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

שנה באמצעים השונים כגון הידיעון באתר המרכז ויחייבו את כלל עם זאת, יתכנו שינויים ותיקונים במידע אשר יתפרסמו במהלך ה

 הסטודנטים.

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

הרשויות האקדמיות של המרכז הבינתחומי רשאיות לבטל, לשנות או להוסיף מקצועות לימוד ו/או תכניות התמחות, ולחולל שינויים 

 ההוראה ו/או באיוש הוראת המקצועות, על פי שיקול דעתן.בשעות 

 מכוונת לזכר ולנקבה כאחד, ואין בה משום אפליה מכל סוג שהוא. –כל התייחסות בידיעון זה ל"סטודנט" או "תלמיד" 
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 הסבר כללי על תכנית הלימודים בבית ספר "רדזינר" למשפטים לקראת התואר הראשון
 

ואר ראשון בבית ספר רדזינר למשפטים הינה לתואר כפול: תואר כפול במשפטים ובממשל, ככלל תוכנית הלימודים לת

 תואר כפול במשפטים ובמנהל עסקים תואר כפול במשפטים ופסיכולוגיה.

הלימודים לתואר כפול מחייבים את הסטודנטים הלומדים בה בקורסי חובה מובנים, בקורסי בחירה משפטיים, בקורסי 

הכל כאמור בידיעון זה, ובכפוף לבחירת  –ורסי בחירה באנגלית, בקליניקה משפטית, ובסמינריונים בחירה כלליים, בק

 נקודות זכות.  200 -ההתמחות. הסטודנטים הלומדים לתואר הכפול ילמדו קורסים בהיקף של כ

סטודנטים שישלימו את מלוא חובות הלימוד של התואר הנוסף )מנהל עסקים/ממשל/פסיכולוגיה(, אולם לא ישלימו את 

 במשפטים לא יהיו זכאים כלל לתעודת בוגר. .LL.Bמלוא חובות הלימוד של התואר בוגר 

קצועות השונים אנא קראו בקפידה ידיעון זה לפני שיבוץ המ תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנטים הלומדים בה.

 מנהל הסטודנטים ישמח לסייע לכם בהליך זה. במערכת השעות. 

 להלן מספר הנחיות והוראות מפורטות, שיוכלו להיות לכם לעזר. 
 

  תכנית לימודים כלליתא. 
 

 . תכנית משפט ועסקים1א.

 מרכיבים עיקריים:( כוללת שני   .LL.B. – B.Aבמשפטים ומנהל עסקים )כפול תכנית הלימודים לתואר ראשון 

 הכשרה במשפטים כנדרש לקבלת תואר ראשון 

 הכשרה במנהל עסקים כנדרש לקבלת תואר ראשון 
 

 נקודות זכות. 200 -שנות לימוד בהיקף כולל של כ 4הקורסים בתכנית נלמדים במשך 
 במסגרת שנות הלימוד יתקיים סמסטר קיץ בין השנה השנייה והשלישית לתואר. 

 

, יזמות מדעי הרשתהסטודנטים התמחות מבין התחומים: מימון, שיווק, מקרקעין, בוחרים  ללימודים בתום השנה השנייה

ומשפט עסקי בינלאומי )בהתמחות חשבונאות הסטודנטים בוחרים טרם קבלתם ללימודים(, ראה פרטים על ההתמחויות 

 הוא ד"ר ירון תימור.מנהל עסקים היועץ האקדמי של התוכנית בנושאי בהמשך. 

 

 . תכנית משפט וממשל2א.
 כוללת שני מרכיבים עיקריים:(   .LL.B. – B.A) ממשלבמשפטים וב ולהלימודים לתואר ראשון כפתכנית 

 הכשרה במשפטים כנדרש לקבלת תואר ראשון 

 הכשרה בממשל כנדרש לקבלת תואר ראשון 
 

 כות.נקודות ז 200 -שנות לימוד בהיקף כולל של כ 4הקורסים בתכנית נלמדים במשך 
 במסגרת שנות הלימוד יתקיים סמסטר קיץ בין השנה השנייה והשלישית לתואר. 

 

חטיבה מבין החטיבות המוצעות בממשל, ראה פירוט  ם בוחרים הסטודנטים במסלול זהבתום השנה השניה ללימודי

 .החטיבות בהמשך

 

 סבן.-של התוכנית בנושאי ממשל היא ד"ר ליזה אירני תהאקדמי היועצת

 
 כנית משפט ופסיכולוגיה. ת3א.

 מרכיבים עיקריים: 3כוללת במשולב (   .LL.B. – B.Aפסיכולוגיה )בבמשפטים וכפול תכנית הלימודים לתואר ראשון 

 הכשרה במשפטים כנדרש לקבלת תואר ראשון 

 הכשרה בפסיכולוגיה כנדרש לקבלת תואר ראשון 
 קורסים ייחודיים המשלבים היבטים רלבנטיים לשני התחומים 

 
 נקודות זכות. 208 שנות לימוד בהיקף כולל של 4הקורסים בתכנית נלמדים במשך 

הניתנות   היקף הש"ס )שעות סמסטריאליות( הנלמדות, במהלך הלימודים לתואר, גבוה ממספר נקודות הזכות )נ"ז(     

 לתואר.

 
 . תכנית משפטים בדגש עסקי )מקומי וגלובלי(4א.

תכנית מלאה של לימודי משפטים כוללת  במשפטים בדגש עסקי )מקומי וגלובלי(, .LL.Bהלימודים לתואר ראשון תכנית 

יומיים במהלך השבוע  נלמדתמובנית והינה תכנית הלימודים לסטודנטים במסלול זה בשילוב קורסים בעלי זיקה עסקית. 

 משעות הצהריים ובימי שישי. 

 סמסטרים(. 7) צי שניםשלוש וחאשר נלמדות במהלך  ,ש''ס 144ן ת לתואר השעוסך ה
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 .במשפטים .LL.Bלתעודת בוגר  םזכאי ויהיעמדו בכל חובותיהם יש ,התכניתמסיימי 

 התוכנית מיועדת רק לסטודנטים שהחל את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ה.  

 
 קורסי בחירהב.

 לדרישות כל תכנית. , בהתאםהתואר לסיום עד בחירה קורסילהשלים  למשפטים חייבת ספר רדזינר כל סטודנט בבי

 תואר. תוכנית היש להקפיד להירשם למספר ש"ס המספיקים להשלמת סך הנקודות ל

 בלבד.' ב משנה החל ללמוד ניתן משפטיים בחירהקורסי 
 
 קורסי בחירה במקום קורס חובה. 1ב.

ד', -מדים בשנים ג' ובמסגרת מדיניות בית ספר רדזינר למשפטים לעידוד למצוינות, ניתנת לסטודנטים מצטיינים, הלו .1
ש"ס או שני קורסים שנקודות הזכות  6ש"ס של קורסי חובה בלבד )בין אם המדובר בקורס אחד בן  6האפשרות להמיר 

 –משפטיים, וסמינריונים בחירה משפטייםש"ס(, מבין הקורסים המפורטים להלן בקורסי  6שלהם אינו עולה על 
ש"ס,  6ר לממש את האפשרות האמורה ְוויתר על קורס חובה בהיקף . לדוגמה, סטודנט שבחבהיקף שעות כולל זהה

 ש"ס. 6-ישתתף בתמורה במספר קורסי בחירה המסתכמים ב

יסים, דיני עבודה, דיני תאגידים, דיני קניין קורסי החובה הניתנים להמרה בקורסי בחירה משפטיים הם: דיני מ .2
 ועסקאות מסחריות בינלאומיות.

 .88עולה על , ביום השיבוץ, בה תינתן אך ורק לסטודנטים, שממוצע ציוניהם הכוללהאפשרות להמיר קורס חו .3

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

. 5201באוקטובר  11תאריך בתום תקופת הרישום לקורסי בחירה ולא יאוחר מ בקשות יש להגיש למנהל הסטודנטים .5
 לצורך ההמרה. מעוניין להירשם  סטודנטהעל הבקשה יש לציין את שמות הקורסים אליהם 

 חר תקופת השינויים בסמסטר הראשון.אלא ניתן יהיה לשנות את ההמרה לקורסים אחרים ל

ט ויתר על קורס אפשרות המרת קורס בחירה בקורס חובה ניתנת רק במקרה שהקורס טרם נלמד. במידה וסטודנ .6
 חובה, הוא לא יוכל במועד מאוחר יותר ללמוד אותו. 

 
 חלף קורס בחירה . מחקר עצמי2ב.

יקט מחקר עצמי במקום קורס בחירה משפטי. ניתן ( יהיו רשאים לבקש לכתוב פרו85ל סטודנטים מצטיינים )ממוצע מע

ה"ס למשפטים במרכז. סגל הקבוע של ביבמנה נו מרצה הנילכתוב עבודת חקר בהדרכת מרצה שהינו מומחה בתחום, ושה

 יקט אחד למשך כל תקופת הלימודים. יאושר רק פרו

 אשר הביע  ,הרלוונטי  לאחר שאושרה בידי המרצה ,על הסטודנט להיות סטודנט מצטיין ולהגיש הצעה מפורטת בכתב

ם בתחום מסוים. המדריך יגדיר הסכמתו להנחות עבודה זו. במקרים חריגים תאושר מתכונת זו לסטודנט בעל כישורי

יקט חות בנושא עבודת החקר. היקף הפרולסטודנט מינימום של מפגשים בין הסטודנט למרצה, הצגת דו"ח התקדמות ושי

יקט להיות בהיקף של עד באישור מראש של הדיקן, יוכל הפרואולם במקרים של פרויקטים חריגים במיוחד, ו ,ש"ס 2יהיה 

 ש"ס. 4

 
 בשפה האנגלית רה משפטיים. קורסי בחי3ב.

 רדזינר למשפטים בית ספרבסטודנטים  נדרשים  ,עולם העסקיםעם זירה הבינלאומית והתמודדות עם הל ההכנהכחלק מ

בשפה האנגלית. קורסים אלו הם חומר הקריאה והבחינות ב. בשפה האנגלית ר נלמדיםשאלהשתתף בקורסים משפטיים 

הסטודנטים חייבים ללמוד קורסים משפטיים באנגלית  . העולםאנגלית מהארץ ומ על ידי מרצים דוברימועברים הקורסים 

מרבית הקורסים המשפטיים באנגלית הינם מרוכזים לתקופה קצרה  .עד לסיום הלימודים ש"ס לפחות 4בהיקף כולל של 

ית. סטודנטים אנגלשפה הב מועברשנה ב', להשתתף בקורס בחירה אחד לפחות הבסטודנטים במהלך הסמסטר. מומלץ ל

 או כלליים, בכפוף למקום פנוי. קורסי בחירה משפטייםכ ,רשאים להשתתף בקורסים משפטיים נוספים באנגלית

 לאאלה  לקורסים בהקשר בתקנון הקבועים הכללים, בארץ ההמרצ של הקצרה והשהות קורסיםה של השונה אופיים בשל

 יפורסמו ציונים ;הסמסטר במהלךרוב ל יהיו הבחינות מועדי ;רהסמסט כל על יפרסו ולא מרוכזים יהיו הקורסים: יחולו

 ינתןיו הבחינה מחברות לע הערות ינויצו אל ;ימים ממועד הבחינה 40תוך לפרסמם  מאמץ ויעשה המרצה ז"ללו בהתאם

 'ב מועד ילפנ לא ולעיתים המרצה ז"ללו בהתאם יוחזרו ערעורים על תשובות ;לערער ניתן יהיה פיו עלש קצר בחינה פתרון

לא תהיה אפשרות להיכנס לקורס לאחר  ;המועדים שני מבין הטוב בציון ולבחור 'ב במועד להיבחן נאפשר במקרה כזה

 שכבר החל גם אם מדובר בתקופת שינויים.
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ש"ס הינה חובה בכל המפגשים. סטודנט הנעדר ממפגש אחד או יותר לא יהיה  1הנוכחות בקורסים המרוכזים בהיקף של 

גשת לבחינת המעבר בקורס ו/או לקבל ציון בו. סטודנט הנעדר מטעמים מוצדקים לא יהיה זכאי אף הוא לגשת זכאי ל

 לבחינה ו/או לקבל ציון, אולם הקורס יימחק מגיליון הציונים שלו.

 ש"ס מותרת היעדרות ממפגש אחד בלבד מטעמים מוצדקים.  2בקורסים מרוכזים של 

 ה על המרצה או מי מטעמו להיות זמין טלפונית בלבד.במבחן מועד ב' בקורס מרוכז יהי

 .מתקדמים ב'תנאי לרישום לקורסי הבחירה המשפטיים באנגלית הוא ציון עובר בקורס אנגלית ל

 .112האנגלית בעמ'  ראה פירוט קורסי בחירה משפטיים בשפה

 
 . קורסי בחירה כלליים4ב.

 קורסי בחירה כלליים ניתן לבחור החל משנה א'.

ת הקורסים הכלליים מופיעה באתר האינטרנט בקובץ נפרד בשם "היחידה ללימודים כלליים", אליהם ניתן להירשם רשימ

 (.תקופת שינוייםב)תלמידי שנה א' יוכלו להירשם דרך "המרכז האישי" 

. מפוסמוצעים בקקורסים הקורסים מכלל הגם רשאי ללמוד בקטגוריה זו  שהחל את לימודיו בתשע"ו, כמו כן, סטודנט

הרישום אליהם יעשה בכפוף למקום פנוי ועמידה בתנאי קדם, באמצעות הגשת בקשה מיוחדת למנהל הסטודנטים, בשבוע 

תלמידים אשר החלו לימודיהם בתשע"ה ואחורה, ילמדו קורסים מכלל  השני של תקופת השינויים, בתחילת כל סמסטר.

 הקמפוס במסגרת "קורסי בחירה בינתחומיים".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 :ותשע"ד תשע"ג יםחלוקת קורסי בחירה עבור הסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנ א.5ב.

  LLB-חלוקת הקורסים האמורה תקפה לסטודנטים הלומדים בתוכניות הכפל תואר וגם לסטודנטים הלומדים בתוכנית ה

 עם תעודה פנימית. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
רס, המרצה מחשיב את שימו לב, רישום לקורסים משנים מתקדמות בתוכניות אחרות, גם אם לא נמצא תנאי קדם לקו

 ס כמי שלמדו קורסי בסיס באותה תכנית.הסטודנטים בקור

ש"ס  25-28על כל סטודנט לצבור 
בהתאם לתוכנית סי בחירה )קור

המעודכנת לכל התמחות/ חטיבה 
בנוסף לקורסי הבחירה 

בהתמחות/חטיבה ומעבר 
,  (לדרישת הסמינריונים לתואר

 פירוט הבא:הלפי 
 

ש"ס בחירה 7-10
משפטיים )בהתאם 

 להתמחות(
ניתן לבחור לקטגוריה זו קורסי 

גם מתוך משפטיים בחירה 
החטיבה מאשכול מדינת ישראל, 

המשפטית,  בשבוע השינויים 
  על בסיס מקום פנוי. בלבד

ש"ס קורסי  4
חירה משפטיים ב

 באנגלית

 ש"ס מתוך אשכול 10
מדינה -מדינת ישראל

 -יהודית ודמוקרטית
,  אתגרים ומחויבות
 לפי הפירוט הבא:

 ש"ס  2
מתוך חטיבת 
 עמיות יהודית

ביחידה 
ללימודים 

 כלליים

 ש"ס  6
מתוך מערך 
  הקליניקות

או )למי שלא 
יתקבל 

לקליניקה עד 
 שנה ג'(

ש"ס פרויקט  2 
קהילתי משפטי 

ש"ס קורסי  4+ 
חטיבה 

 משפטית 

 ש"ס 2
קורסים 

מתוך משפטיים 
 החטיבה

 המשפטית

פעילות  ש"ס 2
קהילתית/קורס 

בחירה בינתחומי 
)מכל ההיצע 

 בקמפוס(.

2 ש"ס קורסי  
בחירה 

מהיחידה 
ללימודים 

 כלליים
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 :חלוקת קורסי בחירה עבור הסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת תשע"ה ב.5ב.

