותנה בהגשת מועמדות וריאיון אישי-ב', ג' ו

 ג הסתיים."תשפ

משפט מבוים בינלאומי  2
 בקניין רוחני באוקספורד

10547 

 
  סמסטר א'

 סה"כ נקודות זכות מקצוע הלימוד מספר קורס
   

 2 סדר דין פלילי 5

   

 2 אתיקה מקצועית 74

   

 2 ילדים ובני נוער במשפט 1989

   

 2 הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים 3858

   

 2 ליטיגציה אזרחית 4824

   

 2 משפט בינלאומי פרטי 10055

   

 2 המשפט הבינלאומי בפעולה 10592

   

  2דיני מקרקעי ישראל 845

   

  3דיני בנקאות 10263

   

  2עסקאות מתקדמות במקרקעין 1430

   

  2ניהול נדל"ן בינ"ל 1530
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  2הסכמים ועסקאות 3204

   

  3ממשל תאגידי השוואתי 10262

   

  2רישום מקרקעין 10443

   

  2רגולציה מסחרית באיחוד האירופי 2697

   

  2דיני פרסום ושיווק 3325

   

6269   2דיני סחר בינלאומי 

   

 3 (e)בינה מלאכותית ומוסר  3169

   

 2 אתגרים משפטיים וביטחון סייבר 3280

   

  סמסטר ב'

 סה"כ נקודות זכות מקצוע הלימוד מספר קורס

   

 2 דיני הירושה והמשפט האזרחי 333

   

 2 חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו 1741

   

  2 יהול ממשל תאגידיהיבטים בנ-סדנא 1893

   

  2 ניהול ההליך הפלילי -סדנא  1895

   

 2 רפואה משפטית בתיקים פליליים 3859

   

  2חקיקה ועשייה פרלמנטרית -משפט ופוליטיקה  10608

   

 2 משפט סביבתי 10361

   

  2מיסוי מקרקעין 506

   

  2חשבונאות מקרקעין 983

   

  3עסקיים: מבט השוואתי הגבלים 10481

   

  2ותהיבטים משפטיים ופרקטיים של מיזוגים ורכיש 10603

   

  2עסקאות מימון בינלאומיות 1501

   

  3דיני תכנון ובנייה 500

   

10453 International Intellectual Property 2 

   

  3מיסוי בינלאומי 3272

   

  2כלכלה עירונית 10086
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 'ד'  -קורסים אלו הינם קורסי חובה התמחותיים. רישום אליהם כבחירה משפטי יתאפשר לסטודנטים בשנים ג
בלבד ולסטודנטים שנה ב' במסלולים הישירים לתואר שני ובתכנית המיוחדת לבעלי תארים קודמים, על בסיס 

 מקום פנוי.

  ט מבוים כתחליף להשתתפות בסמינריון משפטי אחדההוראה של בית הספר הכירה בהשתתפות בקורס משפועדת. 

 :סדנא משפטית מעשית 

הסדנאות תשלבנה . הסדנאות יועברו בידי עורכי דין ושופטים בכירים בעלי נסיון מעשי רב בתחום הרלוונטי
 לימודים פרקטיים עם בסיס תיאורטי רלוונטי. ככל הניתן יתקיימו במסגרת הסדנא סימולציות.

 ד'.-יועדות לסטודנטים בשנה ג' והסדנאות מ

סטודנט רשאי לשלב בתכנית הלימודים שלו סדנה אחת )ואחת בלבד( כקורס בחירה משפטי. הרישום לסדנאות 
 יתבצע במהלך הרישום לקורסי הבחירה.

( במטרה לאפשר תהליך למידה יעיל 25, ובמקרים מיוחדים עד 20הסדנאות תוגבלנה למספר משתתפים קטן )
 רטנית של מורה הסדנה.בהנחיה פ

 הנוכחות במפגשי הסדנה הינה חובה, כנהוג בסמינריונים, למעט העדרויות מותרות כקבוע בתקנון הלימודים.

 כל הנהלים הרגילים הקבועים בתקנון לגבי כל קורס בחירה יחולו על הסדנאות.

תורמת בדיונים ועל בחינת סוף הציון יתבסס על עבודות ומטלות שיגישו הסטודנטים ועל השתתפות  מבנה הציון:
 סדנא.

במקרים מיוחדים, באישור דיקן ניתן יהיה לוותר על דרישת הבחינה. פרוט מרכיבי הציון )לרבות קיומה של  בחינה 
 ומשקלה( יפורטו בסילבוס הקורס.

 ומעלה. 80של ציונים ממוצע משלוח קו"ח ובמותנית בדנה הקבלה לס 

 אך הבחינה בקורס תיערך בעברית. הקורס יינתן בשפה האנגלית 

(e) ת.הקורס יינתן בשפה האנגלי  
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 המערך ההתנסותי
 ראש המערך ההתנסותי: ד"ר נטע נדיב

 

בית ספר הארי רדזינר למשפטים מציע מגוון תוכניות מעשיות שונות וביניהן, תכניות הקליניקות ופרקטיקום,  

 , ויש בהן כדי להוסיף על הלימודים העיוניים בתואר. המאפשרות התנסות מעשית במגוון תחומי ידע משפטים

 

הן תכניות לחינוך אקדמי יישומי, המשלב אקדמיה עם פרקטיקה ומבקש לחנך סטודנטים  המשפטיות הקליניקות

למשפטים לאחריות חברתית, כחלק מהותי מן המקצוע המשפטי. החינוך הקליני המשפטי חושף את הסטודנטים 

הקליניקות הן תכניות המשפט אינו רק כלי ליישוב סכסוכים, כי אם גם מכשיר לשינוי חברתי. להשקפת עולם, שלפיה 

 . נ"ז משפטיות 8-או ב 6-שנתיות המזכות ב

 

תכניות הפרקטיקום מפגישות את הסטודנטים עם גופים מקצועיים שונים. במסגרת שיתוף הפעולה מוצעות מגוון 

 4-תנסות עם עבודה משפטית. פרקטיקום היא תוכנית שנתית המזכה בתכניות מעשיות אשר מאפשרות לסטודנטים ה

 נ"ז משפטיות. נבהיר כי לא ניתן לקחת חלק בקליניקה ובפרקטיקום באותה שנה. 6או 

   .קורסי הפרקטיקום נחשבים כקורס בחירה משפטי ולא כקליניקה משפטית 

  .לא ניתן להשתתף בפרקטיקום ובקליניקה באותה שנת לימודים 
 

 .הסתייםהרישום לכל הקליניקות וקורסי הפרקטיקום לשנה"ל תשפ"ג 

 
 : הרשמה

 חוברת ההרשמה למערך ההתנסותי תפורסם בכל שנה אקדמית לקראת שנת הלימודים הבאה. .1

בחוברת יפורסמו נהלי ההרשמה המעודכנים לאותה שנת לימודים וכן חוברת המידע על התכניות השונות  .2

 יטת רייכמן, קליניקות ופרקטיקום.הפועלות באוניברס

בחוברת המידע יפורטו בנוגע לכל תכנית דרישות הסף, הזיכוי האקדמי הניתן בגינה, החובות המוטלות על  .3

 הסטודנט, תחומי העיסוק המרכזיים, אופי העבודה המעשית וזהות הסגל. 

המלצות ומסמכים רלוונטיים על סטודנט שעומד בדרישות הסף יתבקש לשלוח קורות חיים, מכתב פנייה,  .4

פי דרישה. הסטודנטים שיעברו את תהליך הסינון הראשוני, יוזמנו לראיון, על פי שיקול הדעת של סגל 

 התכנית.

 : קבלה

הקבלה לתכניות המערך ההתנסותי מותנית בראיון אישי ובהליכי מיון נוספים בהתאם לאופיין של  .1

תצא הודעה רשמית על קבלה או אי קבלה לתכנית בהתאם  התכניות השונות. לאחר סיום הראיונות

להחלטת סגל התכנית הרלוונטית. סטודנט  שהתקבל חייב לאשר את השתתפותו לשם סיום תהליך הקבלה 

 וההרשמה.

 קבלתו של סטודנט לתכנית מסוימת במערך ההתנסותי כפופה לשיקול דעתו של סגל התכנית בלבד.  .2

ותו בתכנית המערך ההתנסותי לא יוכל לבטל השתתפותו, אלא בנסיבות סטודנט שאישר את השתתפ .3

 חריגות ויוצאות דופן. בכל מקרה אחר, ביטול לאחר מתן האישור להשתתפות, משמעותו ציון נכשל. 

סטודנט המבקש לבטל השתתפותו במערך ההתנסותי טרם פתיחת שנת הלימודים, בשל קיומן של נסיבות  .4

דופן, יפנה בקשה מנומקת בכתב למנהל הסטודנטים. הבקשה תועבר לראש המערך חריגות ויוצאות 

 ההתנסותי אשר בהתייעצות עם מנהלת הקליניקות תקבל החלטה.

 

 : מסגרת הלימודים המערך ההתנסותי

הסטודנט כפוף לכללי האתיקה המקצועית של לשכת עורכי הדין )ובתכניות הקליניות אף לקוד האתי של  .1

ת המשפטיות בישראל(. במסגרת מערך השיעורים יועברו לכלל הסטודנטים הרצאות באתיקה הקליניקו

 מקצועית. יודגש כי :  

הסטודנט ישמור בסוד כל מידע שהגיע לידיעתו במסגרת התכנית ותחול חובת סודיות מלאה בכל  א.

 ובכלל. הנוגע למידע שהגיע לידיעתו במסגרת התכנית וזאת גם לאחר סיום לימודיו בתכנית

על הסטודנט להודיע לסגל התכנית על כל ניגוד עניינים אפשרי שיש לו עם עניין שהגיע לטיפולו או  ב.

 נמצא בטיפול התכנית.

 על כל סטודנט בתכנית למלא מטלות:              .2
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עבודה מעשית בהיקף של שש שעות בממוצע בשבוע לאורך שנה קלנדרית, או לאורך סמסטר אחד,  א.

לאופיין המשתנה של התכנית והנ"ז הניתן בגינן. סגל התכנית יתחשב בתקופות בחינות או בהתאם 

חופשות, אך ככלל העבודה המעשית נמשכת גם בתקופות אלה. במקרים מסוימים יידרש הסטודנט 

 להשלים טיפול במשימות שהחל בהן גם לאחר סיום השנה האקדמית.

פי שייקבעו במערכת השעות לאורך שנת הלימודים ובימי השתתפות בשיעורים הפרונטליים בתכנית כ ב.

ההכשרה שיתקיימו בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים באוניברסיטת רייכמן. ההשתתפות בשיעור 

 היא חובה וניתן לקבל פטור באישור סגל התכנית בלבד ובמקרים מיוחדים.

 כנית. ג.     מטלות מחקר, כתיבה והצגות מקרה, כפי שיוגדרו במסגרת הת

 פגישות עם סגל התכנית. ד.

הציון בתכנית משקלל את העבודה המעשית, ההשתתפות בכיתה ומטלות הכתיבה. החלוקה בין רכיבי  .3

הציון נקבעת על ידי סגל התכנית. הציון יינתן לאחר עמידתו של הסטודנט בכל המטלות המעשיות 

והעברת החומרים הרלוונטיים בהתאם  והאקדמיות, העברת חפיפה לסטודנטים הממשיכים, אם נדרשת,

 להנחיית סגל התכנית. 

 הציון על העבודה המעשית יורכב, בין היתר, מן המדדים המקובלים הבאים:  . 4

רמה משפטית, רמת המחקר והכתיבה, יחס לפונים, עמידה בלוחות זמנים, גילוי אחריות כלפי העבודה, 

ציון בתכנית המערך ההתנסותי אין הליך ערעור, למעט על מוטיבציה, מסירות ואיכות עבודת הצוות. על 

 רכיב אקדמי )עבודה, נייר עמדה וכדומה(. 

בשל האופי המיוחד של הלימודים בתכנית, ומספר המשתתפים המצומצם, על הציון בתכנית המערך  .5

 ההתנסותי לא יחול נרמול, כנהוג בקורסים אחרים בבית הספר למשפטים. 

דרישות המיוחדות לכל תכנית, תדירות המפגשים הכיתתיים, אופי העבודה המעשית פרטים אודות ה .6

 והיקפה יפורטו בחוברת ההרשמה. 

 
 הרחקה מתכניות המערך ההתנסותי:

סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות התכנית ו/או לא ימלא כראוי את חובותיו באחד מרכיבי ההשתתפות,  .1

 ימודים. יורחק מלימודיו בתכנית במהלך שנת הל

סגל התכנית שהחליט להרחיק סטודנט, יערוך עמו שיחת משוב המפרטת בפניו את הבעיות בתפקודו בטרם  .2

 הרחקתו כאמור.  

טרם קבלת ההחלטה להרחיק סטודנט, יובא הנושא בפני מנהלת המערך ההתנסותי או המלווה האקדמי  .3

טה סופית בעניינו. בתכניות הקליניות, העתק של הקליניקה שיערוך לסטודנט שיחת שימוע לפני קבלת החל

 ההחלטה יועבר למנהלת הקליניקות.

 הרחקה מתכנית במערך ההתנסותי משמעותה ציון נכשל, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות.  . 4

 

 

 



 79 

 תכניות קליניות
 

 אחראית אקדמית על  הקליניקות: פרופ' רות זפרן 

 ראש המערך ההתנסותי: ד"ר נטע נדיב

 

קות הן תכניות לחינוך אקדמי יישומי, המשלב אקדמיה עם פרקטיקה ומבקש לחנך סטודנטים למשפטים הקליני

 לאחריות חברתית, כחלק מהותי מן המקצוע המשפטי. 