  LLB-חלוקת הקורסים האמורה תקפה לסטודנטים הלומדים בתוכניות הכפל תואר וגם לסטודנטים הלומדים בתוכנית ה

 עם תעודה פנימית. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ש"ס  45-50בור על כל סטודנט לצ
בהתאם לתוכנית קורסי בחירה )

המעודכנת לכל התמחות/ חטיבה 
בנוסף לקורסי הבחירה 

בהתמחות/חטיבה ומעבר 
,  (לדרישת הסמינריונים לתואר

 פירוט הבא:הלפי 
 

ש"ס  12-17
בחירה 

משפטיים 
)בהתאם 

 להתמחות(

ש"ס  4
קורסי 
בחירה 

משפטיים 
 באנגלית

 ש"ס  6
מתוך מערך 
הקליניקות 

או )למי 
תקבל שלא י

לקליניקה 
 עד שנה ג'(

ש"ס  2 
פרויקט 
קהילתי 

 4משפטי + 
ש"ס קורסי 

חטיבה 
 משפטית 

   

פעילות  ש"ס 4
קהילתית/קורס 

בחירה בינתחומי 
)מכל ההיצע 

 בקמפוס(.

ש"ס  2
קורסי 
בחירה 

מחטיבת 
 עמיות

 

אשכול ש"ס  14
קורסי חובה 

יש  - שפטייםמ
 3לבחור 

קורסים מתוך 
ארבעת קורסי 

החובה: דיני 
משפחה, דיני 
עבודה, דיני 
מיסים ודיני 
תאגידים )מי 

למד סה"כ שיי
ש"ס  12

באשכול זה, 
ש"ס  2ילמד 

נוספים בבחירה 
 משפטי(.

ש"ס  2
קורסי 
בחירה 

מהיחידה 
ללימודים 

 כלליים 
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 הם בשנת תשע"ו:חלו לימודייעבור הסטודנטים ש 1חלוקת קורסי בחירה ג.5ב.

 ממשל .B.A –משפטים  .LL.Bתואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר בממשל

 ש"ס מבואות משפטיים )שנה א'( 3
 

 ( ד'-ים ג' ושנב)בממשל  חטיבהש"ס לימודי  10

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 11 -כ
 

 ()שנה ד' חטיבתי ש"ס סמינר 3

 גלית )שנה ב' ואילך(ש"ס בחירה משפטי באנ 4
 

 

ש"ס קליניקה או )למי שלא יתקבל לקליניקה עד  6
 ש"ס פרויקט קהילתי משפטי + 2 -שנה ג'( 

 ד(-ש"ס קורסי בחירה משפטיים )שנה ג 4
 

 

 ש"ס אשכול קורסי חובה משפטיים  14
קורסים מתוך ארבעת קורסי החובה:  3יש לבחור 
דיני , ני מיסיםדיני משפחה, דיני עבודה, די ג(-)שנים ב

ש"ס באשכול זה, ילמד  12תאגידים. )מי שילמד סה"כ 
 ש"ס נוספים בבחירה משפטי(. 2
 

 

  (ד-שנים גש"ס סמינר משפטי ) 4
  
 

 קורסים כלליים. מקטגוריית ש"ס  4 במהלך התואר מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד
 

 ש"ס כללי(. 4ש"ס ממשל,  90פטי, ש"ס מש 108ש"ס ) 202 -תואר הכפול כתוכנית הסך הש"ס ל
 

במשפטים בלבד עם תעודה פנימית  B.L.Lבממשל ולקבל תעודת . A.Bניתנת האפשרות לסטודנטים לוותר על תואר .
המעידה על לימודיהם בממשל. סטודנטים שיהיו מעוניינים לעשות כן, יודיעו על כך למנהל הסטודנטים. המרכז הבינתחומי 

 ים לסיים את תכנית הלימודים המלאה המקנה תואר כפול.הרצליה ממליץ לסטודנט
 

 

 מנהל עסקים .B.A –משפטים  .LL.Bתואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 נהל עסקיםבמסגרת התואר במ

 ש"ס מבואות משפטיים )שנה א'( 3
 

 ש"ס בחירה מנהל עסקים כללי )שנה ד'( 6/7

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 11 -כ
 

 ()שנה ד'סמינר   ש"ס 4

 ש"ס בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך( 4
 

 ש"ס בחירה בהתמחות )שנה ד'( 15-22

ש"ס קליניקה או )למי שלא יתקבל לקליניקה עד  6
 ש"ס פרויקט קהילתי משפטי + 2 -שנה ג'( 

 ד(-ש"ס קורסי בחירה משפטיים )שנה ג 4
 

 

 ש"ס אשכול קורסי חובה משפטיים  14
קורסים מתוך ארבעת קורסי החובה:  3 יש לבחור
ג( דיני משפחה, דיני עבודה, דיני מיסים, דיני -)שנים ב

ש"ס באשכול זה, ילמד  12תאגידים. )מי שילמד סה"כ 
 ש"ס נוספים בבחירה משפטי(. 2
 

 

 ד(-ש"ס סמינר משפטי )שנים ג 4
 

 

  
 . יית קורסים כללייםש"ס מקטגור 4 מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר

 
 ש"ס כללי(. 4ש"ס מנהל עסקים,  90ש"ס משפטי,  108ש"ס ) 202 -סך הש"ס לתואר הכפול כ

 

                                                           
 כל התמחות/חטיבה תהייה בחירה בכל הקטגוריות.. יתכן ולא בשתבחרו בעתידקטגוריות הבחירה הן בהתאם להתמחות/חטיבה  1

שימו לב, רישום לקורסים משנים מתקדמות בתוכניות אחרות, גם אם לא נמצא תנאי קדם לקורס, המרצה מחשיב את הסטודנטים 
 בקורס כמי שלמדו קורסי בסיס באותה תכנית.
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במשפטים בלבד עם תעודה פנימית  B.L.Lבמנהל עסקים ולקבל תעודת . A.Bניתנת האפשרות לסטודנטים לוותר על תואר .
ינים לעשות כן, יודיעו על כך למנהל הסטודנטים. המרכז המעידה על לימודיהם במנהל עסקים. סטודנטים שיהיו מעוני

 הבינתחומי הרצליה ממליץ לסטודנטים לסיים את תכנית הלימודים המלאה המקנה תואר כפול.
 

 מנהל עסקים חשבונאות .B.A –משפטים  .LL.Bתואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 מנהל עסקים חשבונאותבמסגרת התואר ב

 טיים )שנה א'(ש"ס מבואות משפ 3
 

 ( )שנה ד' סמינר"ס ש 4

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 8 -כ
 

 

 ש"ס בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך( 4
 

 

ש"ס קליניקה או )למי שלא יתקבל לקליניקה עד  6
 ש"ס פרויקט קהילתי משפטי + 2 -שנה ג'( 

 ד(-ש"ס קורסי בחירה משפטיים )שנה ג 4
 

 

 ורסי חובה משפטיים ש"ס אשכול ק 14
קורסים מתוך ארבעת קורסי החובה:  3יש לבחור 
ג( דיני משפחה, דיני עבודה, דיני מיסים, דיני -)שנים ב

ש"ס באשכול זה, ילמד  12תאגידים. )מי שילמד סה"כ 
 ש"ס נוספים בבחירה משפטי(. 2
 

 

  ד(-ש"ס סמינר משפטי )שנים ג 4
  
 

 ש"ס מקטגוריית קורסים כלליים.  4וד במהלך התואר מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמ
 

 ש"ס כללי(. 4, נע"ס חשבונאותש"ס מ 104ש"ס משפטי,  112ש"ס ) 216 -סך הש"ס לתואר הכפול כ
 

במשפטים בלבד עם  B.L.Lולקבל תעודת . מנהל עסקים חשבונאותב A.Bניתנת האפשרות לסטודנטים לוותר על תואר .
. סטודנטים שיהיו מעוניינים לעשות כן, יודיעו על כך למנהל הסטודנטים. חשבונאותימודיהם בתעודה פנימית המעידה על ל

 המרכז הבינתחומי הרצליה ממליץ לסטודנטים לסיים את תכנית הלימודים המלאה המקנה תואר כפול.
 
 

 פסיכולוגיה .B.A –משפטים  .LL.Bתואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר בממשל

 ש"ס מבואות משפטיים )שנה א'( 3
 

 ( )שנה ד' ש"ס בחירה פסיכולוגיה 2

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 11 -כ
 

 ()שנה ד' סמינר עיוניש"ס  3

 ש"ס בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך( 4
 

 ש"ס סמינר מחקרי )שנה ד'( 4

 ד(-אשכול משפטים פסיכולוגיה )שנים גש"ס  6
 

 

 ל קורסי חובה משפטיים ש"ס אשכו 14
קורסים מתוך ארבעת קורסי החובה:  3יש לבחור 
ג( דיני משפחה, דיני עבודה, דיני מיסים, דיני -)שנים ב

ש"ס באשכול זה, ילמד  12תאגידים. )מי שילמד סה"כ 
 ש"ס נוספים בבחירה משפטי(. 2
 

 

  ד(-ש"ס סמינר משפטי )שנים ג 4
  
 

 ש"ס מקטגוריית קורסים כלליים.  4ללמוד במהלך התואר מעבר לכך, הסטודנטים חייבים 
 

 ש"ס כללי(. 4, פסיכולוגיהש"ס  90ש"ס משפטי,  108ש"ס ) 202 -סך הש"ס לתואר הכפול כ
 

במשפטים בלבד עם תעודה פנימית  B.L.Lולקבל תעודת . פסיכולוגיהב A.Bניתנת האפשרות לסטודנטים לוותר על תואר .
. סטודנטים שיהיו מעוניינים לעשות כן, יודיעו על כך למנהל הסטודנטים. המרכז יכולוגיהפסהמעידה על לימודיהם ב

 הבינתחומי הרצליה ממליץ לסטודנטים לסיים את תכנית הלימודים המלאה המקנה תואר כפול.
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 אתגרים ומחויבויות"-מדינה יהודית ודמוקרטית -אשכול חובה: "מדינת ישראל .6ב.
בתשע"ד ו גנו אשכול חובה בתכניות הלימודים של סטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"אשכול מדינת ישראל הי

, והחלוקה של נקודות הבחירה לאחר לא לומדים את האשכול(ותשע"ו )סטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ה 
 :הוספת אשכול החובה היא כדלהלן

 
 .  מבנה האשכולא.6ב.

 לן:ש"ס באשכול, כמפורט לה 10על הסטודנט ללמוד 

  

ש"ס ישלים את הנקודות  6 -סטודנט אשר בחר בקליניקה בהיקף של פחות מש"ס.  6 –קליניקה משפטית  .1

סטודנט אשר לא ייבחר על ידי אחת מהקליניקות החסרות בקורסי בחירה מתוך החטיבה המשפטית באשכול. 

ש"ס קורסי  4זו בעוד וישלים קטגוריה ש"ס  2-ף בפרויקט קהילתי המזכה בהמוצעות יהיה חייב להשתת

  .מתוך החטיבה המשפטית באשכולבחירה משפטיים 

הקורסים בחטיבת עמיות יהודית בידיעון של היחידה ללימודים ש"ס. ראה פירוט  2 –קורס ב"עמיות יהודית" . 2

 .כלליים

בסעיף הסטודנט מתוך חטיבת קורסי הבחירה המשפטיים של האשכול. ראה פירוט  יבחר הש"ס ת יתראת  .   3

ש"ס  2 ישליםש"ס קורס בעמיות יהודית  2ש"ס +  6.  )כך, למשל, סטודנט אשר בחר בקליניקה של ג.6ב.

ש"ס עמיות  2ש"ס +  2-אשר משתתף בפרויקט קהילתי המזכה במקורסי החטיבה המשפטית, סטודנט 

 ש"ס קורסים בחטיבה המשפטית שבאשכול(.  6 ישליםיהודית 

 
 . מערך הקליניקותב.6ב.

קליניקות מציעות עיסוק במגוון רחב של תחומים, הכוללים: סיוע משפטי לרבות ייצוג משפטי, העברת סדנאות מידע ה

והעצמה לאוכלוסיות מוחלשות, מאבקים ציבוריים לשינוי מדיניות בתחומי הנגישות למשפט וההגנה על זכויות האדם, 

 ייצוגיות, חקיקה חברתית ועוד.   הגשת תובענות

 ט ללמוד קליניקה אחת במהלך התואר.על הסטודנ

 הסתיים. ולשנת תשע" הרישום לקליניקות .97 בעמ' מפורטות והקליניקות המוצעות בשנת תשע"
 

 . קורסים משפטיים מתוך החטיבה המשפטית באשכולג.6ב.

ודמוקרטית", "מדינה יהודית  –על הסטודנט להשתתף בקורסים העוסקים בסוגיות שונות הקשורות באתגרי מדינת ישראל 

בהיקף הנדרש, אשר יוצעו במסגרת החטיבה המשפטית. לתשומת ליבכם, שמות הקורסים ומועדי הוראתם מופיעים בתוך 

 .יניםמעו ארבעהומסומנים ב 93מכלול קורסי הבחירה המשפטיים בעמ' 

 עת.קורסים. מדי שנה תהיה שונות מסוימת ברשימה המוצ מספריודגש כי בכל שנה יוצעו לסטודנטים 

 . קורסים מתוך חטיבת "עמיות יהודית"ד.6ב.

 . רשימת קורסי חטיבת "עמיות" ביחידה ללימודים כללייםמתוך  ש"ס 2בהיקף של  לבחור קורסעל הסטודנט 

 )למעט תלמידי חשבונאות(.

 . תלמידי חשבונאותה.6ב.

)במקום בפרויקטים קהילתיים ש"ס מתוך מערך הקליניקות. סטודנט שישתתף  6 ילמדוסטודנטים בתכנית חשבונאות 

 ש"ס קורסים במסגרת החטיבה המשפטית. 4בנוסף  ילמד ,ש"ס 2-המזכים בקליניקה משפטית( 

 סמינריוניםג. 
 

ללמוד סטודנט אשר יבחר  השתתפות בשני סמינריונים משפטיים ועמידה בדרישותיהם. הנותנאי לקבלת התואר במשפטים 

ש"ס העודפות יוכרו לו כנקודות זכות לקורסי בחירה משפטיים או  2-ני סמינריונים, וש"ס( חייב ללמוד ש 4שנתי ) סמינריון

 כלליים לפי בחירתו. 

מומלץ  מאוד לסטודנטים ללמוד סמינריון אחד בשנה ג' וסמינריון אחד בשנה ד', ולא להשאיר את לימוד שני הסמינריונים 

 לשנה ד'.
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 ציונים האחדתד. 
 

פי הכללים -ת ציונים אחידה בקורסים השונים תבוצע בבית הספר למשפטים התאמת ציונים עלמנת לשמור על רמ-על

 שלהלן:

נבחנים במועד  25-להוציא סמינריונים, סדנאות, קליניקות וקורסים שבהם יש פחות מ -בכל קורסי החובה והבחירה .1

 יהיהציון, לרבות ציונים חלקיים ומיטיבים( ( הציון הממוצע הסופי )כולל כל מרכיבי ה'מועד אבד"כ ) -הבחינה העיקרי

 .50-ייחשב כ 50-נקודות למעלה או למטה. לעניין הממוצע האמור, כל ציון הנמוך מ 2, עם אפשרות לסטייה של 79

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

 מת ציונים דומה בין הקבוצות.בשיעורים הניתנים במקביל במספר קבוצות תישמר ר .3

התאמת הציונים תבוצע במועד הבחינה העיקרי, במגמה שכלל הציונים יתאימו לממוצעים המצוינים לעיל. יש לשאוף  .4

לכך שהבחינות במועדים השונים תהיינה באותה דרגת קושי והבדיקה תיערך באותה דרגת החמרה, על מנת להבטיח 

ובמועדים המיוחדים התאמות להבטחת  'דים השונים. לפי הצורך יבוצעו במועדי בשוויון מרבי בין הנבחנים במוע

 שוויון זה.

הקורס. במקרים של חריגה מן הממוצע שנקבע  רצה האחריות לכך שהציונים יתאימו לכללים דלעיל מוטלת על מ     .5

ו להוריד ציונים לצורך ההתאמה פקטור )חיובי או שלילי(; אולם במקרים שבהם נדרש להעלות א כאמור לעיל, יינתן

, 59-ומעלה או המוריד ציון אל מתחת ל 95-פך, וכן שינוי המעלה ציון ליהאמורה לעיל, שינוי מציון נכשל לציון עובר ולה

 הקורס. רצהטעונים בכל מקרה אישור של מ

 ור הדיקן.במקרים חריגים, לרבות במקרה נוכחות נמוכה בקורס, ניתן לסטות מכללים אלה באיש     .6

 בשולי גיליון הציונים תופיע ההערה הבאה:      .7

-ציונים. להוציא סמינריונים, סדנאות, קליניקות וקורסים מעוטי נהוגה התאמת בבית ספר רדזינר למשפטים

 .81-ל 77להוציא מקרים חריגים באישור הדיקן(, הציון הממוצע הסופי בכל הקורסים נע בין ומשתתפים )

 .79נקודות למעלה ולמטה מהציון  5-משני )בד"כ מועד ב'( יורחב טווח ממוצע הציונים ב.    במועד ה8
 
 

 עסקיםמנהל בו יםמשפטלתואר כפול בבתכנית  התמחויותה. 

 ד"ר שמעון קוגן -ון, ראש ההתמחותהתמחות במימ

 .LL.Bתואר ראשון לם עסקים בהתמחות מימון משלבת בין לימודיבמנהל ו יםמשפטתואר הכפול בתכנית הלימודים ב

לימודי ההתמחות יחלו בשנה  עם התמחות בתחום המימון. ,במנהל עסקים  .B.Aבמשפטים, לבין לימודים לתואר ראשון

 הרביעית ללימודים.

ההתמחות במימון מכשירה את הסטודנט לעיסוק בעריכת דין בתחום העסקי, ולחילופין לתפקיד ניהולי במוסד פיננסי 

, מוסדות שוק ההון וכדומה(, או במחלקות כספים וניהול פיננסי בפירמות. התכנית כוללת קורסים )בנקים, חברות ביטוח

אוריה מימונית )מימון הפירמה, תורת ההשקעות וניהול סיכונים פיננסיים(, קורסים יישומיים בתחום הבנקאות ושוק יבת

סטודנטים  הערכת חברות או תפקוד שוקי ההון. ההון, וסמינר בשוקי הון, בו נדרש הסטודנט להציג עבודת ייעוץ בתחום

 בניהול סיכונים פיננסים.אשר יעמדו בסף הקבלה הדרוש יוכלו להתמחות גם בהתמחות המשנה 

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

 ד"ר טליה רימון –, ראש ההתמחות התמחות בשיווק

בהתמחות שיווק משלבת בין לימודים לתואר ראשון  ,עסקיםבמנהל ו יםמשפטאר הכפול בתותכנית הלימודים ב

 LL.B. במשפטים, לבין לימודים לתואר ראשוןB.A. .לימודי ההתמחות יחלו   במנהל עסקים, עם התמחות בתחום השיווק

 בשנה הרביעית ללימודים.

בלימודי התואר הראשון במנהל עסקים. תכנית לימודי שיווק במסגרת ההתמחות משלבים קורסי שיווק מתקדמים 

הלימודים מקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק על פעילויות השיווק השונות, יחד עם היכרות והבנה של השיווק המודרני: 

שיווק ממוקד, אינטראקטיבי ואינטגרטיבי. שיטת הלימוד משלבת הרצאות המציגות תאוריות ומחקרים עדכניים עם 

 ם, הרצאות אורח ועבודה על פרויקטים יישומיים מול חברות מובילות במשק.ניתוחי אירועי
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התמחות מורכבת מקורסי חובה, בין היתר הקורסים התנהגות צרכנים, דיני פרסום ושיווק, סמינר פרויקט שנתי בשיווק 

חברתיות, שיווק  זה. כמו כן כוללת ההתמחות מגוון קורסי בחירה כגון סדנת רשתות  ומשפט שפותח במיוחד למסלול

חברתי ופוליטי, שיווק במזרח הרחוק, היבטים עסקיים ושיווקיים בתעשיית הספורט ויזמות ושיווק באינטרנט וכן 

 סמינרים ייחודיים לסטודנטים מצטיינים המתנהלים בשיתוף פעולה הדוק עם החברות לוריאל ומרצדס. 

בחברות ובארגונים בתפקידי מנהלי שיווק, מנהלי תקשורת  בוגרי ההתמחות יוכלו לפתח קרירה בתחום השיווק ולהשתלב

שיווקית, מנהלי מוצרים ומנהלי מותגים. כמו כן, בוגרי ההתמחות יוכלו להשתלב בחברות הנותנות שירותים שיווקיים כגון 

רים או משרדי פרסום, משרדי יחסי ציבור, חברות ייעוץ ומכוני מחקר , בתפקידי יועצים, אנליסטים, חוקרים , פלנ

  תקציבאים.

 

 אמנון להבי פרופ' -, ראש ההתמחותהתמחות במקרקעין

-מקרקעין מעניקה לבוגריה חשיבה אקדמיתב בהתמחותעסקים במנהל ו יםמשפטתואר הכפול בתכנית הלימודים ב

משפטנים אורטית, לצד הכרה והתנסות מעשית, בסוגיות הנוגעות לשוק הנדל"ן הישראלי והבינלאומי. התכנית מיועדת לית

ינים לעסוק בהיבט המשפטי ו/או בתחום העסקי של עולם הנדל"ן. שיטת הלימוד מאגדת את מגוון הדיסציפלינות יהמעונ

כן, מושם דגש -שמאות ושיווק. כמותכנון, הנחוצות לשם קבלת החלטות הנוגעות לתחום הנדל"ן: כלכלה, משפטים, מימון, 

 ההתמחות יחלו בשנה ג'. לימודיעסקיים.  -מיוחד על אספקטים יזמיים

 פי ממוצע ציוניהם.   -מספר המקומות בהתמחות הינו מוגבל, ובמקרה של ביקוש עודף, ייבחרו התלמידים להתמחות זו  על

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

 

 דויד מובשוביץד''ר  –, ראש ההתמחות מדעי הרשתהתמחות 

בהתמחות מדעי הרשת מבוססת על תכנית מלאה של לימודים עסקים במנהל ו יםמשפטתואר הכפול בתכנית הלימודים ב

מטרת  .עסקים, עם התמחות במדעי הרשת-במנהל  .B.Aבמשפטים בשילוב לימודים לתואר ראשון   .LL.Bלתואר ראשון 

ב בשדרה הניהולית של חברות העוסקות בעולם הרשת, כלומר ההתמחות ב"מדעי הרשת" היא להכשיר בוגרים להשתל

האינטרנט, הרשתות החברתיות, אפליקציות המובייל, והמדיה הדיגיטלית. בוגרי ההתמחות יוכלו לעבוד כמנהלי 

(, מנהלי אתרי אינטרנט, ואנשי שיווק marcomפרויקטים, מנהלי מוצר, מהנדסי מכירות, מנהלי תקשורת שיווקית )

בנוסף להכשרה הרגילה במנהל  עסקית.-ת המידע . במקביל, תכלול ההתמחות הכשרה ליזמות טכנולוגיתיבתעשי ומכירות

עסקים, בוגרי ההתמחות יקבלו הכרה והבנה של הטכנולוגיות המובילות בעולם האינטרנט, הרשתות החברתיות והמובייל, 

ידע בעידן הרשת, ושל המודלים העסקיים והכלכליים של האספקטים הטכנולוגיים של פיתוח ושיווק יישומים ומערכות מ

ת המידע בעידן הרשת. פרויקט הסיום של ההתמחות יתמקד בהגדרת מוצר או שירות ישמאפיינים יזמות וניהול של תעשי

דיגיטלי, ובנית תוכנית עסקית בדגש על אפיון, תכנון, חקר שוק ושיווק. הפרויקט יוצג בפני חבר שופטים מהעולם העסקי 

ההתמחות תבחר בתום שנה ב', ולימודי ההתמחות יחלו בשנה ג'. פתיחת ההתמחות תלויה במספר הסטודנטים והאקדמי. 

 הנרשמים.

 רו"ח שלומי שוב, חשבונאותוסגן דיקן  תוכנית ראשו פרופ' דן סגל ,, ראש התחום האקדמיבחשבונאותהתמחות 

 .LL.Bלתואר ראשון ם משלבת בין לימודי תמחות חשבונאותבהעסקים במנהל ו יםמשפטתואר הכפול בתכנית הלימודים ב

במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות. מטרת התכנית היא לצייד את  .B.Aלבין לימודים לתואר ראשון   ,במשפטים

הסטודנטים בכלים מתקדמים העונים לדרישות העדכניות של עולם ראיית החשבון והמשפט העסקי. בוגרי התכנית יזכו 

דין או -חודית בתחומים, המשלימים זה את זה במגוון רחב של עיסוקים, הן בפרקטיקה המקצועית בעריכתבהכשרה יי

 בראיית חשבון והן במגזר העסקי.

כושר  חרוצים ובעליתכנית הלימודים תובענית במיוחד ומיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי כישורים גבוהים מאד, 

 לימודי ההתמחות יחלו בשנה א'. ום ראיית החשבון, הניהול או המשפט העסקי. ם בפיתוח קריירה בתחניהתמדה, המעוניי

למועמדים מצטיינים שיתקבלו לתכנית ויצטיינו במהלך לימודיהם מוצעת האפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני 

M.B.A.  הרצליה. בינתחומימרכז הבהתמחות ייעוץ עסקי ב  

)בתוספת סמסטר קיץ אחד(. בתום הלימודים יקבלו הבוגרים שנות לימודים  4במשך  התכנית נלמדת כתכנית מובנית

 במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות.  .B.Aבמשפטים ובוגר  .LL.Bתואר בוגר ת תעוד
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 הסטודנטים הלומדים בתוכנית משפטים וחשבונאות מחוייבים בתוספת תשלום בהתאם למפורט בתקנון שכ''ל.

ת מועצת רואי חשבון הבאות: ביניים חלק א', ביניים חלק ב', סטטיסטיקה, דיני תאגידים בוגרי התוכנית פטורים מבחינו

 .סופיות חלק ב' –סופיות חלק א' ותמחיר וחשבונאות ניהולית  –ומסחר, מימון, טכנולוגיות מידע 

יתקיימו  תחומילימודי שנת ההשלמה לקראת שתי בחינות ההסמכה הסופיות של מועצת רואי חשבון, הנלמדת במרכז הבינ

 . בשנת הלימודים החמישית

 

 ליאור זמרד"ר  –התמחות במשפט עסקי בינלאומי, ראש ההתמחות 

בהתמחות משפט עסקי בינלאומי משלבת בין לימודים לתואר  ,עסקיםבמנהל ו יםמשפטתואר הכפול בתכנית הלימודים ב

. מחות בתחום המשפט העסקי הבינלאומיעם הת במנהל עסקים .B.Aלתואר במשפטים ובין לימודים  .LL.B ראשון

לסוגיות הנוגעות הן למשפט העסקי הבינלאומי והן לניהול בינלאומי.  התמחות ייחודית זו חושפת את הסטודנטים

משפטנים ואנשי  לבוגריה כלים עיוניים ויישומיים הדרושים להתמודדות עם הסוגיות הרבות שמעסיקות ההתמחות מקנה

ישראל בכפר הגלובלי. היא מיועדת  נוכח התגברות המסחר הבינלאומי והשתלבותה שלעסקים ישראליים רבים ל

לעסקאות בינלאומיות, למסחר הבינלאומי, להשקעות זרות  לסטודנטים המעוניינים להעמיק ידע בתחומים הנוגעים

ודי ההתמחות יחלו בשנה לימ .לאומיות ופעילות עסקית בחו"ל-בינלאומיים לצד ניהול חברות רב וליישוב סכסוכים עסקיים

 ג'. אין תנאי קבלה להתמחות.

 פי ממוצע ציוניהם.   -מספר המקומות בהתמחות הינו מוגבל, ובמקרה של ביקוש עודף, ייבחרו התלמידים להתמחות זו  על

 

 וגב' מורן נירפרופ' יאיר טאומן  –, ראש ההתמחות ZELL-התמחות ביזמות

ק פלטפורמה מעשית להקמת מיזם חדש של הסטודנטים המשתתפים בה. תכנית ללימודי יזמות נועדה לספ Zellתכנית 

אורטי בהקמה וניהול של חברות יזמיות, החיוניים לפיתוח יהלימודים, בת שנה אקדמית אחת, מקנה כלים מעשיים וידע ת

היזם בעל השם  התכנית נוסדה הודות לתרומתו של מהרעיון ועד לחברה היוצרת שווי לבעליה. -ולהגשמת חזון עסקי 

 יכולותכוללים הישגים אקדמיים גבוהים,  Zellמשיקגו. הקריטריונים לקבלה לתכנית  (Sam Zell)ל א  העולמי, סם ז

בשנה לפני וחשיפה ליזמות עסקית. סטודנטים מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות ויזמות, הנמצאים עסקי  ןניסיו מנהיגות,

. על פי הנחיות באתר התכנית , מוזמנים להגיש את מועמדותם לתכניתהרצליה מיבינתחומרכז הלימודיהם האחרונה ב שנת

, מתוכם ייבחרו נבחרים ובמכתבי המלצה ייערכו ראיונות אישיים עם מועמדים יםלאחר עיון מעמיק בבקשות המועמד

  .לתכניתמכלל הקמפוס סטודנטים  20-מספר סטודנטים להשתתף בתכנית קיץ. לאחר מיון סופי יבחרו כ

 

 וממשל יםחטיבות בתכנית משפטו. 

 

 ר ליזה אירני סבן"ד -ראש החטיבהמנהיגות, ממשל ות בחטי

החטיבה מתמקדת בתיאור וניתוח משטרים ותהליכים פוליטיים, ובגורמים המשפיעים על תפקודן של מערכות פוליטיות. 

מבנים, המוסדות ותהליכי קבלת מורכבותן של הבעיות עמן מתמודד הממשל המודרני מחייבת הבנה מעמיקה של ה

הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת )כולל המנהל  -ההחלטות המרכזיים במערכות פוליטיות. מוסדות מרכזיים כמו 

כל אלה משפיעים על המדיניות הציבורית  –הציבורי(, הרשות השופטת, מפלגות פוליטיות, קבוצות אינטרסים והתקשורת 

 רט. בכלל, ועל איכות חיי האזרח בפ

הקורסים הנלמדים בחטיבה עוסקים לא רק בתיאוריות המרכזיות ובמחקרים אמפיריים עדכניים, אלא גם במגוון ניסיונות 

ורפורמות הראויים ליישום על מנת לשפר את הממשל המרכזי והמקומי, לייעל את המנהל הציבורי, לקדם את המדיניות 

 .הציבורי בישראל, ולהכשיר את המנהיגות הבאה של המגזר הציבורית
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 איתן עזאניד"ר  -ראש החטיבה ,ביטחון וטרור  תחטיב

חטיבה ייחודית בישראל, ואחת הבודדות בעולם, ומהווה הכנה ללימודי ביטחון בתואר השני, בעיקר בתחום  חטיבה זו היא 

ת הטרור במסגרת הלימודים בחטיבה תבחן תופע.  Homeland Security Studies –המתפתח כעת בארה"ב 

המזרח תיכונית,  –כאסטרטגיה מקובלת למימוש יעדים פוליטיים, אידיאולוגיים ודתיים במערכת הבינלאומית והאזורית

תוך התמקדות במספר מקרי מבחן. כמו כן, יידונו קשרי הגומלין שבין הטרור, התקשורת, דעת הקהל ושיטת הממשל 

ת ההחלטות בתחום הלוחמה בטרור.  הלימודים בחטיבה יתמקדו הדמוקרטית, ותבחנה הדילמות המרכזיות ותהליכי קבל

תיאורטיות ובשאלות מעשיות הנגזרות מתחום הידע והניסיון של המרצים ושל המכון הבינלאומי למדיניות נגד  בסוגיות

 במרכז הבינתחומי. ,טרור

 

  פרופ' שאול משעל -ראש החטיבה ,מזרח תיכוןת חטיב

נטים  לעולם הערבי  על אתגריו, השינויים החלים בו וצבעוניותו הרבה. בין הנושאים במסגרת חטיבה זו יחשפו הסטוד

ם כדת וכפוליטיקה; דור חדש של מנהיגות על הדילמות שלו; חברה הנתונה באיומים בין מסורת אהנלמדים: האסל

יומין הדורשת את  ידי מסורת עתיקת-ידי מהפכת המידע, האינטרנט והמחשב, והן על-למודרניות, והמאוימת הן על

מקומה; ובין דת ללאומיות. מטרת הלימודים להקנות מונחי יסוד להבנת התמורות שחווה אזורנו, ידע והתמצאות אקדמית 

וכן, מתודולוגיה מחקרית וחשיבתית. הלימודים בחטיבה יעסקו במזרח התיכון בן זמננו, במגוון של דיסציפלינות 

דע המדינה, ובראייה שעשויה להעניק לסטודנט תפיסה מרחבית של האזור על אקדמיות: היסטורית, חברתית וזו של מ

 הדילמות המאפיינות אותו.