החינוך הקליני המשפטי חושף את הסטודנטים להשקפת עולם, שלפיה המשפט אינו רק כלי ליישוב סכסוכים, 

מנת לחנך לערכי צדק ונגישות למשפט, יש לצאת ולפגוש את אלה שקולם  כי אם גם מכשיר לשינוי חברתי. על

 אינו נשמע וגורלם לא שפר עליהם. 

שימוש במשפט  חינוך משפטי מקצועי; המטרות העיקריות של הקליניקות הן: סיוע לאוכלוסיות הזקוקות לכך;

בחינת המשפט בין כתלי  ל;לקידום צדק חברתי ולקידום זכויות אדם; חשיפה ייחודית לעולם המשפט בפוע

 האקדמיה ובית המשפט ומחוצה להם; כינון מעבדה לחקר המשפט, שבה נבדק החוק הלכה למעשה. 

: השתתפות בקליניקה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההכשרה האקדמית של הסטודנטים למשפטים זיכוי אקדמי

ד שמונה נקודות זכות אקדמיות )נ"ז( באוניברסיטת רייכמן. ההשתתפות בקליניקה מזכה את הסטודנטים בשש ע

  בהתאם לקליניקה.

 סטודנט חייב להגיש מועמדות לפחות פעם אחת לקליניקה אחת במהלך התואר.

 

 :הנחיות ללימודים בקליניקות

  :מבנה הקליניקה

שעות  40לכל קליניקה מנחה משפטי קליני )מנהל הקליניקה(. הרכיב האקדמי בקליניקה יכלול לפחות  .1

ראה אקדמיות. היקף העבודה המעשית ייקבע בהתאם לנקודות הזכות האקדמיות הניתנות בגין הו

 הקליניקה ועל פי אופיין המשתנה של הקליניקות. 

קליני האחראי על העבודה המשפטית שיבצעו הסטודנטים -כל קליניקה תונחה על ידי עו"ד כמנחה משפטי .2

ישור האחראי האקדמי על הקליניקות, יפרסם רשימת קליני, בא-הנתונים לפיקוחו. המנחה המשפטי

 חומרי קריאה ותכנית שיעורים. 

קליני אחראי לפיקוח אפקטיבי ויעיל על עבודת הסטודנטים בקליניקה, הכולל: פגישות -המנחה המשפטי .3

 עם הסטודנטים, מתן משוב, זמינות לפניות ופיקוח כללי. 

 צעיריםהקליניקה לייצוג בני נוער ו 1627+10221
  The Youth Representation Clinic 

 מנהלות הקליניקה: עו"ד שירן חסון, עו"ד שרון ציונוב.

שעות הוראה,  60ש"ס, כ  8שנה ב' ומעלה בעלי יוזמה ואחריות חברתית.  הקליניקה מזכה ב  סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

הקבלה מותנית בראיון אישי.  דרישת קדם/ במקביל:  שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית. 6שיעור שבועי ו 

ימים בשבוע החונכות לפני פתיחת שנת הלימודים  5קורס ילדים ונוער במשפט של עו"ד שרון ציונוב. תתקיים הכשרה בת 

 ובמועדים נוספים. 

 

רכזי נוער בקהילה  במגוון רחב הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים היא תכנית ייחודית העוסקת במתן סיוע וייעוץ משפטיים במ

של  תחומי  המשפט הפלילי והאזרחי, מן הייעוץ הראשוני ועד הייצוג בערכאות השונות. לקליניקה שיתופי פעולה רחבים עם 

הסנגוריה הציבורית, ארגוני הקהילה הגאה, עלם, מחלקות החינוך והרווחה העירוניות, עמותת ילדים בסיכוי, המועצה לשלום 

 ד.הילד ועו

, הביאה לבחינה מחודשת של מעמדם המשפטי של 1991אשרורה של ישראל את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד בשנת 

ילדים בישראל וביניהן זכותו של הקטין להביע את עמדתו ולהישמע בכל הליך שיפוטי המתקיים בעניינו. אשרור האמנה הביא 

נקת ייצוג גורף על ידי הסנגוריה הציבורית שהורחב לכל הארץ בין השנים לדיון בייצוג ילדים בהליכים פליליים בישראל להע

כיום מורחבת בהדרגה הזכות לייצוג עצמאי לקטינים לתחומים נוספים הנוגעים לקטינים בהליכי אשפוז . 2002 – 1998

והמאבק על אופיו של  פסיכיאטרי או המוצאים מן הבית להשמה חוץ ביתית. עם זאת, הדרך להרחבת הייצוג לתחומים נוספים

ייצוג זה עדיין ארוכה. השירותים הממשלתיים ייכנסו לתמונה כאשר ישנו כבר תיק בבית המשפט או מעצר, אך הצורך בליווי, 

ייעוץ וסיוע בשלבים הראשונים של ההליך, בהסברה ובמניעה, מחיקת רישום פלילי או גיוס לצבא אינו מקבל מענה מן 

, השירותים מצומצמים עד בלתי קיימים וצעירים נטולי תמיכה 18י נוער וצעירים מעל גיל הרשויות. כאשר מדובר בבנ

 משפחתית מוצאים עצמם בקשיים רבים ללא סיוע משפטי. 

 העבודה המעשית בקליניקה מתבצעת בשני מישורים: 
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יקה פועלת במוקדי שטח מוקדי עבודה מעשית וטיפול בפניות שוטפות המגיעות לקליניקה. הקלינ -המישור הפרטני     .1

שונים הכוללים: משרדי עורכי דין מן הסנגוריה הציבורית, מועדוני קידום נוער, שלטר ומרכז לטיפול בזנות, 

פרויקטים לנוער דר רחוב ולנוער להט"בי ועוד. במסגרת העבודה המעשית במוקדים יינתן טיפול משפטי פרטני 

 ת המועדון/פנייה ישירה של הנערים והנערות. לפונים, בהפניית עורכי הדין או בהפניית צוו

מדי שנה תעסוק הקליניקה בהליכים עקרוניים )ניסוח תגובה  –המישור העקרוני ועבודת הרוחב של הקליניקה      .2

לתזכירי חוק, ניסוח הצעות חוק, כתיבת ניירות עמדה ועוד( בנושאים העולים מפעילותה השוטפת, בשיתוף פעולה עם 

בורית, הסיוע המשפטי האזרחי, חברי כנסת וארגונים חברתיים. בנוסף, מעבירים הסטודנטים הסנגוריה הצי

במוקדים השונים, מערכי שיעור בנושאים משפטיים שונים, העולים מתוך השטח, ואשר יש בהם כדי לחשוף את 

 רוך בפניות פרטניות.פעילות הקליניקה ולתת מענה לשאלות כלליות ולהנגיש את המשפט לבני הנוער באופן שאינו כ

 

הקליניקה מספקת למידה משמעותית וחשיפה לעולם משפטי מורכב המתנהל ברובו מאחורי דלתיים סגורות. הפניות מגיעות 

מגופים רבים ולכן העבודה המשפטית בה מגוונת  ומאפשרת לסטודנטים לרכוש מגוון כלים משפטיים: כתיבה משפטית, 

עת משפטיות, הכנת טיעונים לבית המשפט ועוד.  הסטודנטים יצטרפו לדיונים בבתי התנהלות מול לקוח, כתיבת חוות ד

 המשפט, לוועדות הערכה ולביקורים במוסדות חסות הנוער. 

הקורס האקדמי המלווה את הקליניקה יעסוק בניתוח ביקורתי של חקיקה בתחום הנוער בישראל ומחוצה לה, אלטרנטיבות 

מניעתית, עריכת דין טיפולית ועריכת דין קהילתית, דילמות אתיות בייצוג אוכלוסיות להליכים המשפטיים, עריכת דין 

מודרות, גישות שונות לשיפוט נוער ולייצוג בני נוער, רגישות מגדרית ותרבותית בייצוג אוכלוסיות מוחלשות, נגישות למשפט, 

ועוד.  בקליניקה יתארחו מומחים מתחום הנוער  מעמדם של קטינים בהליכים משפטיים, קטינים כעדים, חשודים ונפגעי עבירה

 וייערכו תרגילים יישומיים בכיתה )סימולציות וניתוחי מקרה(. 

 Shiran.Hason@idc.ac.ilלפרטים בנוגע להרשמה יש לפנות לעו"ד שירן חסון במייל:  

 
 נישום  -הקליניקה לשלטון מקומי בראי תשלומי החובה ויחסי רשות  10513

 ד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'בשיתוף משר

Municipal law clinic in the context of obligatory payments and the relationship  

between the taxpayer and the authority  

 אסף, משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'-מנהלת הקליניקה: עו"ד שגית אביטל

 
נה ב' ומעלה, הקבלה מותנית בראיון אישי. תתקיים הכשרה מרוכזת בשבוע ההכשרה ש סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

 שלפני תחילת שנת הלימודים
שעות שבועיות לאורך   6שעות הוראה אקדמיות, שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של  52-ש"ס, כ 6הקליניקה מזכה ב 

  שנה קלנדרית. מטלה אקדמית להגשה.

משרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ומנוהלת על ידי מנהלת תחום המיסוי המוניציפלי במשרד, הקליניקה פועלת בשיתוף 

 אסף. -עו"ד אביטל

אסף בעלת ניסיון של -אסף, מנהלת תחום המיסוי המוניציפלי במשרד. עו"ד אביטל-הקליניקה תנוהל על ידי עו"ד שגית אביטל

נק מוכרות במשק ורשויות מקומיות. כיהנה בעבר כיו"ר ועדת הערר לענייני ארנונה שנים בתחום, בליווי וייצוג חברות ע 20 –כ 

 בעיריית הרצליה והיתה חברה בפורום הארצי לקביעת צו ארנונה אחיד מטעם מרכז השלטון המקומי לישראל בע"מ.

בעלי / מחזיקי הנכסים. השלטון המקומי ותשלומי החובה הנדרשים על ידו, פעמים רבות מהווים "חידה" עבור חלק ניכר מ

הקליניקה תעסוק ביחסים המורכבים שבין הנישומים ובין השלטון המקומי, בהיבט תשלומי החובה המושתים על ידי הרשות. 

בכלל זה נעסוק במגוון תחומים, לרבות חיובי הארנונה, אגרות והיטלי הפיתוח, השונות ביניהם, חקיקת ההקפאה החלה 

ום וכיו"ב. הקליניקה תיתן מענה למגוון רחב של נישומים, לרבות ביחס לבתי מגורים, עסקים בתחום, דרכי התנגדות הניש

 אפ וכיו"ב.-שונים, חנויות, בתי כלבו, מספרות, מסעדות, בתי מלאכה, תעשייה, חברות סטארט

 הקליניקה תפעל במספר מישורים על מנת לסייע לנישומים בהתנהלות מול הרשויות:

 שפטי פרטני ללא תשלום למחזיקי נכסים מול הרשויות.מתן ייעוץ וסיוע מ 

 .סיוע בהפחתת חיובי המס, לרבות התמודדות מול שומות יזומות מצד הרשות 

  .כתיבת השגות 
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 .כתיבת כתבי ערר, הופעה וייצוג בפני ועדות הערר השונות 

 .כתיבת ערעורים ועתירות מנהליות בפני ערכאות משפטיות 

 ן לפשרה וכתיבת הסכמי פשרה.ניהול הליכי משא ומת 

 .הגשת תובענות ייצוגיות ותביעות השבה 

  .הגשת התנגדויות וכתבי עמדה למשרד הפנים 

 .עבודה מחקרית בסוגיות שונות העולות בתחום 

  קידום מדיניות ותיקוני חקיקה הקשורים בצווים המקומיים באמצעות כתיבת ניירות עמדה וקידומם באמצעות

 בנטיים. הרגולטורים הרל

לסטודנטים תינתן הזדמנות לפגוש נישומים ולבחון חיובים ביחס למגוון רחב של סוגי נכסים, בהקשר של צווי ארנונה שונים, 

להתנהל מול הרשויות ולעסוק לעומק בסוגיות שונות בתחום השלטון המקומי ובנקודות המפגש המורכבות של הנישומים מול 

 הרשויות. 

תלוו למשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות', מן המשרדים המובילים בארץ, בתיקים הסטודנטים בקליניקה י

 נבחרים.  

 savital@fbclawyers.comאסף, מייל: -בכל שאלה הנוגעת לקליניקה ניתן לפנות לעו"ד שגית אביטל

 

  ניר-אפים ע"ש גלדסטון-פט לסטארטהקליניקה להנגשת המש 10047

Nir Legal clinic at IDC Herzliya-The Gladstone 
 מנהל הקליניקה: עו"ד עינת כץ 

 80שנה ג' או ד' )למסלולים הישירים לתואר שני גם שנה ב'(, בעלי ממוצע ציונים )כללי( של  סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

 ס אנגלית למשפטנים א'. ומעלה )או פטור( בקור 80ומעלה וציון של 

ש"ש לאורך שנה  6שעות הוראה אקדמיות. שיעור דו שבועי, עבודה מעשית בהיקף  52-ש"ס. כ 8-הקליניקה מזכה ב

 תוך התחשבות(.  גם בתקופת הבחינות וגם בחודשי הקיץקלנדרית )

 

תתפות בקליניקה ללא נוכחות ימי הכשרה )בוקר עד ערב( המתקיימים בימי הקיץ. לא תתאפשר הש 4-* השתתפות חובה ב

 מלאה בימים אלו. לא יינתן פטור. 