 

 ד"ר שביט מטיאס -ראש החטיבה ,יישוב סכסוכיםדיפלומטיה ו תחטיב

לימודי החטיבה ביישוב סכסוכים תקנה לסטודנטים הבנה בניהול וביישוב סכסוכים בינלאומיים, אזוריים, לאומיים 

הלימודים בחטיבה כוללים מרכיבים ייחודיים ללימוד גישות מעשיות ליישוב סכסוכים באמצעות סדנאות ים. ואתני

(, track-twoניהול משא ומתן, אפיקים בלתי פורמאליים )מקצועיות. הגישות שיועברו בדרך זו כוללות את הסדנאות ככלי 

ת, הגלובליזציה, ארגונים חוץ ממשלתיים וגורמים אחרים ודיפלומטיה של אזרחים. כמו כן, תפקידם של תרבויות, התקשור

 .ייבחנו וינותחו, כמו גם נושאים הקשורים בהתערבות בינלאומית, בכוחות שמירת השלום, ובמשפט בינלאומי

 

 דר' רונן הופמן ודר' מורן ירחי – )בשיתוף בית הספר לתקשורת(דיפלומטיה ציבורית חטיבת 

לים מקיפים לסטודנטים בשנה ג' להבין את תחום הדיפלומטיה הציבורית וכן בעידוד במתן כלימודי החטיבה יתמקדו 

ליצור תכנים המתאימים למסרים המרכזיים של מדינת ישראל. בשנים האחרונות עברה מדינת ישראל לדיפלומטיה 

ור משאביה ולא creative energyמיתוג והיא מנסה ליצור תכנים רבים תחת המסר של -ציבורית על בסיס מיקרו

המוגבלים היא מעודדת את אזרחי המדינה שמזדהים עם המסר ליצירת תכנים עצמאיים תחת אותו הקונספט. תכנים אלו 

 מופצים ברשתות החברתיות ומקומות אחרים תוך ניסיון להשפיע על דעת הקהל העולמית.

ות מעשית של הסטודנטים. כיוון במסגרת החטיבה ילמדו ארבעה קורסים בנוסף לפרקטיקום אשר יכלול סדנא והתנס

 . אנגליתשפה הבשחטיבה עוסקת בדיפלומטיה ציבורית המכוונת לקהל בינלאומי, הלימודים במסגרת החטיבה יתקיימו 

 ם זאת, תינתן לסטודנטים להגיש את המטלות האקדמיות בעברית. ע
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 למצטיינים תכנית ארגוב

כישורים מיוחדים לייצג את  למה ארגוב ז"ל ונועדה להכין צעירים בעליתכנית ארגוב ממשיכה את מסורתו של השגריר ש

שיהפכו  ,התכנית מקנה ידע, כישורי תקשורת, שפה וכלים .האינטרסים של מדינת ישראל והעם היהודי בזירה הבינלאומית

 . הבינלאומיתבמטרה לשפר את מעמדה של מדינת ישראל בקהילה וזאת  של ישראל את הסטודנטים לדוברים לא רשמיים

 העוסקותבסדנאות  ישתתפומומחים מתחום התקשורת, ועם שייבחרו לתכנית ייפגשו עם דיפלומטים בכירים  הסטודנטים

 לכלית, פתרוןכאזורים אסטרטגים שונים בעולם ויילמדו קורסים בנושאים שונים כגון משפט בינלאומי, דיפלומטיה ב

ניהול משברים , רטוריקה ,ת, גלובליזציה, שימוש בתקשורת, שפות זרותסכסוכים, מדיניות נגד טרור, ישראל והתפוצו

 .גלובליים ועוד

זירות עסקים, ארגונים בינלאומיים ואוניברסיטאות באירופה  שיאה של התכנית בסיור לימודים במוסדות ממשל,

 ת.משך התכנית שנה והיא נלמדת בשפה האנגלי .ובארה"ב

 למשפטים ומשנה ב' בשאר בתי הספר.מביה"ס ' אשר סיימו בהצטיינות את שנה גטים מועמדות לתכנית יוכלו להגיש סטודנ

 
 

  תכנית משפטים וכלכלה פיננסית
 בכלכלה פיננסית M.A. במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני LL.B. תואר ראשון

 
 

ית. התכנית מיועדת לבעלי בכלכלה פיננס .M.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני LL.B. תכנית ייחודית לתואר ראשון
נתוני קבלה גבוהים עם יכולות אנליטיות גבוהות. בתכנית לימודים זו יקבלו הסטודנטים הכשרה מעמיקה בשני התחומים 

פיננסי. בנוסף לכלים המשפטיים, התכנית מקנה כלים כמותיים תיאורטיים ומעשיים בתחומי -בדגש על התחום הכלכלי
ונים ונושאים נוספים. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב במגזר הציבורי והעסקי הן כעו"ד והן הכלכלה, המימון, ניהול הסיכ

 .כמנהלים פיננסיים, כלכלנים ואנליסטים

 
משתתפי התכנית במשפטים ילמדו תואר ראשון במשפטים, ובמהלך לימודי המשפטים ילמדו הסטודנטים קורסי מבוא 

מבוא בכלכלה יחלו הסטודנטים בלימודי התואר השני בכלכלה פיננסית. ובסיס הנדרשים בכלכלה. לאחר השלמת קורסי ה
הסטודנטים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות תכנית התואר השני של החוג לכלכלה על מנת להתחיל את לימודי התואר 

 השני לאחר השלמת קורסי המבוא. 

 4 -בכלכלה פיננסית בכ .M.A ים ותואר שניבמשפט LL.B.סטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכלו לסיים עם תואר ראשון
 שנים.

 
 הקבלה לתכנית מותנית בנתוני קבלה גבוהים ובראיון קבלה אישי. סטודנטים מתאימים שירשמו לתכנית יזומנו לראיון. 

 mofir@idc.ac.ilלפרטים נוספים: ד"ר מורן אופיר, ראש התכנית, 
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 תכנית הלימודים 
 

 1מסלול  -  שנה א' –קים משפט ועס
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

אנגלית למשפטנים  בחינה 

  מתקדמים א'רמה 

 

2  3* 

3** 

 אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

4 

 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה

 

 אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים א'

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

32 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

3** 

 בסיסילמשפטנים אנגלית 

 נויברגר קארןגב' 

1940 

       

 'מתמטיקה א *4  4  בחינה 

 מר חבר שולברג

2221 

       

 מבוא למשפט עברי *3  3  בחינה 

 ישראלד"ר עמוס 

1688 

       

 מבוא למשפט בינלאומי פומבי *2  2  בחינה

 אליאב ליבליך ד"ר

 

778 

 דיני עונשין *4 2 6  בחינה 

 פרופ' יורם שחר

2 

       

 התנהגות ארגונית *4  4  בחינה

 ד"ר אופירה שרגא

40 

       

 סטטיסטיקה *4 1 5  בחינה

 מר חבר שולברג

27 

       

 סדנת אקסל *1  1  בחינה

 מר ישראל דק

2134 

       

 חוקתי משפט  **6  6  בחינה 

 ד"ר הלל סומר

 ד"ר שירלי נווה

1 

       

 מבוא לתורת המשפט **4  4  בחינה 

 ליאור ברשק פרופ'

3 

       

 מבוא למיקרו כלכלה **3  3  בחינה 

 ד"ר יצחק אורון

7 

       

 'מתמטיקה ב **3  3  בחינה 

 מר חבר שולברג

11 
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 12-17 ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית, 4לפחות  ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: 3530-לפחות  סטודנט חייב 2

לידיעת ש"ס קליניקות משפטיות.  6ש"ס קורסי בחירה כלליים,  4 ש"ס קורסי בחירה משפטיים )בהתאם להתמחות שתיבחר בשנה ג'(,
, קרי, משנה ב' בלבד ניתן ללמוד החל משפטייםהסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 

 ש"ס. 50החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. מדי שנה ניתן ללמוד עד 

 

 

יש לבחור אחד מבין ארבעת 

 הקורסים הבאים:

 

 

 למשפט וחברהמבוא  *3  3  בחינה 

 מוס ישראלד"ר ע

10181 

 

       

 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

מבוא לניתוח כלכלי של  **3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

 מבוא לאתיקה **3  3  בחינה 

 פרופ' משה הלברטל

1964 

 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   46  

  2חירהבקורסי      

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

ש"ס  2 -ש"ס פרונטלי ו 2     

 מקוון באתר הקורס

 

ש"ס  1 -י וש"ס פרונטל 2     

 מקוון באתר הקורס
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 2מסלול  -  שנה א' –משפט וממשל 
 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

3** 

 בסיסי למשפטניםאנגלית 

 נויברגר קארןגב' 

1940 

       

אנגלית למשפטנים  נהבחי

 מתקדמים א'

2  3* 

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים א'

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

32 

       

 דיני עונשין *4 2 6  בחינה 

 פרופ' יורם שחר

 

2 

 תיבה אקדמית סדנת כ *1  2  עבודה 

 במדעי החברה

 ד"ר אורלי אידן

4133 

       

מבוא ליחסים בינלאומיים  *3  3  בחינה

 אסטרטגיה וגיאופוליטיקה

 אסיף אפרת ד"ר

273 

       

 תיאוריות פוליטיות *3  3  בחינה

 ד"ר גלית דשא

727 

       

 משפט חוקתי **6  6  בחינה 

 פרופ' הלל סומר

 ד"ר שירלי נווה

1 

       

 מבוא לתורת המשפט **4  4  בחינה

 פרופ' ליאור ברשק

3 

       

מבוא למשפט בינלאומי  **4  4  בחינה

 פומבי

 ד"ר אליאב ליבליך

 

18 

  ממשל ופוליטיקה **3    3  בחינה

                                                           ד"ר מעוז רוזנטל

852      

 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3  בחינה

 גב' רונית לוין

431 

       

 מנהל ומדיניות ציבורית **3  3  בחינה 

 מעוז רוזנטלד"ר 

851 
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יש לבחור אחד מבין ארבעת      

 הקורסים הבאים:

 

       

 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

 חברהמבוא למשפט ו *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

10181 

 

       

 מבוא לאתיקה **3  3  בחינה 

 פרופ' משה הלברטל

1964 

 

       

מבוא לניתוח כלכלי של  **3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   42  

  3קורסי בחירה     

       

 * הנלמד בסמסטר א'.מקצוע      

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
 הקורס ילמד בשלוש קבוצות כאשר לכל קבוצה יהיו שישה מפגשים של שעתיים אקדמיות במהלך הסמסטר.  

 מועדים מדויקים של הקורס ניתן לראות במערכת השעות האישית.
 

      . 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  30-35 לפחות סטודנט חייב 3

לידיעת . ש"ס קליניקות משפטיות 6, ללייםכ בחירה ש"ס קורסי 4ש"ס קורסי בחירה משפטיים,  14 לפחות האנגלית,
ניתן ללמוד החל  משפטייםהסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 

 ש"ס. 50מדי שנה ניתן ללמוד עד . בלבדמשנה ב' בלבד, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים 
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  3מסלול  -א'  שנה  –משפט ועסקים 
 

 התמחות פסיכולוגיה בלבד
 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

אנגלית למשפטנים  בחינה 

 מתקדמים א'

2  3* 

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

4  

 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

3** 

 אנגלית למשפטנים בסיסי

 גב' נויברגר קארן

1940 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים א' 

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

32 

       

 מבוא לפסיכולוגיה *4 2 5  בחינה

 מריו מיקולינסר פרופ'

8000 

       

לוגי של  הבסיס הביו *2 2 3  בחינה

 ההתנהגות א'

 ד"ר נאוה לויט בן נון

8891 

       

 הסתברות *2  1  בחינה

 בקסד"ר שרון ר

8054 

 מבוא לסטטיסטיקה א' *2 3 3.5  בחינה

 הלמן דני ד"ר 

8910 

       

 מבוא למשפט עברי *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

1688 

       

 סמינר בית הספר *2  ללא נ"ז  עבודה

 פ' עירן הלפריןפרו

8009 

       

 דיני עונשין **4 2 6  בחינה 

 ד"ר גליה שניבוים

2 

       

מבוא למשפט  בינלאומי  **2  2  בחינה

 פומבי

 מר יניב רוזנאי

778 

       

 מבוא לתורת המשפט  *4  4  בחינה 

 פרופ' ליאור ברשק

3 

       

 משפט חוקתי *4 2 6  בחינה

 ד"ר רבקה ווייל

1 
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מבוא לסטטיסטיקה  בחינה

 א

 מבוא לסטטיסטיקה ב' **2 3 3.5

 דני הלמן ד"ר

8911 

       

הבסיס הביולוגי של  **2 2 3 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ההתנהגות ב'

 ד"ר אלבלדה נועה

8892 

       

 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

מבוא לפסיכולוגיה  **2 2 3 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 תקוגניטיבי

 בועז בן דוד ד"ר

8020 

       

 **2  ללא נ"ז  בחינה 

 

סטטיסטיקה יישומית 

 SPSSבאמצעות 

 מר אהוד לויטין

8147 

       

       

       

       

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   84  

  4קורסי בחירה     

       

מקצוע הנלמד בסמסטר      

 א'.

* 

מקצוע הנלמד בסמסטר      

  ב'.

** 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
משפטיים בשפה האנגלית,  ס קורסיםש" 4"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: ש 22סטודנט חייב לפחות   4
. לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ש"ס קליניקות 6 קורסי בחירה  כלליים,ש"ס  4ש"ס קורסי בחירה משפטיים,  8

שנה בקרי, בד. ניתן ללמוד החל משנה ב' בל משפטייםועדת הוראה של בית ספר רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 
 .בלבד ש"ס 52ניתן ללמוד עד  א' שנה. בבלבדקורסי בחירה כלליים א' ניתן לקחת 
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 3מסלול  -שנה א'   –משפט ועסקים 
 התמחות חשבונאות בלבד

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

אנגלית למשפטנים  חינה ב

 מתקדמים א'

2  3* 

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

4  

 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

3** 

 בסיסילמשפטנים אנגלית 

 גב' נויברגר קארן

1940 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

 

אנגלית למשפטנים 

  מתקדמים א'

 וינ-אביגיל קירשנבאוםגב' 

32 

       

 מבוא לחשבונאות *4  4  בחינה

 רו"ח רקפת רמיגולסקי

985 

       

 מתמטיקה א' לחשבונאים *4  4  בחינה

 מר חבר שולברג

2094 

       

טכנולוגיות מידע  *2  2  בחינה

 לחשבונאים

 גב' הויזמן הילה

2116 

       

 מבוא למשפט עברי *3  3  בחינה 

 עמוס ישראל ד"ר

1688 

       

 מבוא למיקרו כלכלה *3  3  בחינה

 ד"ר יוסי מעלם

2272 

       

 דיני עונשין **4 2 6  בחינה 

 ד"ר גליה שניבוים

2 

       

מבוא למשפט  בינלאומי  **2  2  בחינה

 פומבי

 מר יניב רוזנאי

778 

       

 מבוא לתורת המשפט  *4  4  בחינה 

 פרופ' ליאור ברשק

3 

       

 משפט חוקתי *4 2 6  ינה בח

 וויילרבקה ד"ר 

1 

       

 מתמטיקה ב' לחשבונאים **3  3  בחינה

 חבר שולברגמר 

2095 
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 **3  3  בחינה 

 

 מיקרו כלכלה לחשבונאים

 ד"ר יוסי מעלם

2273 

       

 יש לבחור אחד מבין ארבעת הקורסים הבאים:

       

 יכולוגיהמבוא למשפט ופס **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

 חברהמבוא למשפט ו *3  3  בחינה 

 ד"ר ענת רוזנברג

10181 

 

       

 מבוא לאתיקה **3  3  בחינה 

 פרופ' משה הלברטל

1964 

 

       

מבוא לניתוח כלכלי של  **3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

  סטריאליותסמסה"כ שעות    85  

  5קורסי בחירה     

       

מקצוע הנלמד בסמסטר      

 א'.

* 

מקצוע הנלמד בסמסטר      

  ב'.