חלונות זמן )בני שעתיים כל אחד( )"המועדים"( שבהם תהיו זמינים לקיים פגישות עם  3** בתחילת השנה, תדרשו למסור 

בנוסף להרצאות  הלקוחות ו/או מנהל הקליניקה. מועדים אלו לא יהיו "נעולים" כל השנה, אלא רק בהתחלה. המועדים הינם

  שבועיות, ולא במקומם. חובה זו חלה גם אם בפועל לא תדרשו להגיע.-הדו

 .2005." ביל גייטס, מנכ"ל מיקרוסופט, נובמבר יחסית לגודלה, ישראל היא מעצמה טכנולוגית"

ל הפכה למעצמה למרות שזה לא מזיק לשמוע זאת מביל גייטס, במקרה זה, באמת שאין צורך, שכן מזה זמן רב ברור שישרא

אקזיטים אשר הכניסו  772-, נעשו כ2013-ל 2003, נמצא כי בין השנים 2013טכנולוגית. לפי מחקר שהתפרסם בכלכליסט במרץ 

, Wazeסכום מכובד לכל הדעות. גם מבלי להתעמק במספרים, די בציון שמות כמו  -מיליארד שקלים  41.6לקופת המדינה 

Check Point ,Wix ,ICQ ,Retalix  וכו', כדי להיזכר בכמה מההישגים האחרונים ולהבין את גודל ההצלחה. אך הצד השני של

סטארטאפים אינם מצליחים. הסיבות לכך רבות, אך סיבה אחת  100-המטבע, מצוי בעובדה שעבור כל אקזיט אחד מוצלח, כ

הפריפריה או מקבוצות מיעוט בחברה  עיקרית היא היעדר ליווי משפטי ועסקי מתאים, בעיקר כאשר מדובר באוכלוסיות מן

 הישראלית אשר נגישותם לשירותים אלה קשה יותר. את הקושי הזה, שואפת הקליניקה להקל.

אפים, היא קליניקה ייחודית במינה וראשונה מסוגה בישראל. הקליניקה משלבת פעילות -הקליניקה להנגשת המשפט לסטארט

י וסיוע משפטי ליזמים מאוכלוסיות מוחלשות בתחום הטכנולוגי, המחפשים יד אקדמית עם פעילות מעשית ומטרתה לספק ליוו

 מכוונת ואינם יכולים לקבל אותה מסיבות שונות.   

מנת להגשים מטרה זו, הקליניקה תספק מערך תמיכה ולווי משפטי ליזמים, תקים אתר ייחודי אשר יהווה מקור מידע -על

גורמים מובילים במשק הישראלי, הן מתחום המשפט והן מעולם העסקים והיזמות  איכותי ליזמים, ותיצור שיתופי פעולה עם

 מנת שאלו יסייעו ויתרמו להצלחת הקליניקה. -על

' הבא. הקליניקה waze'-כמשתתפים בקליניקה, תוכלו לקחת חלק בהליך הליווי היזמי המרתק, ולתרום את חלקכם ל

 ונדירה: תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית

mailto:savital@fbclawyers.com
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oאפ ע"י קבלת מגוון הרצאות ממיטב עוה"ד והמרצים בארץ.-הדרושים להקמת סטארט ללמוד את נושאי הליבה המשפטיים 

oמתחילים ולחוות את התהליך המסעיר של הקמת מיזם טכנולוגי.  לקבל ניסיון מעשי בליווי משפטי של יזמים 

oאוכלוסיות אשר מתקשות לקבל סיוע זה עקב מחסומים שונים. ע"י מתן ייעוץ משפטי ליזמים מ לעבוד למען שינוי חברתי 

oוהרחבת בסיס הידע שלה, בין היתר, באמצעות אתר הקליניקה.  ליטול חלק בפיתוח וקידום הקליניקה 

oזאת ע"י עבודה צמודה מול מנהל הקליניקה ולקוחות לקבל תשתית שתקנה לכם יתרון על פני אחרים כמתמחים ועורכי דין ,

 .  הקליניקה

: במסגרת הקליניקה יעברו הסטודנטים הכשרה מקיפה בתחומים הרלוונטיים, אשר הפעילות בקליניקה, מטלות וציונים

ידי מרצים חיצוניים ומובילים בתחומם. הסטודנטים יידרשו ללמוד את החומר הנדרש בטרם ייטלו חלק -חלקם יינתנו על

מוכנותם. בתקופת ההכשרה ובמהלך השיעורים יידונו, בין היתר,  בליווי המשפטי ויינתנו עבודות ובחנים לצורך בחינת

אפ, הקשיים והמחסומים שבדרך )תוך התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות(, הליווי -הנושאים הבאים: תהליך הקמת סטארט

טי. הפעילות אפ והן לצורך הליווי המשפ-הן לצורך הקמת סטארט -המשפטי הדרוש וכן הכלים העסקיים והניהוליים הדרושים 

 בקליניקה תתבצע בזוגות ובקבוצות קטנות, כאשר כל קבוצה תהיה אחראית על פרויקט נקודתי. 

הציון הסופי יורכב מהעבודה המעשית, העבודות והבחינות במהלך השנה, השתתפות, הצלחה בביצוע המשימות הקבוצתיות 

 וההשקעה האינדיבידואלית במהלך השנה )השקעה, לא רק השתתפות(. 

 Einat.Katz@idc.ac.il -בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד עינת כץ ב

 

 הציבורית הסנגוריה בשיתוף נאשמים לייצוג הפלילית הקליניקה  10176

The Public defenders' clinic 

 עורקבי מיכל עו"ד   :הקליניקה מנהלת

 .אישי מותנית בראיון גבוהה. הקבלה חברתית עותומוד רגישות ומעלה, בעלי ב' שנה סטודנטיםל מיועדת הקליניקה

 כפול לאורך שבועי- דו ושיעור ,החונכות בשבוע הכשרה תתקיים ,אקדמיות הוראה שעות 52כ   .ס"ש 6 ב מזכה הקליניקה

 קלנדרית מלאה. מטלה אקדמית להגשה.  שנה לאורך בשבוע מעשית עבודה שעות 8 –כ  . הלימודים שנת

  

 במהלכה הציבורית הסנגוריה לבין אוניברסיטת רייכמן בין פעולה של שיתוף היא תוצר נאשמים לייצוגהפלילית  הקליניקה

 חברתית מודעות בעלי סטודנטים  20  ייבחרו כ לתוכנית .עם הסנגוריה הציבורית דין העובדים לעורכי הסטודנטים יתלוו

  .החברה בשולי החיים אילו של לצדם לעמוד שאינם נרתעים והאחר, השונה את לראות ויכולת גבוהה

מתחומים שונים  דיסציפלינות עירוב שהוא ייחודי לתחום תוך חשיפה משמעותית תרומה בעבודתם יתרמו הסטודנטים

רווחה פסיכיאטריה קרימינולוגיה מדע פורנזי ומשפטים במטרה להביא תוצאה צודקת ללקוחות השייכים   -שמאגדים יחד 

ומצומצמת ביכולתה, ונגלה כי לא פעם עצם השתייכות לקבוצת השוליים חורצת את גורלם; לאוכלוסייה מוחלשת מוגבלת 

  .ביחד ננסה להביא לתיקון המצב ולשינוי המיוחל ללקוח ולחברה

 חומר וקריאת משפטים לידיעת מעבר שהיא לא פעם מומחיות מצריך נאשמים המיוצגים על ידי הסניגוריה הציבורית ייצוג

 בפלילים נאשם של ושיקום טיפול  ,אבחון על החולש תחום זהו  ראיות, חקירות נגדיות וטיעונים משפטיים,ועיבודו ל חקירה

 .הפלילי ההליך שהסתיים לאחר גם בו הטיפול להמשך לב תשומת מתן תוך השבתו לחברה, לאפשר מנת על

בכל תחומי המשפט הפלילי ואשר  יתהציבור הסנגוריה מטעם המייצגים דין לעורכי יתלוו הסטודנטים  :המעשית העבודה

להליכים פליליים  יחשפו הסטודנטים עם מוגבלות שכלית או נפשית בפרט. נאשמים בכלל ונאשמים מומחיות בייצוג צברו

שונים בהם מייצגת הסנגוריה הציבורית ובמידת האפשר גם בהליכים הייחודיים המתקיימים בייצוג נאשמים עם מוגבלות, 

  .לו הבבית המשפט ומחוצ

לייצוג  הנלווים ההליכים הפליליים וההליכים מורכבות את ולהבין להכיר הזדמנות תינתן בקליניקה המשתתפים לסטודנטים

 אנשים של החברה, ציבור של "האחר"החלק  עבור קודש מלאכת שעושים סנגורים מעבודת להתרשם ,כך ובתוך נאשמים,

 .לצדם לעמוד שמוכן איש ואין ,לשוליה לדחוק מעדיפה שהחברה

הכרת ההליך הפלילי על שלביו   –זו ייחודית מטריה עם להתמודד להם שיסייעו כלים לסטודנטים יעניק האקדמי הקורס

השונים, נלמד על האופן שבו סניגור מקבל החלטות וכיצד הוא מייעץ ללקוחותיו, נכיר את הדילמות העומדות בדרכו, ומה 

ר עבירה, האם באמת קיימת דילמה מוסרית? נעמיק על הייחוד של ייצוג נאשמים בעלי משמעות הדבר לעמוד לצידו של מי שעב

 ;נפש בחולי לטיפול החוק ;החוק פי על הגדרתה ובין בינה ומה ,אותה מגדירים כיצד נפש, מחלת מהי מוגבלות נפשית, נלמד

 נאשם שנמצא כנגד המתנהל הפלילי בהליך הייחודיות ;דיונית כשירות אי ובין מהותית לדין לעמוד אי כשירות בין ההבדל 

 הפלילי ייחודי זה;  בהליך הסנגור של תפקידו מה  ;בנפשו לוקה

 בפני כל סטודנט יציג ,הראשון בסמסטר הסנגורים את וליוו תיאורטי בסיס קיבלו שהסטודנטים לאחר ,השני בסמסטר

  .אותו ננתח הסטודנטים יתר עם וביחד טיפל הוא בו מקרה הכיתה

המקרה והמטלה האקדמית  הצגת - בכיתה, רפרט הדין, השתתפות עורך עם מעשית עבודה על מציון יורכב בקליניקה וןהצי

 .להגשה

 michalo@justice.gov.il :לעו"ד מיכל עורקבי במייל  לפנות יש להרשמה בנוגע בפניות

mailto:michalo@justice.gov.il
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 יניקה למאבק בשנאה על שם שירה בנקי הקל 10310

The Shira Banki Anti Hate Clinic 

 מנהל הקליניקה: עו"ד אילן יונש

שנה ב' ומעלה, הקבלה מותנית בראיון אישי. תתקיים הכשרה מרוכזת בשבוע ההכשרה  סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

 שלפני תחילת שנת הלימודים.

שעות שבועיות לאורך   6הוראה אקדמיות, שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של שעות  60-ש"ס, כ 8הקליניקה מזכה ב 

 שנה קלנדרית. מטלה אקדמית להגשה. 

 

 קבוצות כנגד הישראלי הציבורי ובמרחב ברשת לגזענות וההסתה הגזענות בגילויי מדאיג לגידול עדים אנו האחרונות בשנים

 ועוד. פים, פליטיםטבים, אתיו"כערבים, נשים, לה שונות אוכלוסייה

השנאה" המנטר בזמן אמת את ביטויי השנאה ברשת האינטרנט בישראל. עפ"י  ח"קרן ברל כצנלסון מפרסמת מדד בשם "דו

 3 ובכל גזעניות או פוגעניות, מסיתות, אלימות קריאות מיליון 3.5 כ שנה מידי עולות הוירטואלי הציבורי הדו"ח, במרחב

 . ברשת מינית מוטרדת אישה דקות

 חוסר של בתחושה חי הישראלי הציבור כי נראה פניו ועל משפטי לטיפול מגיעים בודדים רק מקרים התופעה, מימדי לעומת

 במצב דיין. וללא דין ללא מרחבים הציבורי ובמרחב ברשת ורואה והשפלה שנאה גזענות, הומופוביה, גילויי למול אונים

 .הקליניקה תעסוק והתרבותיים, החברתיים ובהיבטיו מידע, ולוגיותוטכנ משפט של המתפתח בתחום זה, המצוי משפטי

 :מישורים במספר תפעל הקליניקה

 ובפגיעה הציבורי ובמרחב ברשת וגזענות הסתה לנפגעי תשלום ללא פרטניים משפטיים וסיוע ייעוץ תעניק הקליניקה 

 לקבוצות משתייכים הנפגעים מן רבים לרשותם. העומדות האפשרויות את להבין לאזרחים ותסייע מהם כתוצאה

 .לערכאות לפנות בכדי הנחוצים והאמצעים הידע את נעדרים אשר הישראלית בחברה ומודרות מוחלשות אוכלוסייה

 ציבורי לעניין הגזענות נגד המאבק את להפוך וכדי הסובלנות לקידום ומדיניות עמדה ניירות ותפרסם תכתוב הקליניקה 

 רבים. של לנחלתם – בו להיאבק רויותהאפש על המידע ואת יותר רחב

 תיזום, במידת הצורך, ואף קיימות חקיקה ליוזמות הקליניקה תעשה שימוש בחקיקה הקיימת למאבק בשנאה, תתייחס 

  השוואתי.-מחקרי מיפוי לגזענות, תוך יעד המהוות הקבוצות על המגנים נוספים חקיקה תיקוני

 המאבק בתחומי קיימות לקואליציות תצטרף ואף ערכיה לקידום יציהקואל להקמת הקליניקה תפעל פעילותה במסגרת 

 יוזמותיה. לקידום ארגוני לובי וליצור זה בתחום פעילות לקדם כדי בגזענות

 .הקליניקה תפעל לחיזוק והידוק אכיפת החקיקה הקיימת במקרים המתאימים על ידי גורמי אכיפת החוק השונים 

 לגיטימציה ודה חברתית הדרה של וחברתיים פסיכולוגיים, תרבותיים משפטיים, טיםבהיב היתר בין יעסוק האקדמי הקורס

 תרבותיות החקיקה, רב בעבודת מידע, בכלים המשפטיים השונים למאבק בשנאה, וטכנולוגיות במשפט בחברה, קבוצות של

 .ועוד הישראלית והחברה

 

 j.co.il-i@yבפניות הנוגעות להרשמה ניתן לפנות לעו"ד אילן יונש במייל: 

 

 הקליניקה למשפט בינלאומי פלילי ולמשפט בינלאומי הומניטרי 10048

The international Law Clinic 
 מנהלת הקליניקה: עו"ד יעל ויאס גבירצמן 

שו להתחייב להכרת החומר לנרשמים משנה ב', תתבק הקליניקה מותנית בסיום מוצלח של קורס משפט בינלאומי פומבי.
בקורס משב"ל )באמצעות לימוד עצמי(. במהלך ימי ההכנה, יתקיים מבדק רמה במשב"ל, לכל משתתפי הקליניקה. מחברות 

  מבחנים יישלחו לפני המועד, לנוחיותכם. הקבלה מותנית בראיון אישי והראיונות יתקיימו בזוגות/ שלשות.