** 

       
 

בית ספר אריסון למנהל עסקים שומר לעצמו את הזכות להוציא סטודנט/ית מתוכנית חשבונאות, ולהותירו/ה בבית הספר 
 במידה ולא יעמוד/תעמוד בדרישות התוכנית ומטרותיה. בתוכניות אחרות במסגרת המרכז הבינתחומי

 
 

 

                                                           
משפטיים בשפה האנגלית,  ס קורסיםש" 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם:  22סטודנט חייב לפחות   5

. לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת תש"ס קליניקו 6 , כלליים בחירה ש"ס קורסי 4ש"ס קורסי בחירה משפטיים,  6-8
שנה בקרי, ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד.  משפטייםועדת הוראה של בית ספר רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 

 ש"ס. 55מדי שנה ניתן ללמוד עד . בלבד קורס בחירה כללייםא' ניתן לקחת 
 
  :לתשומת לבכם 

 בבית הספר למשפטים.  3למדו יחד עם מסלול אהקורסים המשפטיים במסלול התמחות חשבונאות יי
 בבית הספר למנהל עסקים.  3הקורסים העסקיים  במסלול התמחות חשבונאות יילמדו יחד עם מסלול א
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  1מסלול  –שנה ב' 
 

 משפט ופסיכולוגיה 
 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה 

הבסיס הביולוגי של 

 ההתנהגות

 מח קוגניציה ורגש *2 2 3

 אלבלדה נועהד"ר 

8021 

 

 

 דיני משפחה **4  4  בחינה 

 רות זפרן ד"ר

24 

       

 משפט מנהלי *4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 ד"ר אדם שנער

21 

       

 מבוא לפסיכולוגיה  בחינה 
מבוא לפסיכולוגיה 

 קוגניטיבית

 א' יםקוגניטיביתהליכים  *2 2 3
 דד"ר בועז בן דו

8130 

       

 הלסטטיסטיקמבוא  בחינה 

 מבוא לפסיכולוגיה

3.5 3 4* 

 

 'סטטיסטיקה רב משתנית א

 בויםגורית בירנ פרופ' 

8924 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 ד"ר רבקה וייל

105 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 עלי בוקשפןד"ר 

19 

       

 ב'  יםתהליכים קוגניטיבי **2 2 3 מבוא לפסיכולוגיה בחינה 

 אראל  הדסד"ר 

8131 

       

 דיני נזיקין **4 2 6  בחינה 
 ד"ר אסף פורת

23 

       

 פסיכולוגיה התפתחותית **4  4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר שושני ענת

8002 

       

 פסיכולוגיה חברתית **4  4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר איל שחר

8006 

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית א

 סטטיסטיקה רב משתנית  ב' **4 3 3.5

 פרופ'  גורית בירנבוים

8925 
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  סה"כ שעות סמסטריאליות   49/45  

     

 

 

 

 

 6קורסי בחירה
 

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

     

 

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.

         גרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים.סהקורס נלמד במ 
 ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים(  שלושת הקורסים הנותרים              
      משפחה  מתבקשים להירשם אליו באמצעות הרישום המקוון  ניינים ללמוד את הקורס דיניוסטודנטים המע             
 לקורסים.             

 

 

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  30 -כ סטודנט חייב 6

ש"ס פעילות קהילתית/ קורס  2ש"ס מהיחידה ללימודים כללים,  2 ,ש"ס קורסי בחירה משפטיים 12 האנגלית,
 ש"ס. 55ש"ס קליניקות משפטיות. מדי שנה ניתן ללמוד עד  6בחירה בינתחומי, 
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 1מסלול  –שנה ב' 

 משפט ועסקים

 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מאקרו כלכלה *4  4 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 גב' רונית ינאי

8 

       

 משפט מנהלי *4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 ד"ר אדם שנער

21 

       

 סטטיסטיקה א' *4 1 5  בחינה 
 מר חבר שולברג

27 

       

 חשבונאות וניתוח  *1 2 3  בחינה 

 דוחות כספיים

 ד"ר איל סולגניק

561 

       

 טשיטות משפ *3  3  בחינה 

 ד"ר רבקה וייל

105 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 ד"ר עלי בוקשפן

19 

       

 'סטטיסטיקה ב **3 1 4  בחינה 

 ד"ר רון אלקון

28 

       

 דיני נזיקין **4 2 6  בחינה 
 ד"ר אסף פורת

23 

       

 דיני משפחה **4  4  בחינה

 ד"ר רות זפרן

24 

       

 התנהגות ארגונית **4  4  בחינה

 הילה רחמים אנגלד"ר 

40 
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  סה"כ שעות סמסטריאליות   41/45  

       

 7קורסי בחירה     

 
 

 * '.מקצוע הנלמד בסמסטר א     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 התרגול נלמד פעם בשבועיים     

 

 

         גרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. סהקורס נלמד במ 
 שלושת הקורסים הנותרים  ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים(              

   ניינים ללמוד את הקורס דיני משפחה  מתבקשים להירשם אליו באמצעות הרישום המקוון וסטודנטים המע             
 לקורסים.             

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  30סטודנט חייב לפחות  7

ש"ס קורסים מהיחידה  4 שפטיים )בהתאם להתמחות שתיבחר בשנה ג'(,ש"ס קורסי בחירה מ 12-17האנגלית, 
ש"ס פעילות קהילתית/ קורס בחירה  4ש"ס מתוכם חובה לבחור מחטיבת עמיות,  2ללימודים כלליים כאשר 

ש"ס קליניקות משפטיות. לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רדזינר  6בינתחומי, 
ות בחירה משפטיים ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה למשפטים, מקצוע

מהקטגוריות הבאות בלבד: חטיבת עמיות, היחידה ללימודים כלליים וקורס בחירה בינתחומי/פעילות קהילתית. 
 .ש"ס 50מדי שנה ניתן ללמוד עד 
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 2מסלול  –שנה ב'  –משפט וממשל 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 עורשי

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 2  בחינה 

 

 מדינות האזור  *2 

 שי שאולד"ר 

12 

       

 יסודות הסטטיסטיקה *1 3 4  בחינה

 מימון יניב-ד"ר קנט

690 

 דיני נזיקין *4 2 6  בחינה 

 ד"ר אסף יעקב

23 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 ד"ר יובל פרוקצ'ה

19 

       

-יסודות הכלכלה בחינה

 מיקרו

 מאקרו-יסודות הכלכלה *3  3

 גב' רונית לוין

432 

       

תיאוריות בחקר הטרור  *2  2  בחינה

 והגרילה

 ד"ר בועז גנור

751 

       

 שיטות משפט **3  3  בחינה

 פרופ' גיא זיידמן

105 

       

יישוב וניהול סכסוכים  **2  2  בחינה

 ינלאומייםמקומיים וב

 שרית בן שבת גב'

634 

       

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי  בחינה 

 פרופ' גיא זיידמן

21 

       

 דיני משפחה **4  4  בחינה 

 ד"ר רות זפרן

24 

       

יסודות  בחינה 

 הסטטיסטיקה 

 שיטות מחקר **3  3

 יונית דורוןד"ר 

747 

       

 ת ישראלמשטר מדינ **3  3  בחינה 

 מעוז רוזנטלד"ר 

847 

       

ובקרת נשק אסטרטגיה  **3  3 מבוא ליחב"ל בחינה 

 בעידן הגרעיני

 עודד ברושד"ר 

 

 

4586 
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  8קורסי בחירה 

   

 47/43                                                 סה"כ שעות סמסטריאליות 

 

 

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'. 

 **  ע הנלמד בסמסטר ב'.מקצו 

 התרגול נלמד פעם בשבועיים. 

 

 

         גרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. סהקורס נלמד במ 
 שלושת הקורסים  הנותרים  ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים(              
 ניינים ללמוד את הקורס  דיני משפחה  מתבקשים להירשם אליו באמצעות הרישום ומעסטודנטים ה             
 המקוון לקורסים.             

 

 

 

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4יום התואר, מתוכם: לפחות ש"ס קורסי בחירה עד לס 32 לפחות סטודנט חייב 8

ש"ס מתוכם  2כלליים כאשר ש"ס קורסים מהיחידה ללימודים  4ש"ס קורסי בחירה משפטיים,  14 לפחות האנגלית,
לידיעת . ש"ס קליניקות משפטיות 6, ילתית/ קורס בחירה בינתחומיש"ס פעילות קה 4 חובה לבחור מחטיבת עמיות,

ניתן ללמוד החל  משפטייםלפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה  הסטודנטים:
משנה ב' בלבד, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה מהקטגוריות הבאות בלבד: חטיבת עמיות, היחידה 

 ש"ס. 50 מדי שנה ניתן ללמוד עדללימודים כלליים וקורס בחירה בינתחומי/פעילות קהילתית. 
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 3מסלול  -שנה ב'  -משפט ועסקים 
 ללא התמחות חשבונאות

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר   מקצוע הלימוד         

 סקור

       

 מבוא למאקרו כלכלה  *4  4 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 רפר ומר עידו איזד

8 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

19 

       

 חשבונאות וניתוח  *1 2 3  בחינה 

 דוחות כספיים

 ד"ר אייל סולגניק

561 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה

 ד"ר רבקה ווייל

105 

       

 'סטטיסטיקה א *4 1 4  בחינה 

 מר חבר שולברג

27 

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה 

 עו"ד יוסי מנדלסון

24 

       

 דיני נזיקין *4 2 6  בחינה 

 אסף יעקבד"ר 

 

23 

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי בחינה

 פורפ' גיא זיידמן

 

21 

 סטטיסטיקה ב' **3 1 3  בחינה 

 גלית כהן בוטבולד"ר 

28 

       

 התנהגות ארגונית **4  4  בחינה 

 אילן דייןד"ר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
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  9קורסי בחירה     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   39/43  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 גול נלמד פעם בשבועייםהתר 

 

 

 גרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. סהקורס נלמד במ 
 שלושת הקורסים  הנותרים  ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים( 

ניינים ללמוד את הקורס דיני משפחה  מתבקשים להירשם אליו באמצעות וסטודנטים המע
 הרישום המקוון לקורסים. 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  30לפחות  סטודנט חייב 9

ש"ס קורסים מהיחידה  4 ש"ס קורסי בחירה משפטיים )בהתאם להתמחות שתיבחר בשנה ג'(, 12-17 האנגלית,
ש"ס פעילות קהילתית/ קורס בחירה  4ש"ס מתוכם חובה לבחור מחטיבת עמיות,  2ללימודים כלליים כאשר 

לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רדזינר ש"ס קליניקות משפטיות.  6בינתחומי, 
, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה 

היחידה ללימודים כלליים וקורס בחירה בינתחומי/פעילות קהילתית. מדי  מהקטגוריות הבאות בלבד: חטיבת עמיות,
 ש"ס. 50שנה ניתן ללמוד עד 
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 3מסלול  -שנה ב'  –משפט ועסקים 
 התמחות חשבונאות בלבד

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 ד"ר רבקה ווייל

105 

       

 דיני חוזים **4 2 6   בחינה

 יובל פורקצ'יהד"ר 

 

19 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

 יסודות החשבונאות א

4 1 3* מבוא למיסים 

 רו"ח ניר הלפרין 

998 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

יסודות החשבונאות 

 א'

 יסודות החשבונאות ב' *4 2 6

 לט משהרו"ח 

2014 

       

' אסטטיסטיקה  **4  4  בחינה 

 לחשבונאים

 מר עמית נוביק

2096 

       

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 פורפ' גיא זיידמן

 

21 

 דיני משפחה *4  4   בחינה

 עו"ד יוסי מנדלסון

24 

       

 דיני נזיקין *4 2 6   בחינה 

 יעקב אסףד"ר 

23 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

יסודות החשבונאות 

 א'

 בעיות מדידה בחשבונאות **4 2 6

 רו"ח רקפת רמיגולסקי

2016 

       

 בחינה

 

 3 מבוא למיסים

 

1 2** 

 

 מיסים א'

 רו"ח דורון שגיב

2114 

       

 סטטיסטיקה ב' בחינה

 

בכלכלה  ות מתקדמ סוגיות *5  5

 לחשבונאים

 ד"ר יוסי מעלם

2274 
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  תורת ההשקעות **3  3 יסודות המימון חינהב

 לחשבונאים

 ד"ר רון מלכא

 

 

 

 

 

2261 

       

  10קורסי בחירה   56  

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 התרגול נלמד פעם בשבועיים 

 

 

   

       

        
בית ספר אריסון למנהל עסקים שומר לעצמו את הזכות להוציא סטודנט/ית מתוכנית חשבונאות, ולהותירו/ה בבית הספר 

 בתוכניות אחרות במסגרת המרכז הבינתחומי במידה ולא יעמוד/תעמוד בדרישות התוכנית ומטרותיה.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
משפטיים בשפה האנגלית,  ס קורסיםש" 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם:  22סטודנט חייב לפחות   10

ש"ס פעילות  2, לימודים כללייםיחידה לחטיבת עמיות בש"ס קורסים מ 2ש"ס קורסי בחירה משפטיים,  6-8
. לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר ש"ס קליניקות 6 קהילתית/קורס בחירה בינתחומי,

מיחידה שנה א' ניתן לקחת בקרי, ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד.  משפטייםרדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 
 ש"ס. 53מדי שנה ניתן ללמוד עד . בלבד ות קהילתיתללימודים כלליים וקורס בינתחומי/פעיל
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 4מסלול  -שנה ב'  – .LL .Bים שפטמ
 

 סה"כ שעות דרישות קדם לה סופית בקורסמט

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר הלימוד            מקצוע 

 סקור

       

 משפט מנהלי *4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 רבקה ויילד"ר 

21 

       

 דיני תאגידים *4 2 6 דיני חוזים בחינה 

 פרופ' עמיר ליכט

37 

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

24 

       בחינה 

  2   2 * criminal law and 

genomics: Investigating, 

informing, and    

incriminating   (e) 

 דב גרינבאום ד"ר 

10069 

       בחינה 

 דיני עבודה **4  4  

 מרגליות -שרון רביןפרופ' 

35 

       בחינה

 ןדיני קניי **4 2 6  

 ד"ר רונן קריטנשטיין

22 

       בחינה

 שיטות משפט **3  3  

 פרופ' גיא זיידמן

105 

       בחינה 

 חשבונאות למשפטנים **4  4  בחינה 

 לזר רוןד"ר 

25 

       

 דיני חוזים בחינה 

 

  הגבלים עסקיים **4  4

 גילה דייווידפרופ' 

307 

       

 מבימשפט בינלאומי פו **4  4  בחינה 

 ליבליך אליאבד"ר 

18 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   43  

  11קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

(e)  .טודנטים שאינם סהקורס נלמד בשפה האנגלית ומשמש עבורכם כקורס בחירה משפטי באנגלית
 ניתן להימחק מהקורס ברישום המקוון לקורסים.וייבים ללמוד קורס זה. מעוניינים, אינם מח

 

                                                           
קורסי בחירה נ"ז בחירה כללי/בינתחומי,  4אנגלית, ם משפטיים בשפה הנ"ז קורסי 4 למודל כל סטודנט לע 11

 ש"ס. 50מדי שנה ניתן ללמוד עד שנה ג'. ב מויפורסוקורסים מובנים  היקף הנ"ז  –משפטיים וסמינריונים 
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 1מסלול  -שנה ג' –משפט ועסקים 
 התמחות מימון 

 מעבר הקורסים יסודות המימון ותורת ההשקעות. ינוה זוהשתתפות בהתמחות המשך תנאי ל
 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 ורשיע

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים *4 2 6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 יסודות המימון *4 1 4 מתמטיקה א'  בחינה 

 מר לוני עוז

42 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  בחינה 

 ד"ר מיכל סר בן עמי

 

43 

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

 

22 

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר 

 

38 

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

 הפירמה והצרכן במשק **3  3 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 ד"ר יצחק אורון

45 

        

 תורת ההשקעות **4  4 וןיסודות המימ בחינה 

 מר מיכאל תבור 

61 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   35  

       

  88ראה עמ' סמינריון,      עבודה

  12קורסי בחירה     

  214מחקר משפטי 1  1  עבודה

        

 :בתכנית התואר הכפוללסטודנטים 

       

 ה בשוק הבינלאומיהפירמ *2  2 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 ד"ר אורי אולמן

94 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
             הרישום לקורס מחקר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום המקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם  

 מסטר ב'.ללמוד את הקורס בסמסטר א' או בס                 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  25ות לפחסטודנט חייב  12

פעילות קהילתית/ קורס ש"ס  2 -ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים ו 2,  ש"ס קורסי בחירה משפטיים 11 -כ ,האנגלית
 2על פי החלוקה הבאה: ודמוקרטית"  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים מאשכול "מדינת ישראל 10 -,ובחירה בינתחומי

  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,טיבת עמיותש"ס מתוך ח
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 1מסלול  -שנה ג'  -משפט ועסקים 
  התמחות שיווק בלבד

 ה של הקורס יסודות ניהול השיווק.תנאי להמשך השתתפות בהתמחות זו הוא מעבר בהצלח
 
 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 חוזים  דיני בחינה 

 

 דיני תאגידים *4 2 6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 יסודות המימון *4 1 4 מתמטיקה א'  בחינה 

 מר לוני עוז

42 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  בחינה 

 ד"ר מיכל סר בן עמי

 

43 

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

 

22 

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר 

38 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

 הפירמה והצרכן במשק **3  3 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 ד"ר יצחק אורון

45 

        

 אסטרטגיה עסקית **4    4  בחינה

 מר פרידמן יאיר

2076 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   35  

       

 עבודה

 עבודה

 

 

 

1 

  

1 

 88ראה עמ' סמינריון, 

 מחקר משפטי

 

214 

  13קורסי בחירה     

       

 :בתכנית התואר הכפוללסטודנטים 

       

 הפירמה בשוק הבינלאומי *2   2 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 ד"ר אורי אולמן

94 

       

 * וע הנלמד בסמסטר א'.מקצ     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
             הרישום לקורס מחקר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום המקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם  

 ללמוד את הקורס בסמסטר א' או בסמסטר ב'.                 
 