שעות שבועיות לאורך  6וראה אקדמיות, ומפגש שבועי. עבודה מעשית בהיקף של שעות ה 60-נ"ז, כ 8הקליניקה מזכה ב 
 .שנה קלנדרית

תינתן עדיפות לבעלי רקע נוסף במשפט בינלאומי )הומניטרי, פלילי, השתתפות בתחרויות, אחר(. שליטה טובה בשפה 
 ם בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים. יתרון(. שלושה ימי הכשרה מרוכזי -האנגלית חובה )שפות נוספות, בייחוד צרפתית 

קליניקה למשפט בינלאומי פלילי והומניטרי היא קליניקה ייחודית בישראל בה ניתנת לסטודנטים הזדמנות נדירה לרכישת 

ניסיון מעשי במשפט הבינלאומי הפלילי וההומניטרי )דיני לחימה, דיני תפיסה לוחמתית(. הקליניקה היא אפוליטית ומטרתה 

את הסטודנטים למנעד הרחב ביותר של עשייה בתחום. הסטודנטים ייטלו חלק, בין היתר, בעבודה על תיקים הנשמעים לחשוף 

בפני בתי דין בינלאומיים פליליים היושבים )רובם( בהאג, וכן יעסקו בעבודה משפטית בסיוע לפעילויותיו השונות של הצלב 
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רקטית היא במחקר משפטי /כתיבת חוות דעת משפטיות אל מול גורמים רוב העשייה הפהאדום הבינלאומי )צל"א( באזורנו. 

מקצועיים, אולם קיימים פרויקטים של 'שטח', לשיקול דעתה של מנהלת הקליניקה מדי שנה, ופרויקט בו סטודנטים לוקחים 

 חלק בליטיגציה בינלאומית פלילית.

. הקורס יספק את הרקע המשפטי והכלים 13:45-ל :008יש לפנות את המערכת בין הרכיב האקדמי: מפגש קליני שבועי. 

להתמודדות עם כתיבת חוות דעת וניתוח ראיות בתחום הרלוונטי. במהלך הקורס התיאורטי, ננתח פסקי דין בינלאומיים 

וישראליים וניפגש עם אורחים, מומחים בתחומם. יוקדשו גם מספר מפגשים על מנת לדון בהתפתחויות בתחום במהלך השנה 

במסגרת המפגשים הקליניים, נערוך משפט מבוים באנגלית של ביהמ"ש הבינלאומי הפלילי שפעתן על אזורנו ובעולם. וה

)נציגים מהתביעה, הגנה/מדינה, קורבנות(. סטודנטים יפתחו מיומנות בליטיגציה בינלאומית וטענת טיעונים משפטיים 

 .באנגלית, בע"פ ובכתב

 

 yaelgman@gmail.com ת לעו"ד יעל ויאס גבירצמן באמצעות מייל: בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנו

 

  The Street Law Program - תכנית "משפט רחוב" 1466+1998

 מנהלת התכנית: עו"ד זיו לידרור

נתן עדיפות לסטודנטים בוגרי "ילדים ונוער שנה ב' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי. תי סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

שעות  6 –שעות הוראה אקדמיות. עבודה מעשית כ  60-ש"ס,  כ 8-במשפט" או שילמדו אותו במקביל. הקליניקה מזכה ב

שבועיות לאורך שנה קלנדרית. שיעור דו שבועי בממוצע )פריסה שונה לאורך השנה(. תתקיים הכשרה בהיקף רחב במהלך 

 ת )יש לקחת בחשבון גם יום אחד שימשך עד שעות הערב המאוחרות(, שהיא תנאי להשתתפות בקליניקה. שבוע החונכו

בבסיסה של תכנית משפט רחוב עומדת התפיסה כי ידע הוא כוח, ובעולם שכולו משפט, הידע המשפטי חיוני להנגשת המשפט 

ה משפטית לבני נוער וצעירים המכירים את החוק לאוכלוסיות מוחלשות. במסגרת התכנית מעבירים סטודנטים למשפטים סדנ

לעיתים כמפרי חוק ולעיתים כקורבנות ופעמים רבות אינם זוכים לשירותים מן הקהילה בשל  –ומערכת המשפט מצדם האחר 

 מחסור במשאבים. מטרת הסדנה היא להעניק למשתתפיה לצד הידע המשפטי, חוויית למידה מעצימה. 

השתתפות בתוכנית התנסות מיוחדת במינה, כאשר העברת הסדנה מהווה עבורם מפגש בלתי עבור הסטודנטים, מהווה ה

אמצעי עם אוכלוסיות מוחלשות ועם חשיבותה של הנגשת המשפט לכלל האוכלוסייה. הסטודנטים הם שאחראים על גיבוש 

כלים )משפטיים ואחרים( תכני הסדנה והמתודות להעברתם, בהתאם לקהל היעד, ומקבלים לצורך כך ליווי הכולל מתן 

לעבודה קבוצתית עם האוכלוסייה הייחודית עמה יעבדו. העבודה המעשית משמשת לרפלקציה בכיתה על השימוש במשפט 

ככלי להשגת שוויון וככלי לשינוי חברתי. עבור הנערים המשתתפים בסדנה, מטרותיה המרכזיות של התוכנית הן להעניק להם 

ם קשיים ובעיות בהם הם נתקלים בחיי היום יום, ללמדם דרכי התמודדות נורמטיביות עם כלים להתמודד בכוחות עצמם ע

 בעיות אלה, ולהעשירם בידע על העולם המשפטי והחברתי בישראל.

  

 :העבודה המעשית

, המתמקדת בתחומי המשפט המשפיעים שבועית במסגרת העבודה המעשית מכינים ומעבירים הסטודנטים סדנה משפטית

בני ובנות נוער, צעירים/ות ומבוגרים/ות. בכללם של הנושאים המועברים בסדנה:  –ומיומי על חייהם של המשתתפים באופן י

חשיבות מערכת החוק והמשפט, חוק ורווחה )בדגש על זכויות וחובות ילדים ובני נוער בעבודה, במשפחה ובמפגש מול גורמים 

כים, צרכנות, הדין הפלילי ובפרט סוגיות כמו מניעת אלימות, ומניעת ממשלתיים ומוסדיים(, אלימות במשפחה, יישוב סכסו

שיטות ההוראה בסדנה הן אינטראקטיביות, מקדמות דיאלוג ומספקות הזדמנויות לפיתוח  שימוש בסמים ואלכוהול.

טית, מיומנויות תקשורת וחשיבה ביקורתית אצל המשתתפים בסדנה. במסגרת הסדנה, נחשפים בני הנוער למערכת המשפ

לחובות החלות עליהם על פי החוק ולזכויות עליהן הוא מגן. ככלל, מתפרשת הסדנה על פני שנה אחת ולקראת תום השנה 

 . בהנחייתם וליווים של הסטודנטים משפט מבויםהאקדמית מועלה על ידי משתתפיה 

, מוסדות חסות הנוער, קבוצות צוותי הסטודנטים פועלים בכעשרה מוקדי שטח באזור השרון והמרכז, בכללם: בתי סוהר

שירות מבחן והוסטלים. לצד שיתוף הפעולה עם שירות בתי הסוהר, הייחודי לתוכנית הפועלת באוניברסיטת רייכמן, ועם 

הורחב בשנתיים האחרונות מעגל השותפים גם לעבודה עם נשים נפגעות אלימות ושירות המבחן, בו  –מוסדות חסות הנוער 

 מהליך השיקום הרשמי של המשתתפים.מהווה התוכנית חלק 

 : החלק התיאורטי

תהליך הליווי וההכשרה שעוברים הסטודנטים מורכב משני רבדים החופפים במידת מה זה לזה: הראשון, תיאורטי יותר, 

הכולל שיעורים בהם נלמדים חוקי הנוער השונים, עבודת שירות המבחן לנוער, מבנה המערכת החינוכית, הטיפולית 

ומית לנוער, וכן עקרונות בהעצמה ועריכת דין קהילתית, זכויות חברתיות, ושימוש במשפט ככלי לשינוי חברתי. הרובד והשיק

השני, נוגע להענקת כלים למפגש של הסטודנטים עם המשתתפים בסדנה ולעיבודו. רובד זה כולל כלים לעבודה קבוצתית עם 

 מי המשפט, העבודה הסוציאלית והחינוך. האוכלוסייה הייחודית עמה יעבדו הסטודנטים, מתחו
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הפעילות האקדמית בקליניקה כוללת ימי הכשרה מרוכזים )רובם בתקופת שבוע החונכות, בכפוף לאילוצי  :מטלות וציון

כיתות( ושיעור שבועי. מלבד הקריאה השוטפת משיעור לשיעור, תינתנה שתי מטלות כתיבה קצרות )כעמוד וחצי( במהלך 

המעשית כוללת את הכנת מערכי השיעור )כולל ישיבות צוות( והעברתם. יש לקחת בחשבון שלקראת המשפט השנה. העבודה 

המבוים בתום השנה האקדמית, נדרשת גמישות רבה מבחינת היקף העבודה המעשית. הציון יורכב מאיכות העבודה המעשית, 

 שנה(.ההשתתפות הפעילה בשיעורים והמטלות הכתובות )פירוט יינתן בתחילת ה

. יש לצרף מכתב נלווה )עד zlidror@idc.ac.ilלקבלת כל מידע נוסף, ניתן לפנות למנהלת התוכנית, זיו לידרור בכתובת דוא"ל: 

 עמוד אחד(, בו על המועמדים לפרט מדוע הם מעוניינים ומתאימים להשתתף בקליניקה  זו. 

 

 קה לזכויות דיור ופיתוח עירוני הקליני 10308

The housing rights and urban development clinic 

 ניצן -מנהלת הקליניקה: עו"ד אפרת גלר

שנה ב' ומעלה. לימוד במקביל של הקורס דיני קניין. הקבלה מותנית בראיון אישי. יתרון  סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

רפיה והסוציולוגיה. תתקיים הכשרה מרוכזת בת יומיים עד שלושה בשבוע ההכשרה לבעלי רקע נוסף בתחומי התכנון, הגאוג

 שלפני תחילת שנת הלימודים.

 

שעות שבועיות לאורך   6שעות הוראה אקדמיות, שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של  60-ש"ס, כ 8הקליניקה מזכה ב 

 שנה קלנדרית. מטלה אקדמית להגשה. 

 

יקה מתמדת במדיניות הדיור ובאחריות אותה לוקחת על עצמה המדינה לספק לתושביה מענה ראוי לאורך השנים נוצרה שח

בתחום זה. לכך מתווסף משבר הדיור ההולך ומחמיר וגורם לכך ששכבות הולכות וגדלות בציבור מתקשות לעמוד בנטל עלויות 

תמודדות כוללת ומערכתית של מוסדות המדינה והוא דורש ה הדיור. למצב זה השלכות קשות על השוויון בחברה הישראלי, 

השונים.  התמודדות המדינה עם המשבר עד כה, התמקדה בתכניות בינוי רחבות היקף כגון "מחיר למשתכן" ובמסגרת ניסיון 

 לעודד הליכי התחדשות עירונית.  ניסיונות אלו נותנים מענה חלקי בלבד לבעיה וגם אופן יישומם אינו מביא בחשבון בצורה

 מספקת את ההשלכות החברתיות והסביבתיות העלולות להיווצר בעקבות מימושם. 

 

במסגרת הקליניקה אנו מבקשים לסייע לתושבים מקרב אוכלוסיות מוחלשות הנאלצים להתמודד עם ההשלכות המשפטיות 

הקצאת משאבי פיעים על כמו כן תעסוק הקליניקה בנושאי תכנון, בניה וקרקעות ככל שהם משוהתכנוניות של סוגיות אלה. 

 .איכות החיים והסביבה של כלל הציבורהמדינה להבטחת דיור שוויוני בהישג יד לכל תושביה ועל 

 

הקליניקה מעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות לעסוק בנושאים שהפכו בשנים האחרונות לנושאים מרכזיים 

חברתיות, התכנוניות והמשפטיות של מדיניות הממשלה בציבוריות הישראלית. היא מאפשרת להם להיחשף להשלכות ה

בתחום הדיור, התכנון וההתחדשות העירונית מפרספקטיבות שונות, ולהתנסות בליווי וייצוג תושבים הנאלצים להתמודד עם 

 השלכות אלה במגוון רחב של נושאים. היא משלבת ידע בתחומי משפט, תכנון, נדל"ן וארגון קהילתי. 

 

 תיעשה בקבוצות ותורכב ממתן שירות פרטני ומפעולה במישור המערכתי העקרוני: -ת העבודה המעשי

 במסגרת השירות הפרטני ייטלו הסטודנטים חלק במשימות שונות הקשורות למימוש זכויות מול הרשויות ובמסגרת

 הליכי התחדשות עירונית. .

טיח לכל אדם זכות שוויונית לקורת גג שאפשר במישור המערכתי יפעלו הסטודנטים להתוויית מדיניות ראויה אשר תב

 לעמוד בעלותה, הכוללת תנאי מחיה ראויים, סביבה ראויה ונגישות לתעסוקה, לתשתיות ולשירותים ציבוריים. 

הקורס התיאורטי המלווה את הקליניקה יכלול הרצאות בתחום אסטרטגיות לשינוי חברתי, סנגור קהילתי,  -הקורס האקדמי 

ר בישראל באופן כללי, תכנון עירוני ראוי מסלולי ההתחדשות העירונית, קונפליקטים ודילמות בעריכת דין מדיניות הדיו

ציבורית ועוד. ההרצאות תכלולנה  מרצים אורחים רבים שיתארו את הפרקטיקה והחשיבה של התחום. הקורס האקדמי יכלול 

 סימולציות/הגשת מטלות כתובות. 

 

 מבנה התוכנית

 יות, בהיקף של שעתיים אקדמיות, המיועדות ללימוד תחומי העיסוק של הקליניקה, לסוגיות מעשיותהרצאות שבוע-

 אתיות, לסימולציות ולדיון מונחה.-תיאורטיות

  שעתיים שבועיות לפחות של מתן סיוע משפטי מעשי בזמנים קבועים, לפי נוחות הסטודנטים ובתאום עם מרכזים

 מרכז או בתיאום עם הפונים באופן ישיר, בהתאם לפניות המתקבלות בתוכנית.קהילתיים במקומות שונים באזור ה

  עבודת הכנה וכתיבת מסמכים כגון מכתבים, חוות דעת משפטיות, ניירות עמדה ועוד ככל הנדרש לשם מתן השירות
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 הפרטני ולפעילות המערכתית.

 לליבון הסוגיות המשפטיות המתעוררות מפגשי הכנה והדרכה שבועיים, עם מנהלת הקליניקה והרכז/ת, להבהרה ו

 במהלך העבודה המעשית.

 

  gefrat@idc.ac.ilניצן -לעו"ד אפרת גלרבפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות 

 

 הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית בשיתוף עמותת אקים ישראל 1434
Disabilities Clinic The Intellectual 

 מנהלת הקליניקה : עו"ד שרונה מזרחי 

 שנה ב' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי. סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

 שעות הוראה אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות. 52ש"ס, כ  6הקליניקה מזכה ב 

 להגשה.  מטלה אקדמית. שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית 6 -כ

אנשים עם מוגבלות שכלית ברמות תפקוד שונות. אנשים אלה ובני משפחותיהם מתמודדים מדי יום,  34,500 -בישראל ישנם כ

החל בילדות המוקדמת ולאורך כל חייהם מול בירוקרטיה, אי ודאות והיעדר ידע מספק באשר לזכויות המגיעות להם על פי דין 

 . משפחות אלה נתקלות בקשיים רבים ובפרוצדורות סבוכות בבואן לממש את זכויותיהן.ובאשר לאפשרויות העומדות לרשותם

עמותת אקים פועלת לקידום זכויות לאנשים עם מוגבלות במישורים שונים באמצעות קידום חקיקה במשרד המשפטים, 

 בכנסת, בעתירות לבג"צ ובפורומים נוספים.

רצונות ויכולות  יצג ומציג את האנשים עם המוגבלות השכלית כאנשים עםבנוסף,  פועלת אקים כארגון 'ממוקד אדם', המי

 אישיות.

 

 הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית, ראשונה בתחום התמחות זה בארץ, פועלת בכמה מישורים עיקריים: 

 רטניים.מסייעת לעו"ד של אקים להעניק לאנשים עם מוגבלות שכלית ומשפחתם  מידע,  ייעוץ והכוונה פ 

  מעניקה לאנשים עם מוגבלות שכלית ומשפחתם ליווי צמוד בנושאים מרכזיים ויומיומיים כגון: מילוי בקשות למינוי

 אפוטרופוס, הגשת בקשה לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, זכויות בנושא חינוך מיוחד וכד'.

 יות בכתב לגופים ממשלתיים.מציעה ומנסחת דרכי טיפול משפטיות בנוגע למיצוי זכויות, כגון פנ 

  באמצעות מפגשים שבועיים עם סטודנטים, המדריכים אותם באופן  –מסייעת באופן פרטני לאנשים עם מוגבלות שכלית

 מונגש בנוגע לזכויותיהם, ובסנגור עצמי.

 

 הסטודנטים יחולקו בתחילת השנה לשתי קבוצות: 

 בודה פרטנית עם אנשים עם מוגבלות שכלית בהוסטלים.האחת תתמקד בסיוע משפטי למשפחות, והשנייה תבצע ע

הסטודנטים יונחו ויודרכו על ידי עורכות דין ואנשי מקצוע מעמותת אקים ישראל המתמחים בהענקת מידע, בסיוע, בליווי 

 ובמחקר בתחום של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם. לסטודנטים המשתתפים תינתן ההזדמנות להשפיע ולשפר

 את איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם.  

המלווה את הקליניקה יעסוק בזכויות לאנשים עם מוגבלות, העצמה משפטית וקהילתית, נגישות למשפט  הקורס האקדמי

הלימודים  לאוכלוסיות מוחלשות, אנשים עם מוגבלות והדרה חברתית, מדיניות רווחה, דיור בקהילה ועוד. במהלך תכנית

ייערך סיור במסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית, מפגש עם הורים וסיפורים אישיים, צפייה בהצגת תיאטרון של קבוצת 

 אנשים עם מוגבלות שכלית ועוד. במהלך הקורס האקדמי יתבקשו הסטודנטים להשתתף בסימולציה ולהגיש את טיעוניהם.

בודת הכיתה. העבודה המעשית תתבצע במענה טלפוני/ במפגשים אישיים עם הציון בקליניקה יורכב מן העבודה המעשית ומע

 משפחות במשרדי אקים ישראל בת"א/ במפגשים פרטניים עם אנשים עם מוגבלות בהוסטלים.

 a@akim.org.ilsharonלפניות ושאלות נוספות בנוגע להרשמה נא לפנות לעו"ד שרונה מזרחי במייל 

 
 הקליניקה לקידום הזכות לבריאות  - 10517

 
 ניצן -מנהלת הקליניקה: עו"ד אפרת גלר

 שנה ב' ומעלה, הקבלה מותנית בראיון אישי.  סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

ת לאורך שנה שעות שבועיו 8שעות הוראה אקדמיות, שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של  52-, כנ"ז 8הקליניקה מזכה ב 
  קלנדרית. מטלה אקדמית להגשה.

על אף חשיבותה, בישראל הזכות לבריאות אינה מוכרת כזכות חוקתית. מערכת הבריאות בישראל מסועפת ומורכבת והנגישות 

אליה לוקה בפגמים רבים, המשפיעים בעיקר על אוכלוסיות מוחלשות. המערכת בירוקרטית מאד וההתמצאות בה קשה עקב 
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אפילו בנוגע לערכאה המשפטית אליה ניתן לפנות על פי חוק בריאות ממלכתי, בית הדין  –ה, טכנולוגיה וידע בסיסי חסמי שפ

 לעבודה. כתוצאה מחסמים אלה, רבים אינם ממצים זכויות בתחום חשוב כל כך. 

יה. בשנת תשפ"ג תתמקד מטבע היותה של הזכות לבריאות זכות רחבה, עבודת הקליניקה מגוונת באופי הפניות המגיעות אל

במספר קבוצות אוכלוסיה להן חסמי נגישות מובהקים בתחום הבריאות, הן במישור העקרוני, מישור המדיניות, והן בטיפול 

 בפניות פרטניות:  

לאוכלסיה זו צרכים ייחודיים, הן נפשיים והן פיזיים בקבלת טיפול  –טרנסיותו קהילת הלהט״בים, בדגש על טרנסים.1

ויוני ורגיש לצרכיהם. מעבר לבעיות תקצוב טיפולים ייעודיים, ישנן סוגיות מול קופות החולים הנוגעות לטיפולי רפואי שו

שימור פוריות ואף טיפולים ייעודיים לאוכלוסיה הטרנסית בכל הנוגע לנישוי קול ופנים ועוד. מתן תקציב ולו זעיר 

להטופוביות קשות עוד טרם מימושו, ואף החקיקה בכל לקהילה הטרנסית בתקציב הבריאות האחרון, עורר תגובות 

הנוגע לאיסור טיפולי המרה זכתה לתגובות דומות. הקליניקה פועלת לטיפול בנושאים אלה בשיתוף ארגוני קהילה 

 כאגודת הלהטב וברית הלביאות, הן ברמה הפרטנית והן הרמה העקרונית. 

כה את האוכלוסיה המבוגרת לאחת הצרכניות המשמעותיות של הפ תוחלת החיים העולה – אוכלוסיית הזקנים בישראל.2

מערכת הבריאות, אשר למרבה הצער לעיתים קרובות ליחס הנגוע בגילנות כלפיהם בכל הנוגע ליכולותיהם ולזלזול 

ביכולת קבלת ההחלטות שלהם. חסמי הנגישות של אנשים זקנים, לעיתים בהתמודדות עם מערכות ניתוב השיחות או 

המקוונות דרכן עליהם להגיש טפסים או לפנות לקבלת שירותי הבריאות, ולעיתים בנגישות פיזית והגעה  המערכות

למוקדי קבלת שרות, נוספים על מחסומי ידע, תרבות ושפה אחרים. לאוכלוסיה זו דרוש סיוע במימוש הזכות לבריאות 

ייעודיות בשטח והן במימושן בפועל מול בכל הרמות, הן בחשיפתם למידע באשר לזכויות באמצעות הגעה לסדנאות 

אפוטרופסות על הגוף, הזכות למות בכבוד ומתן הוראות לפי חוק החולה הנוטה למות, וקבלת הרשויות השונות. 

החלטות רפואיות במסגרת ייפוי כוח מתמשך והנגשת מערכות הבריאות לגיל הזקנה, הם חלק מן הנושאים בהם עוסקת 

 הקליניקה בפרויקט זה. 

שרותי הבריאות בתחום זה לוקים בחסר, הן ברמת השקעת המשאבים  –פסיכולוגי ופסיכיאטרי  –זכות לטיפול נפשי ה.3

של שרותי הבריאות בקהילה והן ברמת שרותי האשפוז. מי שידו אינה משגת לשלם טיפול פרטי נדרש להמתנה ממושכת 

לא הולמים. בימים אלה, מתנהלים דיונים בבית ומייסרת לטיפול קהילה, והזקוק לאשפוז יקבל אותו בתנאי מחיה 

המשפט העליון על עתירה שהגישה הקליניקה לבג"צ ובה היא מייצגת את הסתדרות הרופאים בישראל ואיגוד 

הפסיכיאטריה, המבקש לקבוע שטח מחיה הולם לכל מאושפז במחלקות וגיבוש תכנית להשגת הפעולה בזמן סביר.  כמו 

דום הטיפול בזמני ההמתנה לטיפול, מחסרות בגופים מטפלים, רצף טיפולי וזאת בשיתוף כן, הקליניקה עוסקת בקי

 הנהלת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, איגוד הפסיכיאטריה וארגונים נוספים.  

במסגרת הקורס השבועי בקליניקה, ילמדו הסטודנטים על מעמד הזכות לבריאות בארץ ובעולם ומגבלותיה, על מרכיביה 

חסרונותיהם ויתרונותיהם,  -ים של הזכות לבריאות, על מבנה מערכת הבריאות בישראל וחוק ביטוח בריאות ממלכתיהמגוונ

על חוק זכויות החולה, על הערכאות הדנות בנושאיי בריאות במערכת המשפט בישראל ועל משמעות הזכות לשוויון בתחום 

ד של הקליניקה והנושאים הייחודיים לכל אחת מהן, וביניהם הבריאות . כמו כן, תעסוק התכנית העיונית בקבוצות המיקו

אוכלוסית הטרנסים והטרנסיות בישראל וצרכיה הייחודיים, זקנה וגילנות, ייפוי כוח מתמשך והזכות למות בכבוד, משמעותה 

קליניקה. קידום של אפוטרופסות על הגוף ועוד. הסטודנטים יפגשו מרצים אורחים, וישתתפו בסימולציות משפטיות בנושאי ה

 הזכות לבריאות בישראל וההכרה בה כזכות חוקתית באמצעות הצעות חקיקה וליטיגציה.