 

                                                           
 , ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  27 סטודנט חייב 13

פעילות קהילתית/ קורס בחירה ש"ס  2ליים, ש"ס מהיחידה ללימודים כל 2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים 11 -כ
ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-. ובינתחומי

  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2
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 1מסלול  -שנה ג'  - פסיכולוגיהמשפט ו
 

נקודות סה"כ  דרישות קדם סופית בקורס מטלה

 זכות

 

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים *4 2 6

 ד"ר מורן אופיר

37 

        

 מבוא לתורת המשפט *4  4  בחינה

 ליאור ברשק פרופ'

3 

       

מאפייני אישיות של  *2  2  בחינה

 עבריינים ועברייניות

 ד"ר יהושע וייס 

8921 

       

 תאוריות באישיות א' *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר נטלי סגול

 

8889 

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

מבוא לפסיכולוגיה 

 קלינית א

2  2** 

 

מבוא לפסיכולוגיה קלינית 

 ב' 

 ד"ר שחר בן

 

8913 

 לפסיכולוגיה קליניתמבוא  *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 א

 ד"ר שחר בן

8912 

       

 דיני חוזים בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר 

38 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

 המשפט ופסיכיאטרי **2  2  בחינה

 ד"ר אסף טויב

8903 

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 פסיכולוגיה חברתית

 פסיכולוגיה ארגונית **4  4

 ד"ר אניסמן רזי מורן

8013 

       

 תאוריות באישיות ב' **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר נטלי סגול

8890 

       

 3 6 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

3 

3* 

3** 

כישורים והתנסות בשדה 

 לוגיה משפטיםפסיכו

 גב' טל ירון

 גב' אפקטר בן דורי שילי

 

8902 
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 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 מבוא לסטטיסטיקה

8 2 

2 

2* 

2** 

 שיטות מחקר  והערכה

 פרופ' מריו מיקולינסר

 ד"ר חימוביץ טליה

 

 

8014 

  54   

 

 

  סה"כ שעות סמסטריאליות

  14בחירה קורסי     

 עבודה

 עבודה

 

 

 

1 

  

1 

 88 ראה עמ'סמינריון, 

 מחקר משפטי

 

214 

       

       

 
 
 

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'. 

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. 
             הרישום לקורס מחקר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום המקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם  

 ללמוד את הקורס בסמסטר א' או בסמסטר ב'.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות ש"ס קורסי בחירה  30 -כ סטודנט חייב14

ש"ס פעילות קהילתית/ קורס בחירה  2ש"ס מהיחידה ללימודים כללים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים 8 האנגלית,
 ש"ס קליניקות משפטיות.  6בינתחומי, 
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 2מסלול  -שנה ג'  –משפט וממשל 
 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה 

 דיני קניין

 דיני קניין **4 2 6

 ד"ר רונן קריטנשטיין

22 

       

יסודות הכלכלה  בחינה 

מיקרו, יסודות 

 הכלכלה מאקרו

 כלכלת ישראל *2  2

 ד"ר יוסי מעלם 

93 

       

 דיני תאגידים *4 2 6 דיני  חוזים בחינה 

 פרופ' עמיר ליכט

37 

       

סוגיות אסטרטגיות בלתי  *2  2  בחינה

 קונבנציונליות

 ד"ר עודד ברוש

4593 

       

משפט וממשל בעידן  **2  2  בחינה

 הגלובליזציה

 ד"ר שביט מטיאס

4616 

       

 סיםידיני מ **4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר

 

38 

 דיני עבודה *4  4 דיני חוזים  בחינה 

 ד"ר אדם שנער 

35 

       

 דיפלומטיה ומדיניות  **2  2  בחינה 

 החוץ של ישראל

 "ר אלון ליאלד

982 

       

 קבלת החלטות ומנהיגים **3  3  בחינה

 גב' לירז מרגלית

4546 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   32 

      

  88, ראה עמ' סמינריון    עבודה                                         

  214מחקר משפטי 1  1  עבודה

  15קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
          הרישום לקורס מחקר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום המקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם  

 ללמוד את הקורס בסמסטר א' או בסמסטר ב'.              
 

                                                           
 ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית.ש" 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  27סטודנט חייב 15
פעילות קהילתית/ קורס בחירה ש"ס  2 -ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים, ו 2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים 9

ש"ס  2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים מאשכול "מדינת ישראל 10-ו ,בינתחומי
  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,מתוך חטיבת עמיות

.  
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 חטיבות

 
 ש''ס קורס חובה בחטיבה הנבחרת 2תמחות משפט וממשל ללמוד במהלך שנה ג' על הסטודנטים בה

 
 חטיבה בממשל ומנהיגות

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 משפט חברה ופוליטיקה  **2  2  בחינה

 פרופ' אסף מידני

4489 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות    2  

 
 ויישוב סכסוכים חטיבה בדיפלומטיה

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

מלחמות אזרחים:  *2  2  בחינה

 מורכבות, אתגרים והסדרה

 ד"ר ירון סלמן

4649 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות    2  

 
 חטיבה בביטחון וטרור

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 התפתחות הטרור והגרילה *2  2  בחינה

 ד"ר רונן הופמן

754 

       

  יאליות סה"כ שעות סמסטר   2  

 
 

 מזרח תיכוןבחטיבה 

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 חברה ופוליטיקה פלשתינאית **2  2  בחינה

 פרופ' שאול משעל

4601 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות    2  
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 3מסלול  -שנה ג'  -ועסקים משפט 
 התמחות משפט עסקי בינלאומי בלבד

 
מטלה 

סופית 

 בקורס

דרישות 

 קדם

 סה"כ שעות

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים בחינה 

 דיני נזיקין 

 דיני קניין *4 2 6

 אמנון להביפרופ' 

22 

       

 *4  4 דיני חוזים   בחינה

 

 דיני עבודה

 ד"ר אדם שנער

35 

       

מתמטיקה  בחינה 

 א' 

 יסודות המימון *4 1 4

 מר לוני עוז

42 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  בחינה 

 ד"ר מיכל סר בן עמי

43 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה

 פרופ' ישי בר

38 

       

 דיני תאגידים **4 2 6 דיני חוזים בחינה 

 ד"ר עלי בוקשפן

 

37 

 משפט אירופי עסקי **3  3  בחינה

 ד"ר ליאור זמר

 

1531 

מבוא  בחינה 

למיקרו 

 כלכלה

 הפירמה והצרכן במשק **3  3

 גב' גליה עופר

45 

       

יסודות  בחינה 

 המימון 

 תורת  ההשקעות ** 4  4

 מר מיכאל תבור

61 

       

 2  בחינה

 

 

 

40 

 Internationalקניין רוחני בינלאומי  **2 

Intellectual Property  (e) 

 ד"ר דב גרינבאום

 

 סה"כ שעות סמסטריאליות

1999 
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 לסטודנטים בתוכנית התואר הכפול:     

 

 

 הפירמה בשוק  הבינלאומי **2  2  בחינה

 ד"ר אורי אולמן

 

 

 

94 

       

 עבודה

 עבודה

  

1 

  

1 

 88ראה עמ' נריון, סמי

 מחקר משפטי

 

214 

 16קורסי בחירה      

 

 

       

       

       

       

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

(eהקורס יינתן בשפה האנגלית           ) 
         מקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם הרישום לקורס מחקר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום ה  

 ללמוד את הקורס בסמסטר א' או בסמסטר ב'.              
 
 

                                                           
 9, ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  27 סטודנט חייב 16

, פעילות קהילתית/ קורס בחירה בינתחומיש"ס  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים
ש"ס  2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ם יש לקחת מאשכול "מדינת ישראלש"ס הנותרי 10

  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,מתוך חטיבת עמיות
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 3מסלול  -שנה ג'  -משפט ועסקים 
  בלבד מדעי הרשתהתמחות 

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה 

 דיני נזיקין

 דיני קניין *4 2 6

 אמנון להביפרופ' 

22 

 

       

 יסודות המימון *4 1 4 מתמטיקה א'  בחינה 

 מר לוני עוז

42 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  בחינה 

 ד"ר מיכל סר בן עמי

43 

       

מבוא לטכנולוגיה מאחורי  *3   3  בחינה 

 מידע ייישומ

 דוד מובשוביץד"ר 

2203 

       

 דיני עבודה *4  4 דיני חוזים  בחינה 

 ד"ר אדם שנער

35 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר

38 

       

מבוא לטכנולוגיה  בחינה 

 מאחורי יישומי מידע

 

רשתות תקשורת מבוא ל **3  3

 יישומי רשתו

 גירשין-ד"ר רינה צביאל

2121 

       

 דיני תאגידים **4 2 6 דיני חוזים  בחינה 

 ד"ר עלי בוקשפן

37 

   

 

34 

 

   

 

 סה"כ שעות סמסטריאליות

 

 

       

 עבודה

 עבודה

  

1 

  

1 

 88, ראה עמ'  סמינריון

 מחקר משפטי

 

214 

  17קורסי בחירה     

       

       

       

       

       

       

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  25 לפחות סטודנט חייב 17

פעילות קהילתית/ קורס ש"ס  2 -ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים, ו 2,  ש"ס קורסי בחירה משפטיים 7-10, יתהאנגל
 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים מאשכול "מדינת ישראל 10-ו ,בחירה בינתחומי

  .טיים מתוך האשכולש"ס קורסי בחירה משפ 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות
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 :תוכנית התואר הכפולבלסטודנטים 

 

 הפירמה בשוק הבינלאומי **3  3  בחינה 

 ד"ר אורי אולמן

2076 

       

 הפירמה והצרכן במשק **3  3 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 גב' גליה עופר

45 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
         ר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום המקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם הרישום לקורס מחק  

 ללמוד את הקורס בסמסטר א' או בסמסטר ב'.              
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 3מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 
 התמחות מקרקעין בלבד

 יסודות המימון ותורת ההשקעות.דיני קניין, ורסים מעבר הק ינוה זו השתתפות בהתמחוהמשך תנאי ל
 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 יסודות המימון *4 1 4 מתמטיקה א'  בחינה 

 מר לוני עוז

42 

       

 בודהדיני ע *4  4 דיני חוזים בחינה

 ד"ר אדם שנער

35 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  בחינה 

 ד"ר מיכל סר בן עמי

 

43 

 דיני חוזים  בחינה 

 דיני נזיקין

 

 דיני קניין *4 2 6

 אמנון להביפרופ' 

22 

 דיני מיסים *4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר

38 

       

 דיני תאגידים **4 2 6 דיני חוזים בחינה 

 בוקשפןד"ר עלי 

37 

       

 כלכלה עירונית **2  2 דיני קניין  בחינה 

 ד''ר אפרת טולקובסקי

10086 

       

 מנהל מקרקעי ישראל **2  2 דיני קניין בחינה 

 עו''ד רחל זכאי

845 

       

 הפירמה והצרכן במשק **3  3 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 גב' גליה עופר

45 

       

 בחינה 

 

 4 המימון יסודות

 

 

 

39 

 תורת ההשקעות **4 

 מר מיכאל תבור

 

 

 סה"כ שעות סמסטריאליות

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
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 עבודה

 עבודה

 

1 

   

1 

 88, ראה עמ' סמינריון

 מחקר משפטי

 

214 

  18קורסי בחירה     

       

       

 :בתכנית התואר כפוללסטודנטים    

       

מבוא למיקרו  בחינה 

 כלכלה

 הפירמה בשוק הבינלאומי **2  2

 ד"ר אורי אולמן

 

94 

       

 *           מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

     

 

 **           מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.

       הרישום לקורס מחקר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום המקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם  
 הקורס בסמסטר א' או בסמסטר ב'.ללמוד את            

  
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  25 לפחות סטודנט חייב 18

פעילות קהילתית/ קורס ש"ס  2 -ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים, ו 2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים 7-10, האנגלית
 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -"מדינת ישראלש"ס הנותרים מאשכול  10-ו ,בחירה בינתחומי

  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות
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 3מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 
 התמחות חשבונאות בלבד

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

  בחינה

 

יסודות החשבונאות 

 ב'

4 1 3* 

 

 תיאוריה חשבונאית

 שוב ה ו''ח שלומר

 

2062 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

 חשבונאות ניהולית

חשבונאות ניהולית  *3  3

 מתקדמת

 ירון מאיררו"ח 

2059 

       

בעיות מדידה  בחינה 

 בחשבונאות

 דוחות כספיים מאוחדים *4 2 6

  ד"ר דורון ישראלי

2061 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

 מיסים א'

 מיסים ב' *3 1 4

/ רו"ח רו"ח יעקב כהן

 טארק דיביני

2115 

       

 דיני תאגידים **4 2 6 דיני חוזים בחינה 

 ד"ר עלי בוקשפן

37 

       

 דיני חוזים  בחינה 

 דיני נזיקין

 

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 דיני עבודה *4  4 דיני חוזים  בחינה 

 ד"ר אדם שנער

35 

       

יסודות החשבונאות  בחינה 

 ב'

4 1 3**  ניתוח דוחות כספיים

 והערכת שווי חברות

 ד"ר דן סגל

2063 

       

 מיסוי תאגידים **1 3 4 מבוא למיסים בחינה 

 שלם-רולנד עם רו"ח 

 

2017 

יסודות ביקורת  בחינה 

 חשבונות

 ביקורת חשבונאות  **4  4

 אופיר בן חייםרו"ח 

 הדר מורן מסדרו"ח 

2067 

       

 סמינר בחשבונאות **2  2  עבודה

 ן סגלד"ר ד

2239 

       

מידע ארגוניות  מערכות **3  3  בחינה

 לחשבונאים

 רוני מיכאלרו"ח 

 רו"ח אריאל גרין

2179 
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מבוא לחשבונאות פיננסית  **4 2 6  בחינה

 ^^ מתקדמת

 רו"ח שלמה שוב

2293 

       

  88, ראה עמ' יוןסמינר     עבודה

  214מחקר משפטי 1  1  עבודה

  19קורסי בחירה     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   56  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 

 

  התרגול נלמד פעם בשבועיים   

 
   הקורס יופיע בגליון הציונים ומאזן הלימודים של שנת ההשלמה קורס קדם לשנת ההשלמה בחשבונאות.          ^^

 תשע"ז. סטודנטים שלא מתכוונים להמשיך ללמוד את שנת ההשלמה )שנה ד'(, לא מחוייבים ללמוד קורס זה.            
      הרישום לקורס מחקר משפטי יתקיים על ידכם בזמן הרישום המקוון לקורסים. באמצעותם לבחור אם   

 ללמוד את הקורס בסמסטר א' או בסמסטר ב'.           