לסטודנטים תינתן הזדמנות להכיר לעומק את מערכת הבריאות בישראל, לרכוש כלים מעשיים ואקדמיים לקידום שינוי 

ייצוג פונים בפני ערכאות ורשויות. הקליניקה חברתי, ולעסוק לעומק בסוגיות מרתקות תוך שהם מתנסים בעבודה עצמאית ו

 מקדמת יוזמה וקידום סוגיות המוצעות על ידי הסטודנטים בהנגשת הזכות לבריאות באמצעים טכנולוגיים ואחרים. 

 gefrat@idc.ac.il ניצן-בשאלות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד אפרת גלר

 המשפט על ארבע: הקליניקה לזכויות בעלי חיים  - 58110
 

 מנהלות הקליניקה: עו"ד שרון ציונוב, עו"ד שירי שלו, מר אמיר פוליאק 

 שנה ב' ומעלה, חדורי יוזמה ועניין בתחום. הקבלה מותנית בראיון אישי.  סטודנטיםהקליניקה מיועדת ל

שעות שבועיות לאורך שנה  8שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של  שעות הוראה אקדמיות, 52-נ"ז, כ 8הקליניקה מזכה ב 
  מטלה אקדמית להגשה. קלנדרית.
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האם בעלי החיים הלא אנושיים הם רכוש? האם אין להם מעמד משפטי מעבר להיותם קניין ולכן הבעלים זכאי לעשות בהם 
? תשובתה של תפיסת זכויות בעלי חיים משיבה על כרצונו? האם הם אינם מוגנים מפגיעה או השמדה שהרי זו פגיעה בקניין

שאלות אלה בשלילה ולפיה לבעלי החיים ישנה זכות שלא להיחשף לכאב או פגיעה מכוונת הגוברת על זכותו הקניינית של 
 האדם. למעשה, חוקים להגנת בעלי חיים קיימים כבר בתקופת התנ"ך.

קצב מהיר, כתחום חדשני ומרתק, הקושי המשפטי לגשר על הפער שבין העיסוק המשפטי בהגנה על זכויות בעלי חיים מתפתח ב

תפיסת הקניין לתפיסת הזכויות, עדיין מהווה אתגר למשפט המערבי המודרני. תפיסת זכויות בעלי החיים מציבה למשפט 

י או חווים פגיעה אתגרים חדשים ללא הרף, כביסוס בעלי החיים כבעלי יישות משפטית ופנייה בשם בעלי חיים המוחזקים בשב

 כזאת או אחרת, לערכאות משפטיות. 

החקיקה במדינות מערביות רבות, וביניהן ישראל, מציבה לכאורה עיקרון ברור של הגנה על בעלי החיים כך שבעלי החיים 

יהם הופרדו מסוגי רכוש אחרים, הוטלו חובות חוקיות על רווחה מינימלית שיש לספק להם וניתנה הכרה מסוימת בזכויות

כיצורים חיים וחשים לצד היותם "קניין". להגדרות כהתאכזרות, עינוי והתעללות בחוק, נדרשה פרשנות של בתי המשפט שאף 

קבעו מבחנים לגרימת סבל שלא לצורך. אך למרות החקיקה הקיימת, ואפשרויות נרחבות של התקנת תקנות ואכיפת החוקים, 

. חלקה העיוני של הקליניקה יעסוק בכל אלה ובנושאים רבים נוספים ום האכיפהנעשה מעט מאד בתח ,הן פלילית והן מנהלית 

 חיות הבר, חיות המשק וחיות הבית.  –ודילמות מתחום בעלי החיים 

העבודה המעשית בקליניקה, תעסוק בייצוג בתיקים פרטניים ועקרוניים הקשורים ברווחת בעלי חיים במגוון תחומים ותפעל 

וני קהילה העוסקים בהגנה על בעלי החיים ו/או קידום זכויותיהם. בין תחומי עיסוקה של הקליניקה בשיתוף פעולה עם ארג

 יהיו, בין היתר: 

קידום חקיקה, אכיפה ומניעה של התעללות בבעלי חיים לסוגיה, כגון סחר, הרבעה, נטישה, ניתוחים לצרכי נוי או  ●

 .  אילוף לא חוקיים, וייזום וייצוג הליכים בתחומים אלה

הקליניקה תעודד פניות בנושאים משפטיים שהבסיס להם הוא  הקשר הרגשי בין האדם לחיה, ותפיסתם המודרנית  ●

כחלק מן המשפחה בעריכת צוואות המסדירות טיפול בבעלי חיים, הסדרה וגישור בנושא משמורת על בעלי חיים 

 חומים אלה ברמת המדיניות.  בתיקי משפחה, הזכות להחזיק בבעל חיים במסגרת דיור מוגן וקידום ת

עבודה מול רשויות מקומיות בכל הנוגע לטיפול בריאותי של רשויות מקומיות בחתולי רחוב, סירוס ועיקור, הסדרת  ●

 האכלתם של חתולי רחוב ומניעת קנסות או פגיעה במאכילים, רובם קשישים.  

 ם לעבודה המעשית. צוות הקליניקה יעודד את הסטודנטים ליזום שיתופי פעולה ופרויקטי

  ssionov@idc.ac.ilבשאלות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד שרון ציונוב: 
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 קורסי פרקטיקום
  .קורסי הפרקטיקום נחשבים כקורס בחירה משפטי ולא כקליניקה משפטית 

  .לא ניתן להירשם לפרקטיקום באותה שנה בה רשומים לקליניקה 

  לא השלים"יוזן לו ציון של  1/9תוכנית ומבקש לעזוב לאחר סטודנט אשר מאשר קבלתו ל". 
 

 .הסתיים  תשפ"גהרישום לכל הקליניקות וקורסי הפרקטיקום לשנה"ל 

  

 פרקטיקום פלילי וליטיגציה בשיתוף פרקליטות מחוז ת"א פלילי 10186

 עו"ד ליהי מלצמן ועו"ד ליטל קורן: פרקטיקוםה ותמנהל

 נדיבנטע ד"ר : תאקדמי תאחראי

ג' והקבלה מותנית בראיון אישי למי -הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודים הבאה בשנים ב' 

 שימצא מתאים.

סיום קורס בדיני עונשין בהצלחה עד לתחילת הלימודים בפרקטיקום, הצהרה בדבר היעדר הרשעות  -תנאי סף 

 ידי הפרקליטות לסטודנטים שיתקבלו. -ור"( שיעשה בהמשך עלמשמעת והרשעות פליליות וסיווג ביטחוני )רמת "שמ

אקדמיות שבמסגרתן יתקיימו יומיים של הכשרה  שנתיות של הוראה שעות 40-ז וכולל כ"נ 6-ב הפרקטיקום מזכה

 מרוכזת במשרדי הפרקליטות במהלך "שבוע ההכנה", וכן הסדנאות והסיורים המתוארים בהמשך. 

 הערכה של הפרקליט החונך ושל מנהלי הפרקטיקום. הציון בפרקטיקום מבוסס על

ידי התביעה הכללית. התיקים בעבירות החמורות, המורכבות -ישראל מנוהל על-ההליך הפלילי במדינת

ידי פרקליטות המדינה, המחולקת לשבעה מחוזות העוסקים במשפט פלילי, -והמשמעותיות ביותר מטופלים על

 אביב )פלילי(.-הגדול שבהם הוא פרקליטות מחוז תל

במסגרת הפרקטיקום יפתח לסטודנטים צוהר לעולם המרתק, המורכב, והערכי של המשפט הפלילי במדינת ישראל, 

 מנקודת מבטה של התביעה הפלילית. 

ידי פרקליט פלילי, -הסטודנטים ייחשפו לעבודה המעשית בפרקליטות הפלילית וייקחו בה חלק תוך חניכה צמודה על

-הראיות בתיק החקירה, דרך ההחלטה בדבר העמדה לדין או סגירת התיק, ניהול ההליכים בביתהחל משלב בחינת 

המשפט ובכללם הליכי המעצר והוכחת התיק העיקרי באמצעות חקירת העדים, ועד לשלבי הערעור וההופעה בפני 

 וועדת השחרורים על תנאי בכלא. 

ם שלל גורמים: חוקרי משטרה, מומחי זיהוי פלילי, הסטודנטים ייחשפו לעבודת הפרקליטות אשר כרוכה במגע ע

 תביעה, כלי תקשורת, אנשי שירות בתי הסוהר ועוד. -סניגורים, שופטים, נפגעי עבירה, עדי

בתוך מערכת מורכבת זאת פועלת הפרקליטות הפלילית, המנסה להגן על שלום הציבור, להשתית ערכים של שלטון 

 בי. חוק וליישם את שליחותה באופן המיט

 אקדמי:-פרקטי ועל נדבך עיוני-הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי

בחלק המעשי לכל סטודנט יוצמד פרקליט חונך מבין פרקליטי המחוז והסטודנט ייקח חלק בעבודת הפרקליט 

הפלילי השוטפת: עיון ולימוד תיקי חקירה, טיפול בתיקי מעצר, קבלת ההחלטות לגבי גורל התיק, ההופעה בבית 

פט וההתכוננות לקראתה, חקירות העדים והנאשמים. באופן שוטף צפויים הסטודנטים, שייקחו חלק המש

בפרקטיקום, להיחשף לעולם התוכן של המשפט הפלילי ושל הפרקליט הפלילי ולהיות חלק ממשי מהתהליך בכל 

 שלביו ובקבלת ההחלטות. 

שעות, פעם בשבוע בשעות הבוקר במהלך  6במשך אביב )פלילי(, -הפרקטיקום יתקיים במשרדי פרקליטות מחוז תל

 שנה סמסטריאלית.

בחלק העיוני יקבלו הסטודנטים כלים על מנת להבין את עולם הליטיגציה בכלל ואת ההליך הפלילי בפרט ולהיות 

מסוגלים לקחת חלק בשיח הפלילי הפרקטי אשר מושתת על ידע וניסיון. במסגרת זו ישמעו הסטודנטים הרצאות 

לעבודת הפרקליטות הלכה למעשה, יסודות ההליך הפלילי, דרך ניהול המשפט וההופעה בבית המשפט, הליכי בנוגע 

מעצר וסוגיות משפטיות "בוערות" בעבודת הפרקליטות, כגון: פסלות ראיות שהושגו באמצעים בלתי כשרים, מאבק 

הסדרי טיעון, יחסי פרקליטות וסנגוריה בארגוני פשיעה, הלבנת הון, נפגעי עבירה בהליך הפלילי, סוגיות בעריכת 

ידי בכירי פרקליטי המחוז -ועוד. כמו כן יקבלו הסטודנטים סקירות על תיקים משמעותיים ומורכבים שטופלו על

 וישתתפו בסדנאות הקשורות לליטיגציה ולהליך הפלילי.

 בנוסף, נקיים יום עיון באחד מהמוסדות אשר קשורים לעבודת הפרקטיקום.
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 הפרקטיקום לסיוע שיפוטי בשיתוף הנהלת בתי המשפט 10187

 הפרקטיקום: ד"ר נטע נדיב תמנהל

 נטע נדיבד"ר : תאקדמי תאחראי

 ותהמשפטי קבלת ההחלטותמעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית לחוות את עולם  התוכנית 

הסטודנטים ירה לעבודה היומיומית בה. . במסגרתה, ייחשפו הסטודנטים ללשכת השופט ויקבלו הצצה נדלעומק

יהיו שותפים לדיונים, למחקר המשפטי, לעבודה המשפטית השוטפת על תיקים משפטיים ויעבדו בצמוד לצוות 

  לשכת השופט.

הסטודנטים ישובצו ללשכת שופט באחד מאלה: בית המשפט המחוזי תל אביב; בית משפט השלום תל אביב או 

 6 סך כולל שלהתוכנית מזכה במים משפטיים: אזרחי, מסחרי, פלילי, משפחה ועוד. הרצליה במגוון רחב של תחו

הוראה אקדמית שיתקיימו בימים מרוכזים, חלקם בתוך האוניברסיטה וחלקם במסגרת  יוהיא כוללת מפגש ,נ"ז

ין ויחשפו בחלק העיוני יקבלו הסטודנטים כלים למחקר משפטי ולכתיבה. יקבלו הצצה לסדרי הדסדנאות וסיורים. 

 . במגוון תחומים משפטיים לעולם התוכן של הליטיגציה וקבלת החלטות שיפוטיות

 

לסטודנטים הלומדים  יהיהשנמהשנה השלישית ללימודים )או החל מהשנה  החלמיועדת לסטודנטים  התוכנית

 קדמייםא הישגים בסיס על נעשית(. הקבלה במסלול הישיר לתארים שניים ובמסלול לבעלי תארים קודמים

לשופט או הרשם. סטודנט  הסטודנט ישובץ לפי צורכי המערכת ומידת התאמתו .אישי בריאיון ומותנית ואישיים

, יזומן לריאיון שני בפני שופט, שם תקבע סופית מידת אוניברסיטת רייכמןאשר יעבור בהצלחה את הריאיון ב

 התאמתו לתוכנית. 

, מתחילת השנה שעות, פעם בשבוע בשעות הבוקר 8פט, במשך בלשכות השופטים בבתי המשהפרקטיקום יתקיים 

 ביולי. 15האקדמית ועד סוף שנת המשפט, 

  

 פרקטיקום סדנת חופש המידע 3843

 שליט-עו"ד יערה וינקלרהפרקטיקום:  ותמנהל

 נטע נדיבד"ר : תאקדמי תאחראי

בדיונים שבהם הם מעצבים את העתיד  האם הפוליטיקאים עובדים בשבילנו, מה הם עושים בכסף שלנו, ומה קורה 

שלנו. האם הם באמת מושחתים, ואיך אפשר לחשוף את הקומבינות שנסגרות בחדרים צדדיים? אנחנו מאמינים 

שאור השמש מחטא, ושהשלטון צריך להתנהל באופן פתוח וגלוי. גם המחוקק חשב כך כשחוקק את חוק חופש 

 נו, האזרחים.המידע שקובע שהמידע שנצבר ברשויות שייך ל

אפשר לחולל מהפכת  –בתקשורת ובבתי המשפט  –בוא ללמוד מאנשי התנועה לחופש המידע איך בכלים פשוטים 

 מעדיפים להסתיר.  םשקיפות, ולחשוף את מה שהפוליטיקאי

הפרקטיקום לחופש המידע משלב למידה מעמיקה של חוק חופש המידע וניתוח סוגיות משפטיות בענייני שקיפות, 

עבודה מעשית ומאתגרת המסייעת לאזרחים, עיתונאים וארגונים בהשגת מידע מהרשויות. בוגרי הפרקטיקום עם 

של התנועה לחופש המידע, הגישו במהלך השנים מאות בקשות חופש מידע ועתירות לבית המשפט שעיצבו את סדר 

ישו הסטודנטים חשפו, בין השאר, היום הציבורי וקבעו נורמות חדשות של שקיפות ומינהל תקין. בקשות מידע שהג

במהלך את הוצאות ראש הממשלה והמשרדים השונים, עם מי נפגשים השרים, ומה נאמר בדיונים מכריעים. 

 נלמד לדרוש את המידע מהרשויות, נעבוד עם עיתונאים, ונלמד מעורכי הדין של התנועה איך להגישהפרקטיקום 

 . עתירות לבתי המשפט

 תנאי קבלה ודרישות:

ד', כאשר הקבלה מותנית בראיון -הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודים הבאה בשנים ב'

שעות שנתיות של הוראה אקדמית שבמסגרתן נלמד את החוק,  52-ז וכולל כ"נ 4-אישי. הפרקטיקום מזכה ב

קשורים בחופש המידע,  הפסיקה המגוונת בנושא ויינתנו במהלך השנה מספר הרצאות אורח בתחומים שונים ה

 מאבקים של החברה האזרחית, עיתונאים וגורמי ממשל אחרים.

  

 יטות מיסוי וכלכלהלפרקטיקום עבודת הפרק 3841

 עידן שוורץעו"ד ו מוצ'ניק-דנה נקרעו"ד מורן ברטפלד, עו"ד : פרקטיקוםה ותמנהל

 נטע נדיבד"ר : תאקדמי תאחראי



 91 

לכלה( האמונה על הטיפול בעבירות "צווארון לבן", שמה לה כמטרה להילחם פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכ 

 בדרך של אכיפה כלכלית משולבת בשלושה סוגי תופעות:

 בשחיתות ציבורית. .א

 בעבירות כלכליות, בעבירות מס ומלחמה בהון השחור ובתופעת הלבנת ההון; .ב

 בעבירות הפוגעות במסחר הוגן בשוק ההון. .ג

שר לסטודנטים הצצה לעולם המרתק, המורכב והערכי בעבודה היומיומית במסגרת הפרקטיקום תתאפ

כלכלי לבין התחום הפלילי. -בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הבאה לידי ביטוי בשילוב שבין העולם המסחרי

הסטודנטים יהיו שותפים למאבק המקצועי בשחיתות השלטונית, בעבירות כלכליות ובעבירות ניירות ערך במסגרת 

המעשית בפרקליטות מיסוי וכלכלה. הסטודנטים ייטלו חלק בעשייה זו, תוך חניכה של פרקליט, החל משלב העבודה 

בחינת הראיות בתיק החקירה, דרך ההחלטה בדבר העמדה לדין או סגירת התיק והוכחת התיק בבית המשפט 

 באמצעות חקירת עדים.

כיעד מיסוי וכלכלה, אשר מציבה  רקליטותפבמהלך עבודתם המעשית ייחשפו הסטודנטים לתפיסת עולמה של 

רשויות מרכזי את הגברת האפקטיביות באכיפה הכלכלית המשולבת כנגד הפשיעה החמורה, וזאת בשילוב עם 

רשות לאיסור הלבנת רשות ניירות ערך, משטרת ישראל, רשות המסים, האכיפה השונות שעמן עובדת הפרקליטות )

, והכל כדי להפחית את הכדאיות שבפשיעה, לצמצם את כוחם הכלכלי ומידת (ההון ומימון טרור, ויתר גופי האכיפ

 פעילותם מהווה חסם לתחרות החופשית ולצמיחה הכלכלית.ר ש, אפגיעתם של עבריינים

בתוך מערכת מורכבת זאת פועלת פרקליטות מיסוי וכלכלה, מתוך תחושת שליחות, תוך התמודדות עם דילמות 

בלת החלטות רוחביות לגבי אישי ציבור ואנשי המערכת הפיננסית, בתיקי מרמה וסוגיות משפטיות ותוך ק

ושחיתות מן המורכבים והמרתקים במדינת ישראל בעלי חשיבות ציבורית ממדרגה ראשונה כמו "פרשת 

ים לחיאני", "פרשת מליסרון", "פרשת פסגות", "פרשת הרצת מניות -הולילנד", "פרשת ראש העיר בת

 רשת בכיר רשות המסים דוד ואנונו"."פ-אי.די.בי" ו

סטודנטים, אנו מזמינים אתכם לשנה של שליחות: הזדמנות נדירה ליטול חלק במאבק בשחיתות השלטונית, 

 בעבירות כלכליות ובעבירות ניירות ערך ולהשתתף בפרקטיקה המטפלת בעבירות צווארון לבן הלכה למעשה

 אקדמי:-דבך עיוניפרקטי ועל נ-הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי

לכל סטודנט יוצמד פרקליט חונך מבין פרקליטי מיסוי וכלכלה והסטודנט ייקח חלק בעבודת  בחלק המעשי

למאפיינים הייחודים של עבריינות הפרקליט. באופן שוטף צפויים הסטודנטים, שייקחו חלק בפרקטיקום, להיחשף 

ונים, לעבירות מס חמורות, לעבירות ניירות ערך ולעבודת הצווארון הלבן, לעבירות הלבנת הון, להליכי החילוט הש

פרקליטות מיסוי וכלכלה בשלבים השונים של ההליכים, למן שלב החקירה המשטרתית, דרך שלב העיון 

 המשפט ועד ניהול הליכי הערעור. -וההחלטה בדבר העמדתו לדין של החשוד או גניזת התיק, חקירת העדים בבית

שעות, פעם בשבוע בשעות הבוקר  6אביב, במשך -רדי פרקליטות מיסוי וכלכלה בתלהפרקטיקום יתקיים במש

 .במהלך שנה סמסטריאלית

כלכלי לבין ההליך -יקבלו הסטודנטים כלים על מנת להבין את השילוב המרתק בין התחום המסחרי בחלק העיוני

טות מיסוי וכלכלה בחזית המאבק הכרוך בעבודתה הייחודית של פרקליהפלילי ולהיות מסוגלים לקחת חלק בשיח 

בעבריינות הצווארון הלבן, השחיתות הציבורית, ההון השחור, עבירות המס ועבירות תרמית בניירות ערך, עבירות 

במסגרת זו ישמעו הסטודנטים הרצאות בנוגע לעבודת שימוש במידע פנים ועבירות דיווח של חברות ציבוריות. 

ה, החל מיסודות ההליך הפלילי, דרך ניהול המשפט וההופעה בבית המשפט, פרקליטות מיסוי וכלכלה הלכה למעש

מאפיינים לעבריינות צווארון לבן, הלבנת הון וחילוט, עבירות פיסקאליות, עבירות ניירות ערך, סוגיות בעריכת 

ים בכירים, הסדרי טיעון, יחסי פרקליטות וסנגוריה ועוד. בנוסף על כך ייהנו הסטודנטים מהרצאות של של פרקליט

וישתתפו בסדנאות הקשורות לפן המעשי של  ,ידיהם-אשר יספרו על תיקים משמעותיים ומורכבים שטופלו על

 ההליך הפלילי.

כחלק משעות ההוראה האקדמיות יזכו הסטודנטים לפגישות מרתקות עם צדדים שונים של גורמי המשפט 

ושיחה עם אחד משופטיו, וכן לפגישות עם גורמים  ביקור בבית המשפט המחוזי בתל אביבוהאכיפה, ובכלל זה ל

 בכירים מרשויות החקירה.

 : תנאי קבלה ודרישות

ד' והקבלה מותנית בראיון אישי למי -הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודים הבאה בשנים ב'
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 שימצא מתאים.

בפרקטיקום, הצהרה בדבר היעדר הרשעות סיום קורס בדיני עונשין בהצלחה עד לתחילת הלימודים  –תנאי סף 

 ידי הפרקליטות לסטודנטים שיתקבלו. -משמעת והרשעות פליליות וסיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמשך על

אקדמיות, שבמסגרתן יתקיימו יומיים של הכשרה  שנתיות של הוראה שעות 40-ז וכולל כ"נ 4-ב הפרקטיקום מזכה

 מהלך "שבוע ההכנה", הרצאות וסיורים. מרוכזת במשרדי הפרקליטות ב

 הציון בפרקטיקום מבוסס על הערכה של הפרקליט החונך ושל מנהלי הקליניקה והמנחים האקדמיים.

  

 פרקטיקום פלילי בשיתוף חטיבת התביעות במשטרת ישראל 3842

ריאל שגב , עו"ד צואביב-בתל עו"ד שירי וידן, רפ"ק, סגן ראש יחידת תביעותהפרקטיקום:  ימנהל

 ועו"ד אסף דסקל

 נטע נדיבד"ר : תאקדמי תאחראי

 המנוהלים הפליליים מהתיקים 90%-בכ מטפלת אשר ארצית יחידה הינה ישראל במשטרת התביעות טיבתח 

עורכי דין, אשר עוסקים במשפט הפלילי ומטפלים  370 -חטיבת התביעות מונה כ. ישראל במדינת הכללית בתביעה

, איומים, עבירות עבירות אלימות המשפיעות על אורח החיים של האזרח וביניהם:ות פליליות במגוון רחב של עביר

 וכיוצ"ב.  עבירות סמים ,רכושכלפי עובדי ציבור, עבירות 

 ישראל במדינת המשטרתית התביעה לעבודת במסגרת הפרקטיקום תוענק לסטודנט הזדמנות ייחודית להיחשף

מבחינת חומרי החקירה  החל, הפלילי ההליך של השונים בשלביםהתובע  של קהמרת עולמו את מעשי באופן ולחוות

 ובכללם הליכי המעצר.  המשפט בבית ההליך וניהול תיק סגירת או לדין ההעמדה על ההחלטה דרך, בתיק חקירה

הסטודנטים ייחשפו לממשקי עבודת התביעה מול הגורמים השונים במסגרת אכיפת החוק, בכלל זה: חוקרי 

ה, מומחי זיהוי פלילי במשטרת ישראל, בתי המשפט )שלום, מחוזי, בית משפט לסמים, בית משפט קהילתי(, משטר

 .שירות המבחן, סנגוריה ציבורית, שירות בתי הסוהר ועוד

חטיבת התביעות במשטרת ישראל פותחת את שעריה בתוכנית ייחודית, מרתקת ומאתגרת שתאפשר לכם לחוות 

התוכן של מערך התביעה תוך התנסות משפטית 'הלכה למעשה' בתחום הליטיגציה ולהכיר מקרוב את עולם 

 הפלילית.

 אקדמאי: -פרקטי ועל נדבך עיוני  -הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי 

לכל סטודנט יוצמד תובע חונך מבין מערך תובעים שייבחר מראש. הסטודנטים ילוו את התובעים  בחלק המעשי

תביעות ובדיונים בבית המשפט וכן ייטלו חלק בעבודה משפטית מגוונת שתכלול בין בעבודתם השוטפת בלשכת ה

 היתר, ניסוח כתבי אישום, טיפול בתיקי מעצר, כתיבת חוות דעת משפטיות ועוד.

כמו כן, יעסוק הסטודנט בהכנה לדיונים בבית המשפט החל משלב עריכת טיעונים משפטיים, גיבוש טקטיקת משפט, 

דיות לעדים ולנאשמים ועריכת סיכומים. הסטודנט אף יתלווה לדיונים עצמם וייחשף באופן בלתי הכנת חקירות נג

 אמצעי לאומנות הליטיגציה החל משלב הדיונים המקדמיים, דרך דיוני המעצר ועד לדיוני ההוכחות וחקירת עדים.