                                                           
ש"ס  3 משפטיים בשפה האנגלית, ס קורסיםש" 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם:  15סטודנט חייב  19

 . ש"ס קליניקות 6-ו ,פעילות קהילתית/קורס בחירה בינתחומיש"ס  2יים, קורסי בחירה משפט

 



 49 

 1מסלול  –שנה ד'  –משפט ועסקים 

 התמחויות משפט עסקי בינלאומי, מקרקעין, מדעי הרשת

 תכנית שלד

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני ראיות  **4  4  בחינה 

 ד"ר ענת רוזנברג

73 

       

       

עסקאות מסחריות  *2  2  בחינה 

 בינלאומיות

 ד"ר ליאור זמר

1529 

       

 סדר דין אזרחי *1 4 5  בחינה 

 ד"ר אסף פורת

34 

       

  88, ראה עמ' סמינריון     עבודה

       

  תה"כ שעות סמסטריאליוס   11  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים     

       

 תכנית לימודים התמחות משפט עסקי בינלא 50ראה עמ'   

 52ראה עמ'   

 54ראה עמ' 

 תכנית לימודים התמחות מקרקעין

תכנית לימודים התמחות מדעי 
 הרשת
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  1מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות משפט עסקי בינלאומי 

 בנוסף לתכנית שלד 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 בחינה

 

 

 

 דיני חוזים

 במקביל-דיני תאגידים

2 

 

 

 

 2* 

 

 

 

 גידי השוואתיממשל תא

 פרופ' עמיר ליכט 

1690 

                

רגולציה כלכלית: היבטים  **2  2  בחינה

 בינלאומיים

 ד"ר אורית דייגי אפשטיין

10182 

       

 דיני השקעות בינלאומיים **2  2  בחינה

 גב' ג'ובראן סוהא

10183 

       

רגולציה פיננסית והשוק  **2  2  בחינה

 הגלובלי

 מורן אופירד"ר 

10184 

       

 סחר בינלאומי **2  2  בחינה

 פרופ'  תומר ברודי

122 

       

 בחינה

 

 ציות בינ"ל  **2  2 

 עו"ד אריאל שגיא

 

 

 

 

1689 

  20קורסי בחירה     

       

                                        סה"כ שעות סמסטריאליות   14  

       

    

    

                                                           
 9, ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  27 סטודנט חייב 20

, ינתחומיפעילות קהילתית/ קורס בחירה בש"ס  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים
ש"ס  2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10

  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,מתוך חטיבת עמיות
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 :בתכנית התואר הכפולסטודנטים ל

       

תקשורת שיווקית  **3  3 יסודות ניהול השיווק בחינה

 משולבת

 סאצ'י-ד"ר רינת שאנן

138 

       

 ניהול משאבי אנוש **2  2  בחינה

 ד"ר שלומית פרידמן

607 

       

 *2   4  עבודה

2** 

 €סמינר בשוק ההון 

 פרופ' רפי אלדור

96 

       

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

בסמסטר א' מתקיים רק השיעור הראשון. מהשבוע השני ועד סוף השנה המפגשים יתקיימו באופן פרטני בתיאום  -קורס שנתי €

שבץ קורסי בחירה/סמינריונים עם המרצה. שימו לב, כי הסמינר יופיע במערכת השעות במהלך השבוע הראשון בלבד. תוכלו ל

 .החופפים לשעות הסמינר, רק במהלך השבוע השני של תקופת השינויים, השבוע השני ללימודים
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 1מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות מקרקעין 

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

 ת שלד בנוסף לתכני

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 בחינה-סמסטר א'

 עבודה-סמסטר ב'

 4  2* 

2** 

סדנא ביזום ופיתוח 

 מקרקעין 

 ד"ר גיא אליאס  

 מר פליקס שופמן

1863 

       

 דיני תכנון ובנייה *3  3 למקבי-דיני קניין בחינה

 פרופ' אמנון להבי

500 

       

עסקאות מתקדמות  *2  2 דיני קניין בחינה

 במקרקעין

 עו"ד גלית רוזובסקי 

1430 

       

 ניהול נדל"ן בינלאומי *2  2  בחינה

ד"ר דניאל באראז/ רו"ח 

 נירית ברגמן

1530 

       

 ןמיסוי מקרקעי **2  2 דיני קניין  בחינה

 פרופ' יצחק הדרי

506 

       

 חשבונאות מקרקעין **2  2  בחינה

 רו"ח אלי סנדרוביץ 

983 

 

       

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

 יסודות ההשקעה בנדל"ן **2  2

 ד"ר אפרת טולקובסקי

 

10087 

       

  81, ראה עמ' סמינריון     עבודה

       

  21קורסי בחירה     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   16  

       
 
 

                                                           
 7, פטיים בשפה האנגליתש"ס קורסים מש 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  25 סטודנט חייב 21

 ,פעילות קהילתית/ קורס בחירה בינתחומיש"ס  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים
ש"ס  2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-ו

   .ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכולש" 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,מתוך חטיבת עמיות
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 :בתכניתה תואר הכפוללסטודנטים 

       

 תקשורת שיווקית משולבת **3  3 יסודות ניהול השיווק בחינה

 סאצ'י-ד"ר רינת שאנן

138 

       

 ניהול משאבי אנוש **2  2  בחינה

 ד"ר שלומית פרידמן

607 

       

 *2  4  עבודה

2** 

 €ר בשוק ההון סמינ

 פרופ' רפי אלדור

96 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  הקורס נלמד פעם בשבועיים     

בסמסטר א' מתקיים רק השיעור הראשון. מהשבוע השני ועד סוף השנה המפגשים יתקיימו באופן פרטני בתיאום  -קורס שנתי €

שימו לב, כי הסמינר יופיע במערכת השעות במהלך השבוע הראשון בלבד. תוכלו לשבץ קורסי בחירה/סמינריונים עם המרצה. 

 .החופפים לשעות הסמינר, רק במהלך השבוע השני של תקופת השינויים, השבוע השני ללימודים
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   1מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 

 התמחות מדעי הרשת 

 לתכנית שלד  בנוסף

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 סמסטריאליות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 קורס

       
מבוא לרשתות  בחינה

תקשורת ויישומי 

 רשת

מבוא לטכנולוגיה 

 מאחורי יישומי מידע

מערכות ומוצרי מידע  *3  3

 מבוססי רשת

 ד''ר דוד מובשוביץ 

 

2124 

מבוא לרשתות  בחינה

תקשורת ויישומי 

 רשת

מבוא לטכנולוגיה 

 מאחורי יישומי מידע

 ניתוח מערכות מידע  *3  3

 מר יוסי ויזל

2141 

       
 סדנה ברשתות חברתיות *4  4  עבודה

פרופ' ברק ליבאי/ פרופ' 

 יעקב גולדנברג

2136 

       
מבוא לרשתות  עבודה

תקשורת ויישומי 

 רשת

תכנון ושיווק  -פרוייקט גמר **4  4

 אפליקציית רשת

 ד"ר דוד מובשוביץ

2233 

       

סדנת יזמות וניהול שיווק  **3  3  עבודה

 ממוקדי אינטרנט 

 ד"ר ארליך אריה

2225 

       

 ניהול קשרי לקוחות **3  3  בחינה

 מר גיל אפל

2217 

       

       

       

  22קורסי בחירה     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   20  

       

       

       

      

 

 

 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  28 חייב ללמוד סטודנט 22

פעילות קהילתית/ קורס ש"ס  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים 10, האנגלית
ודמוקרטית" על פי החלוקה  מדינה יהודית -נותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראלש"ס ה 10-ו ,בחירה בינתחומי

  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2הבאה: 
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 יש לבחור שניים מתוך הקורסים הבאים:
 

 אבטחת סייבר למנהלים **2  2  בחינה

 ד"ר דוד מושוביץ

2275 

       

 ניהול מוצר בעולם הרשת *3  3  בחינה

גב' אסנת ניב/ גב' רות 

 שניאו-מלמד

2211 

       

 -מבוא לביג דאטה ו *3  3  בחינה

analytics 

 מר רן ברגמן

2276 

       

       
 :בתכנית התואר הכפוללסטודנטים 

       

 תקשורת שיווקית משולבת **3  3 יסודות ניהול השיווק בחינה

 סאצ'י-ד"ר רינת שאנן

138 

       

 ניהול משאבי אנוש **2  2  בחינה

 ד"ר שלומית פרידמן

 

 

 

607 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

     

 

 מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.

  

** 
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 2מסלול  –שנה ד'  -משפט וממשל 

 תכנית שלד

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       
 דיני ראיות **4  4  בחינה 

 השופט שלי טימן

73 

       
 סדר דין אזרחי *1 4 5  בחינה 

 ד"ר גליה שניבויים

34 

       

  81, ראה עמ' סמינריון     עבודה

       

  23קורסי בחירה     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   9  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועים     
 

 :בתכנית התואר הכפוללסטודנטים 

       

 ניתוח נתונים בממשל *2  2  עבודה

 ד"ר יצחק אהרן

4262 

       

 שיווק פוליטי השוואתי  *2  2  בחינה

 גב' ענת מרום הוכברג

4151 

       

 בחירות במדינת ישראל **2  2  בחינה

 ד"ר רפי ונטורה

4063 

       

 יישום מדיניות *3  3  בחינה

 ד"ר חיים וייצמן

4652 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
                                  

       

 
 חטיבות בממשל

 
ה בממשל. להשלמת ההתמחות בממשל יש ללמוד )בנוסף לתוכנית השלד(  לימודי חטיבה מלא

                                                           
  9, יתש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגל 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  27 סטודנט חייב 23

, פעילות קהילתית/ קורס בחירה בינתחומיש"ס  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים
ש"ס  2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-ו

  .שפטיים מתוך האשכולש"ס קורסי בחירה מ 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,מתוך חטיבת עמיות
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 חטיבה בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים
 

 נקודותסה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 קורסי חובה     

       

 Strategy and Negotiations in **2  2  בחינה

the Nuclear Realm (e) 

 או ד"ר אמילי לנד

4595 

       

  קורסי בחירה     

 יש לבחור ארבעה קורסים מתוך הקורסים הבאים:

 

מלחמות אזרחים: מורכבות,  *2  2  בחינה

 אתגרים והסדרה 

 ד"ר ירון סלמן 

4649 

       

 רוסיה: פוליטיקה ומדיניות חוץ *2  2  בחינה

 ד"ר אדמסקי דימה

 

520 

 ומיניהול מו"מ בינלא *2  2  בחינה

 מר שלום תורג'מן

529 

       

ארה"ב כהגמון: דילמות  **2  2  בחינה

 1945-אסטרטגיות אמריקניות מ

  ועד ימינו

 ד"ר כוכבי נעם

4569 

       

 קבלת החלטות במדיניות חוץ **2  2  בחינה

 ד"ר עופר ישראלי

4344 

       

 בחינה

 

 

 בחינה

 

 2 

 

 

2 

 

 

 

 

 2** 

 

 

2* 

 קהסין: חברה ופוליטי

 ד"ר רן שאולי

 

יישוב סכסוכים ומשא ומתן 

 ערבי-לשלום ישראלי

 מר אריאלי שאול

 

 

4345 

 

 

4088 

 סמינרים    

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים:

       

 3  עבודה

 

 

 

 

 3* 

 

 

פוליטיקה בין המעצמות 

 21-בראשית המאה ה

 מר טומי שטיינר

4314 

 עבודה

 

 

עשה במדיניות דוקטרינה ומ *3  3 

 האמריקניתהחוץ 

 ד"ר ערן לרמן

4675 
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 לאומיות, אתניות וסכסוכים **3  3  עבודה

 פרופ' בני נויברגר

4232 

       

 **3  3  עבודה

 

 

גבולות ואזורי גבול בין 

 קונפליקט לשלום

 ד"ר תמר אריאלי

 

4631 

השקפות תרבותיות ביישוב  **3  3  עבודה

 סכסוכים

 אי אלוןפרופ' אלע

4566 

       

  סה"כ נקודות זכות    13  

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ   

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ   

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.   
כפל תואר בממשל, אינם מחויבים בכתיבת עבודת סמינריון מלאה, סטודנטים שאינם לומדים בתוכנית ההשלמה ל

 בהתאם להחלטת המרצהויכולים לקבל הקלות 
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 חטיבה בממשל ומנהיגות
נקודות  סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות     

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 קורסי חובה

       

 Leadership: Governance *2  2  בחינה

and Politics (e) 

4647 

  ד"ר חיים וייצמן      

       

 אתיקה בממשל ובמנהל ציבורי *2  2  בחינה

 אירני-ד"ר ליזה סבן

855  

       

 משפט, חברה ופוליטיקה **2  2  בחינה

 פרופ' אסף מידני

4489 

       

 ביקורת המדינה **2  2  בחינה

 מיכה השופט לינדנשטראוס

 

4632 

 סקרי דעת קהל ופוליטיקה  *2  2  בחינה

 ד"ר רפאל ונטורה

4214 

       

       

 סמינרים          

 :2מתוך  1יש לבחור 

       

 מגדר ומהפכות לאומיות *3  3  עבודה

 ד"ר ברזילי לומברוזו רות

 

4684 

עושים שינוי? חברה אזרחית  **3  3  עבודה

 ושינוי חברתי

 ד"ר עדי קול

4683 

       

  סה"כ נקודות זכות    13  

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ   

כפל תואר סטודנטים שאינם לומדים בתוכנית ההשלמה ל   

בממשל, אינם מחויבים בכתיבת עבודת סמינריון מלאה, 

 ויכולים לקבל הקלות בהתאם להחלטת המרצה

 

התואר ילמדו את הסמינר  סטודנטים הלומדים בתכנית כפל   

 בסמסטר ב' בשל חפיפה במערכת השעות בסמסטר א'.

 

 הקורס יינתן בשפה האנגלית.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 
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 בביטחון וטרורטיבה ח
 

מטלה 

סופית 

 בקורס

דרישות 

 קדם

סה"כ 

נקודות 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 ורסי חובהק    

       

 התפתחות הטרור והגרילה *2  2  בחינה

 יפורסם בהמשך

754 

       

 עירק והמדינה האיסלמית *2  2  בחינה

 רונן זיידלד"ר 

4679 

       

 הטרור השיעי ואירן **2  2  בחינה

 ד"ר איתן עזאני

861 

       

 קורסי בחירה

 נגלית:יש לבחור קורס אחד מתוך הקורסים הבאים בא

       

 Terrorism and Political Development (e) *2  2  בחינה

 ד"ר עמיחי מגן

4486 

       

 The Evolution of Terrorism Threats to Israel (e) **2  2  בחינה

 ד"ר ברטי בנדיטה/מר ג'בדנפר מאיר

4695 

       

 יש לבחור קורס אחד מתוך הקורסים הבאים:

       

 מודיעין וקבלת החלטות **2  2  נהבחי

 אלוף )במיל'( עמוס גלעד

534 

       

 יסודות המחקר וההערכה במודיעין **2  2  בחינה

 מר רוזנברג יואב

 

387 

       

 סמינרים    

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים:

       

 מעורבות מדינות בטרור *3  3  עבודה

 ד"ר שי שאול 

4563 

       

-חזבאללה, חמאס ואל –ארגוני טרור היברידים  *3  3  עבודה

 קאעדה

 ד"ר איתן עזאני

4575 

       

משחרור  ארגוני טרור חילוניים ודתיים במבט משווה: *3  3  עבודה

 לאומי ומהפכה עולמית למדינה האסלאמית

 ד"ר מיכאל ברק

4661 
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קודש ביהדות, נצרות ואסלאם  דת  ואלימות: מלחמת **3  3  עבודה

 מבט משווה: עבר והווה –

 יפורסם בהמשך

4624 

       

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

 ד"ר איתן עזאני

 

4072 

  סה"כ נקודות זכות    13  

       

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

כפל סטודנטים שאינם לומדים בתוכנית ההשלמה ל     
תואר בממשל, אינם מחויבים בכתיבת עבודת 

סמינריון מלאה, ויכולים לקבל הקלות בהתאם 
 להחלטת המרצה

 

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.    
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 24מזרח תיכוןבחטיבה 

נקודות סה"כ  ישות קדםדר מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 קורסי חובה     

       

 (e)לאומיות ואיסלאם  *2  2  בחינה

 פרופ' שאול משעל

4597 

       

איראן והזירה המזרח  *2  2  בחינה

 תיכונית

 מלכיס ד"ר אלישבע

4688 

       

חברה ופוליטיקה  **2  2  בחינה

 פלשתינאית

 ד"ר שאול משעל

4601 

       

 משטר ופוליטיקה במצרים **2  2  בחינה

 ד"ר אורי גולדנברג

4603 

       

 חברה ומשטר בערב הסעודית **2  2  בחינה

 ד"ר יוסי מן

4602 

    

 סמינר חובה

  

האביב הערבי והסדר  *3  3  עבודה

 הפוליטי במזרח התיכון

 שעל שאולפרופ' מ

4637 

       

  סה"כ נקודות זכות   13  

      

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ 

 קצוע הנלמד בסמסטר ב'מ 
 

** 

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית. 