 5 משךב ,הסטודנט של מגוריו במקום התחשבות תוך ,מראש ויקבע אשר תביעהה תובשלוח יתקיים הפרקטיקום

 היום והשעה יתואמו בין הסטודנטים לתובעים החונכים. .שבועות 12-כ למשך זאתמידי שבוע ו שעות

 8:00-11:15במהלך סמסטר א', בימי שני, בין השעות  אוניברסיטת רייכמןשל הפרקטיקום יתקיים בהחלק העיוני 

 הליכי: כגון המשטרתית התביעה של העשייה בליבת שהן משפטיות בסוגיות הרצאות הסטודנטים ישמעובמסגרתם 

 המשפט ניהול, מעצר בתיקי טיפול, אישום כתבי וניסוח הכנה, לדין בהעמדה שיקולים, ראיות ואיסוף חקירה

  .ועוד שלביו כל על המשפט בבית הפלילי

משטרת ישראל שם  סיורים לימודיים אשר יכללו ביקור במעבדות הזיהוי הפלילי של 3בנוסף יערכו הסטודנטים 

סמים(, האמונים על ניתוח הראיות הפורנזיות שנאספו   ,DNAיחשפו לעבודת המומחים השונים )טביעות אצבע, 

מזירות העבירה, כמו כן יבקרו הסטודנטים בבית המשפט השלום בתל אביב שם יקבלו הרצאה משופט אודות 

ת ובדרום תל אביב שם יכירו מקרוב את הקשיים ההליכים האלטרנטיביים בהליך הפלילי וכן יסיירו בתחנת שר

 והמאפיינים השונים בטיפול ובאכיפה אל מול מהגרי עבודה ומסתננים לא חוקיים.

 שעות הוראה אקדמיות לרבות הסיורים הלימודיים. 50-נקודות זכות וכולל כ 4 -הפרקטיקום מזכה ב

 תנאי קבלה ודרישות:
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 80ג' שממוצע ציוניהם עומד על -בשנת הלימודים הבאה בשנים ב' והפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו 

 לפחות.

 בראיון אישי לכל מי שימצא מתאים.הקבלה מותנית  

 תנאי הסף:

.סיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמשך על ידי משטרת ישראל לסטודנטים שיתקבלו 

.הצהרה בדבר היעדר הרשעות משמעת והרשעות פליליות 

   הינו חובה.לך המפגשים בפרקטיקום בחלק העיוני והמעשי נוכחות במה

 הרכב הציון: הציון בפרקטיקום מבוסס על הערכה של התובע החונך ומנהלי הפרקטיקום.

  

 בשיתוף פרקליטות מחוז תל אביב אזרחיתיטות לפרקטיקום פרק 10426

 עו"ד תמר שריאל ועו"ד דניאל פסי הפרקטיקום: ימנהל

 נטע נדיבד"ר : תאקדמי תאחראי

אנו מזמינים אתכם להיות חלק מעולם הפרקליטות האזרחית, לקבל כסטודנטים הזדמנות נדירה וייחודית  

להשתתף בפרקטיקה האזרחית בבתי המשפט בכלל ובפרקליטות האזרחית בפרט, ולחוות מקרוב את עולמה 

 המופלא והמרתק של הליטיגציה.

ולם המרתק, המורכב והדינאמי של עריכת הדין בבתי המשפט, הלכה צוהר לע םקורס זה נועד לפתוח לסטודנטי

 למעשה, מנקודת מבטה של הפרקליטות האזרחית.

במסגרת הקורס, ייחשפו הסטודנטים לעבודה המעשית בפרקליטות האזרחית , ויטלו חלק בעבודה השוטפת , תוך 

 חניכה צמודה של פרקליטים.

קרוב כיצד מתנהל הליך אזרחי בבית משפט בכלל, ואת עולמו של עורך הקורס יעניק לסטודנטים הזדמנות להכיר מ

הדין המופיע בבית המשפט ומנעד השיקולים שלו , בייצוגה של המדינה בערכאות. הסטודנטים ילמדו כתיבה 

משפטית וניסוח מסמכים משפטיים וכן יתמודדו עם שאלות משפטיות מגוונות מתחומי המשפט האזרחי,  ויבחנו 

הפרקליט המלווה את התיק החל מהגשת כתב הטענות הראשון בתיק, בחינת האינטרס של הצדדים בתיק  ביחד עם

וגיבוש אסטרטגיה, הכנת הליכים מקדמיים, הכנת העדים וניהול חקירה נגדית בבית המשפט, שלב הכנת הסיכומים 

 וקבלת פסקי דין.

רקליטות האזרחית עוסקת בהם, ובכלל זה: הקורס יעניק לסטודנטים "טעימה" מתחומים רבים ומגוונים שהפ

תכנון ובנייה, מינהל אוכלוסין, חינוך, רישוי נשק, דיור ציבורי , הגשת עמדות  -המשפט המנהלי )על רבדיו השונים

מטעם היועץ המשפטי לממשלה בתיקים בעלי חשיבות ציבורית או עקרונית וכיו"ב(, התחום המסחרי )לרבות 

פשרה בתובענות ייצוגיות, תביעות חוזיות וכספיות כנגד משרדי הממשלה  וכיו"ב (, תחום  תובענות ייצוגיות והסדרי

המקרקעין )ייצוגו של מינהל מקרקעי ישראל בבתי משפט בסוגיות כגון בעלות,הפקעה, חוזים, אכיפה יזומה בתחום 

הפרקליטות הפלילית(, תחום דיני  ועוד( , תחום הנזיקין )תיקי נזיקין מורכבים ועתירי ממון, לרבות שילוב ידיים עם

 העבודה, והתחום של הליטיגציה בדיני המס.

 אקדמי: -פרקטי ועל נדבך עיוני -הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי 

יוצמד כל סטודנט לפרקליט חונך וייקח חלק בעבודתו השוטפת. העבודה המעשית תהיה מגוונת בחלק המעשי 

את אופיו של ההליך האזרחי, ואת השיקולים המיוחדים אותם נדרש  ותזמן לסטודנטים אפשרות לחוש מקרוב

 לשקול פרקליט העומד בבית משפט כמייצגה של מדינת ישראל.

, בית קרדן, תל אביב ( במשך 154החלק המעשי של הקורס יתקיים במשרדי הפרקליטות האזרחית )דרך מנחם בגין 

 בין הסטודנטים לפרקליטים החונכים.שעות מדי שבוע )יום עבודה(. היום והשעה יתואמו  6

ישמעו הסטודנטים הרצאות ויקבלו כלים על מנת להבין את ההליך האזרחי בעולם הליטיגציה בכלל,  בחלק העיוני 

ובייצוגה של המדינה בפרט. השיעורים יכללו דיונים בסוגיות עקרוניות הקשורות בעבודתו של הפרקליט, דילמות 

וך הכרת סדר הדין האזרחי. כמו כן יקבלו הסטודנטים סקירות על תיקים מקצועיות ושיקולים מנחים ת

משמעותיים ומורכבים שטופלו על ידי בכירי פרקליטי המחוז תוך שייחשפו למערכת השיקולים ש"מאחורי 
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 הקלעים".

 .בנוסף, נערוך סיור חוויתי הקשור לתחום הפרקטיקום

ת של הוראה אקדמיות שבמסגרתן יתקיימו יומיים של שעות שנתיו 40-ש"ס וכולל כ 6 -הפרקטיקום מזכה ב

 הכשרה מרוכזת במשרדי הפרקליטות במהלך "שבוע ההכנה" וכן סיור לימודי.

 הציון בפרקטיקום מבוסס על הערכה של הפרקליט החונך ושל מנהלי הפרקטיקום.

 דרישות מקדמיות ותנאי קבלה:

ג' שממוצע ציוניהם עומד  -ם הבאה בשנים ב'הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודי -

 לפחות. 80על 

  בראיון אישי לכל מי שימצא מתאיםהקבלה מותנית   -

 סיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמשך על ידי הפרקליטות לסטודנטים שיתקבלו. -

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות משמעת והרשעות פליליות. -

 והגבייה האכיפה ורשות המשפטים משרד בשיתוף פירעון חדלות פרקטיקום 3868

 נדיב נטע ר"ד: התכנית מנהלת

 אחראית אקדמית: ד"ר נטע נדיב

 

 תחום אכיפת החיובים וחדלות הפירעון רלוונטי יותר ויותר בשנים האחרונות, וכל המשרדים הגדולים נכנסים

פירעון  ת חיוביים חוזיים, חדלותלתחום זה. סטודנטים המתעניינים בתחום של דיני תאגידים, כינוס נכסים, אכיפ

 .הליך אזרחי והסדרים, זוהי ההזדמנות להיחשף לתחום משפטי רחב, הרלוונטי כמעט לכל

הממונה על הליכי חדלות הפירעון ועם רשות האכיפה  –התכנית תפעל בשיתוף פעולה עם משרד המשפטים 

 במסגרתה יתאפשר לסטודנטים נ"ז. 6-ב והגבייה. באופן זה, תציע התוכנית אפיקים מעשיים מגוונים ותזכה

 להתלוות לעבודה על תיקים אזרחיים מגוונים, לסייע לגורם שיפוטי בקבלת החלטות באכיפת החיוב, בכינוס

כתיבה , הנכסים, הטלת עיקולים והתנגדויות בתיקים, תוך צבירת נסיון מעשי בהליכים אזרחיים, למידת סדרי הדין

בעלי  משפטית, והלאה לטיפול בתיקים בעלי נפח כלכלי רב ותיקים אסטרטגיים וניסוח, יחד עם פיתוח חשיבה

אגפים  חשיבות ציבורית מן המדרגה הראשונה. הסטודנטים יתלוו ללשכות רשמים בהוצאה לפועל או למנהלי

 .במשרד המשפטים ויהיו חלק מצוות הטיפול בתיקים ויהיו נוכחים בדיונים בערכאות שונות

פתיחת  עם הארוכה של בתי המשפט השונים בהליכי חדלות פירעון, הוא בעל סמכות להורות עלהממונה משמש זרו

חדלות פירעון,  הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעניינם של חייבים יחידים, הוא מכריע במגוון בקשות בהליכי

ות האכיפה והגבייה, במקביל לכך, רש .והוא מהווה צד בכל חלק של ההליכים המתנהל בבתי המשפט בישראל

מנהלת הליכים אזרחיים כנגד יחידים וחברות, בסכומי חוב גבוהים, ומאפשרת לסטודנטים ליטול חלק בהליך קבלת 

ההחלטות, מפעולות בתיק האזרחי, כינוס נכסים ושיקולים ליתן כינוס לזוכים, הליכים אזרחיים מגוונים הכוללים 

 כי חדלות פירעון. דיני חוזים ודיני משפחה, ואף ניהול הלי

 בתחילת, לפעול הוצאה ורשמי שופטים, המשפטים ממשרד בכירים ידי על מלאה הכשרה יקבלו הסטודנטים

 .השעות מערכת זמינות לפי, הבוקר בשעות, לשבוע אחת, בתכנית ישובצו ולאחריה הראשון הסמסטר

 neta.nadiv@idc.ac.il נדיב  נטע ר"לד במייל לפנות ניתן נוספים לפרטים
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 קורסי בחירה משפטיים בשפה האנגלית
 

לא תהיה אפשרות להיכנס לקורס לאחר  ;שימו לב כי כל הקורסים הינם מרוכזים ולא נפרסים על כל הסמסטר

 שכבר החל גם אם מדובר בתקופת שינויים.

גלית )אנ Aתנאי קדם לרישום קורסי הבחירה המשפטיים באנגלית הוא ציון עובר בקורס אנגלית למשפטנים 

 (.10514, 10456( וכן ציון עובר בעבודות החקר של שנה א' )קודי קורס: 4למתקדמים ב' קוד קורס 

Semester A  

   

Course 

Code 

Course Total Hours 

3218 Public International Contracts Law 1 cr.  

3763 Criminal Law Theory :The Law of Homicide 1 cr.  

3768 A Short History of Liberal Legalism 1 cr.  

3772 Copyright Law 1 cr. 

3896  1 cr. 

10495 Constitutional Democracy 1 cr.  

10610 Introductory Course on Law and Globalization 1 cr. 

10591 A Critical Legal Theory of Money 1 cr.  

10600 Family law and policy 1 cr. 

10602 International Arbitration 1 cr.  

  

Semester B  

3870 Introduction to American Insurance Law 1 cr.  

3391 Lawyering for Social Change 1cr. 

3421 Urban Law and Policy :A Comparative Perspective 2 cr. 

3764 Comparative and International Insolvency Law 1 cr. 

3765 The Morality of Law :Challenges and Perspectives 1 cr 

3766 The Rule of Law ideal 1 cr. 

3769 Corporate Social Responsibility in a world in transition 1 cr 
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10587 Law, Culture, and Society: Critical Sociological Perspectives 1 cr. 

10588 
Cultural Legalities of Corporate Law: Images, Fictions and 
Narratives of the Corporation 

1 cr 

10589 
Speculative Legalism :The Jurisprudence of Science Fiction, 

Fantasy and Horror 
1 cr. 

10590 Family Law and the Non-Traditional Family 1 cr 

10601 IP Challenges in the  21 th Century 1 cr. 

 
   

Yearly   

   

10547 Oxford International Intellectual Property Moot 
 

תוכנית המשפט המבוים בקניין רוחני באוקספורד היא סדנא שנתית בה 
בתי ספר למשפטים מכל העולם המתקיימת מדי שנה  25-נוטלים חלק כ

יתוף פעולה עם משרד עורכי דין באוקספורד, אנגליה. הסדנא מתקיימת בש
אריאל דובינסקי אשר נמנה על צוות המנחים. הסדנא מוגבלת לשלושה 

ד' ומותנה בהגשת -סטודנטים בלבד והרישום פתוח לסטודנטים בשנים ב', ג' ו
 הסתיים. ג"תשפהרישום לשנה"ל  – מועמדות וריאיון אישי

2 cr. 
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 ועדי בחינות מ
 

  אוניברסיטת רייכמןהבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של מועדי 

 " ידיעון, תקנונים וסילבוסים" " שירותים ומידע" " יםתחת לשונית "סטודנט

 או "חיפוש בחינות לפי קורסים כלליים ובתי ספר". 

 לוח בחינות אישי מפורסם בתחנת המידע לסטודנט. 

 