כפל תואר בממשל, אינם מחויבים בכתיבת עבודת סטודנטים שאינם לומדים בתוכנית ההשלמה ל 
 ת בהתאם להחלטת המרצהסמינריון מלאה, ויכולים לקבל הקלו

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

  קורס שפה ערבית כקורס בחירה, במקביל ללימודי החטיבה.  במומלץ לבחור  
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 בדיפלומטיה ציבוריתטיבה ח
 

 מטלה סופית בקורס

 

 

 

 

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 בחינה

 

 2  2* 

 

 דיפלומטיה ציבורית

 ד"ר מורן  ירחי 

7544 

       

 בחינה

 

ות מדיניות: הסכסוך דילמ *2  2 

 פלסטיני-הישראלי

 ד"ר רונן הופמן

4689 

       

 בחינה

 

 2  2** 

 

דילמות ביטחוניות   

 )התמודדות מול הטרור(

 גב' מרים אייזן 

4690 

       

 בחינה

 

 2  2** 

 

תקשורת וקונפליקטים 

 בעידן הדיגיטלי

 ד"ר מורן ירחי 

7482 

       

 *4  4  עבודה

4** 

 פרקטיקום 

 (חטיבתי )מחליף סמינר

 מר ירדן בן יוסף 

7550 

       

 *4  1  עבודה

4** 

סדנת דיפלומטיה ציבורית 

 דיגיטלית

7564 

 
 

  סה"כ נקודות זכות   13  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
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Argov Fellows Program in Leadership & Diplomacy  
 

Building on the legacy of former Israeli Ambassador Shlomo Argov, the Argov Fellows Program 

in Leadership and Diplomacy strives to prepare approximately 20 exceptional IDC students in their 

final year of studies in government and other fields for future leadership positions for Israel and the 

Jewish people. Through a year-long, challenging interdisciplinary curriculum, the program strives to 

help students acquire the knowledge, tools, and skills 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. The fellowship year concludes with the public presentation 

of capstone group projects in which the fellows propose their solutions to pressing problems facing 

Israel and the Jewish people. 

The Argov alumni have carried on to, among others, eminent fellowship programs such as Fulbright 

and Chevening, prestigious graduate programs at leading universities including Yale, Georgetown 

and Oxford, and leading positions in the public, private, and non-profit sectors.  
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Program of Studies 

 

Course 

Code 

Course Name Lecture 

Hours 

Recitation 

Hours 

Credit 

Hours 

Prerequisites 

      

4606 Political Strategy in Israel 

Dr. Maoz Rosental 

2*  2 Paper 

 

 

    

4222 Spoken Arabic 

Dr. Yair Maclanhan 

Dr. Michael Barak 

2* 

2** 

 2 Exem 

      

4015 Topical Issues in the EU 

Dr. Yair Maccalahan 

2*  2 Exam 

      

4316 Judaism as a Civilization: An Introduction for 

Leaders 

Rabbi Beller 

2* 

 

 2 Final Paper 

      

873 Leadership in Practice: Rhetoric, Public 

Speaking, and Debate  

Ms. Sara Averick 

3*  2 Paper and 

Class Work  

      

4628 Diplomacy and Communication: Practical 

Diplomacy  Workshop 

Mr. Lior Weintraub 

2*  2 Paper 

      

4183 The US Political and Legal System 

Adv. Ira Reiner 

2*  1 Paper 

      

4100 Study Tour to Europe and the US 

Dr. Alisa Rubin Peled 

3*  3 Paper 

      

4643 Capstone Project Research Workshop 

Mr. Gidon Sher 

2* 

2** 

  Class Work 

      

4238 Current Challenges facing Israeli Society  

Dr. Alisa Rubin Peled 

1* 

1** 

 1 

 

Class Work 

      

4016 Argov Seminar 

Dr. Alisa Rubin Peled 

2* 

2** 

 4 Capstone 

Policy Project 

      

4605 Social Entrepreneurship 

Mr. Lior Shoham 

2**  2 Paper 

      

4678 Seminar: Current Political Developments in 

the Developing World 

Dr. Jennifer Shkabatur 

3**  3 Seminar Paper 
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4239 Israeli Public Diplomacy and the Palestinian-

Israeli Conflict   

Ms. Miri Eisin 

1**  1 Class Work 

      

4301 The Arab Sector in Israel   

Dr. Dalia Fadila 

1**  1 Final Paper 

      

158 Simulation Games and Negotiation 

Processes 

Dr. Chanan Goldchmidt 

2**  2 Simulation 

      

4019 Media Skills Workshop 

Headline Media 

2**  2 Class Work 

      

4300 International Political Economy 

Dr. Alisa Rubin Peled 

2** 1** 3 Home Exam 

      

4694 China: Society and Politics 

Dr. Eyal Propper 

 

2**  2 Paper 

4607 Effective Presentations   

Mr. Neil Weiner 

2**  2 Paper 

      

 Total Semester Hours   40  

     

* First Semester Course     

** Second Semester Course     

 Intensive course     

 

 

 
 ש"ס מקורסי יחידה ללימודים כלליים. 4הסטודנטים בתוכנית זו יקבלו פטור של 

 ש"ס   4 -ש"ס מקורסי הבחירה המשפטיים בשפה האנגלית ב 4כמו כן, סטודנטים בתוכנית זו יוכלו להמיר 

 קורסי בחירה משפטיים בשפה העברית.
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 2מסלול  –שנה ד'  -משפט ופסיכולוגיה 

 קורסי חובה

נקודות סה"כ  דרישות קדם פית בקורסמטלה סו

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       
 דיני ראיות **4  4  בחינה 

 השופט שלי טימן

73 

       
 מבוא לתורת המשפט *4  4  בחינה

 ליאור ברשק פרופ'

 

3 

 סדר דין אזרחי *1 4 5  בחינה 

 ד"ר גליה שניבויים

34 

       
היבטים פסיכולוגים בתהליכי  **2  2  בחינה

 חקירה ומשפט

 ד"ר מיכל מורג

8923 

       
 פסיכולוגיה אבנורמלית א' *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר ליאו וולמר

8138 

       
 פסיכולוגיה, חברה ותרבות **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 פרופ' שגיא תמר

8135 

       
 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

פסיכולוגיה 

 אבנורמלית א'

 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' **2  2

 ד"ר רמי טולמץ

8139 

       
  88, ראה עמ' סמינריון     עבודה

       

  25קורסי בחירה     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   21  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

הנלמד בסמסטר ב'.מקצוע      

  

** 

  התרגול נלמד פעם בשבועים     

       

       
 
 
 
 

                                                           
, ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם לפחות:  30 -כ סטודנט חייב 25

פעילות ש"ס  2ללימודים כלליים,  ש"ס מהיחידה 2ש"ס קילניקה משפטית,  6, ש"ס קורסי בחירה משפטיים 8
  קורסי בחירה פסיכולוגיה.ש"ס  4-ו, קהילתית/ קורס בחירה בינתחומי
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 סמינר מחקרי )שנתי(

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       
 לפסיכולוגיהמבוא  עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית

 שיטות מחקר

 מיניות והתקשרות 4  4

 פרופ' גורית בירנבוים

8028 

       
 מבוא לפסיכולוגיה עבודה 

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית

 שיטות מחקר

תהליכים פסיכולוגים בקבלת  4  4

 החלטות

 פרופ' אורית טיקוצינסקי

8029 

       
 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית

 שיטות מחקר

תפיסת עצמי בהפרעות  4  4

 קליניות

 פרופ' גיא דורון

8065 

       
 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית

 שיטות מחקר

קשיים, אושר והתמודדות  2  4

 תהומולסבי הבקרב אוכלוסיי

 ד"ר גבע שנקמן

8915 

       
 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית

 שיטות מחקר

הצד האפל של הסנכרון  2  4

 הבינאישי

 ד"ר יוליה גולנד

8114 

       
 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית

 שיטות מחקר

 היבטים קיומיים של 4  4

 סכסוכים פוליטיים

 פרופ' גלעד הירשברג

8118 

       
 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב 

 משתנית

 שיטות מחקר

התערבויות לשימור ושיפור  2  4

בגיל  תיכולות קוגניטיביו

 מבוגר

 פוקס –ד"ר אלכס בכר 

8916 
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רגשות, אידיאולוגיה ומה  2  4  עבודה

: תהליכים םשביניה

 פסיכולוגים

 גב' רותי פליסקין

8895 

       
 
 
 

 סמינר עיוני

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       
 גיה אבולוציוניתפסיכולו * 3  3 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 פרופ' צחי עין דור

 

8088 

       
 חיפוש אושר בעולם עוין *3  3 מבוא לפסיכולוגיה עבודה 

 ד"ר גבע שנקמן

8133 

       
 בריאות חולי והתמודדות *3      3 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 ד"ר מיכל בראון

8067 

       
י של אמפתיה הבסיס הביולוג *3  3 מבוא לפסיכולוגיה  עבודה

 בינאישית

 ד"ר יוליה גולנד

8126 

       
המערכת המינית והזוגית:  *3  3 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 השפעות הדדיות

 פרופ' גורית בירנבוים

8898 
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 קורסי בחירה

 הרשימה הבאה: יש לבחור שני קורסים מתוך

 מודרך קבוצתי אחד כקורס בחירהלתשומת לבכם, באפשרותכם לבחור מחקר 

 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       
  ימבוא לטיפול קוגניטיב * 2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 התנהגותי

 פרופ' גיא דורון

8048 

       
ילדים  –אבדן התמימות  *2  2 גיהמבוא לפסיכולו בחינה

 ומצבי לחץ ממושכים

 ד"ר ענת שושני

8097 

       
על אהבה תשוקה ואתיקה  *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 במרחב הטיפולי

 ד"ר אורנה ראובן

8922 

       
בראי חקר  Mindfulness *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 המוח וההתנהגות

 ןד"ר נאווה לויט בן נו

8033 

       
 פסיכולוגיה, קבלה וחסידות *2  2 מבוא לפסיכלוגיה בחינה

 ד"ר שלי גולדברג

8062 

       
היבטים פסיכולוגים,  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

כלכליים ומשפטיים בניהול 

 עסק הון משפחתי

 ד"ר ליאו וולמר

8917 

       
 תינוק –יחס הורה  **2  2 מבוא  לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר דנה שי

8087 

       
החומרים שמהם עשויה  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 התודעה

 מר דני הלמן

8117 

       
מחדר הטיפולים לכיכר  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

העיר: מה יכול פסיכו קליני 

לתרום לשינוי הקהילתי חב' 

 ופוליטי

 מר אלון נחמן

8134 
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 ניתן לבחור מחקר מודרך קבוצתי משנה ג'   – ירה מחקר מודרך קבוצתיקורס בח

 

 

 ניתן לבחור מחקר מודרך קבוצתי אחד כקורס בחירה

 

 
 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

2  2* 

2** 

 

יחסים קרובים, זוגיות 

 ומיניות: העידן החדש

 פרופ' גורית בירנבוים

 ד"ר יניב קנט מימון

8928 

       

 יכולוגיהמבוא לפס עבודה

 

2  2* 

2** 

מחקר מודרך בתיאוריית 

ההגנה החברתית 

והשלכותיה על התפתחות 

 יחסים בינאישיים

 פרופ'  צחי עין דור

8929 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

2  2* 

2** 

 

cognition & aging  מחקר

 מודרך בנושאים שונים

 ד"ר בועז בן דוד

8930 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

 DICEקבלת החלטות 

 ד"ר שחר אייל

8931 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

פסיכולוגיה של סכסוכים 

 בין קבוצות

 ד"ר מיכל רייפן תגר 

 פרופ' עירן הלפרין

 פרופ' תמר שגיא

8932 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה  עבודה

2** 

הנחייה קבוצתית במעבדה 

 תקדמתלחקר מציאות מ

 ד"ר דורון פרידמן

8933 
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 3מסלול  –שנה ד'  –משפט ועסקים 
 התמחות שיווק, מימון, יזמות וחשבונאות

 תכנית שלד

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

       

 סדר דין אזרחי *1 4 5  בחינה 

 ד"ר גליה שניבוים

34 

       

 דיני ראיות *4  4  בחינה 

 ד"ר ענת רוזנברג

 

73 

עסקאות מסחריות  **2  2  בחינה

 בינלאומיות

 ד"ר ליאור זמר

1529 

       

  88, ראה עמ' סמינריון     

       

  ה"כ שעות סמסטריאליותס   11  

       

 * וע הנלמד בסמסטר א'.מקצ     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים     

       

 תכנית לימודים התמחות שיווק 73ראה עמ'   

 תכנית לימודים התמחות משנה תק"ש 76ראה עמ'   

 77ראה עמ'   

 79ראה עמ' 

 תכנית לימודים התמחות מימון

שנה תכנית לימודים התמחות מ
 בניהול סיכונים

 ליזמות zellתכנית לימודים תוכנית  82ראה עמ'   

 85תכנית לימודים חשבונאות                        ראה עמ' 
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  3מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות שיווק

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

 נית שלד בנוסף לתכ

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מחקרי שיווק *3  3 יסודות ניהול השיווק  עבודה

 ד"ר ליאת הדר

2027 

       

 יסודות ניהול השיווק  בחינה 

 

 התנהגות צרכנים *3  3

 עמי-ר בןמיכל סד"ר 

306 

       

 תקשורת שיווקית משולבת **3  3 יסודות ניהול השיווק  בחינה 

 סאצ'י -ד"ר רינת שאנן

138 

       

 דיני פרסום ושיווק *3  3  בחינה 

 ד"ר הלל סומר

599 

       

  26קורסי בחירה     

       

 קורסי בחירה התמחותיים

 שיווק מתוך הרשימה הבאה:ש"ס לפחות קורסי בחירה ב 5יש ללמוד 

       

הרישום לקורס לשנת  עבודה

הלימודים תשע''ו 

 הסתיים

4  2* 

2** 

פרוייקט נובה: יעוץ עסקי 

 לארגונים חברתיים

 ד"ר אבו ענבל

2074 

       

 שיווק במזרח הרחוק *2  2 יסודות ניהול השיווק בחינה

 ד"ר רון ברגר

2021 

       

 אסטרטגיה שיווקית *2  2 יווקיסודות ניהול הש עבודה

 פרופ'  אייל בילגורסקי

582 

       

סמינר שיווק בתעשיית  *2  2  עבודה

 הספורט

 מר יאיר שר/ עו"ד ניר ענבר

 

2209 

 יסודות ניהול השיווק, עבודה

Innovation 

Management- 

 אקסקלוסיבי

 סדנת יצירתיות בשיווק *2  2

 פרופ' יעקב גולדנברג

389 

       

                                                           
, ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית 4ש"ס קורסי בחירה עד לסיום התואר, מתוכם: לפחות  26 סטודנט חייב 26
פעילות קהילתית/ קורס בחירה "ס ש 2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים 9

ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-ו, בינתחומי
  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2

 



 74 

 יסודות ניהול השיווק עבודה

 

 

2 

 

 

 

 2* 

 

 

 

 שיווק גלובאלי

 מר מיכאל גלי

399 

 

 יחסי ציבור מוניטין וחזון **2  2 יסודות ניהול השיווק עבודה 

 גב' דסי וגנר

185 

       

 שיווק שירותים *2  2 יסודות ניהול השיווק עבודה 

 פרופ'  ארתור מידן

351 

       

 השיווקיסודות ניהול  עבודה

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2* 

 

 

 

 מדיניות מחירים

 פרופ'  איל בילגורסקי

303 

 מדיניות הפצה **2  2 יסודות ניהול השיווק בחינה

 מר מיכאל גלי

129 

       

מצטיינים בעלי ל עבודה 

 ומעלה 85ממוצע 

 

 

סמינר תחרות שיווק  *2  2

 לוריאל

 ד"ר טליה רימון

839 

       

 קר בשיווקסמינר מח **2  2  עבודה

פרופ' אייל בילגורסקי/ ד"ר 

 הדר ליאת

2212 

       

שיווק אינטרקטיבי בעידן  **2  2  מבחן

 דטה –הביג 

 גב' עופרית קול

2250 

       

מצטיינים בעלי ל עבודה 

 ומעלה 85ממוצע 

 

 

 מרצדס –סמינר שיווק רכב  **2  2

 ד"ר טליה רימון

2013 

 ניהול מוצרים ומותגים *2  2 יסודות ניהול השיווק בחינה

 ד"ר תמיר גדו

 

 

 

302 

 

 :בתכנית התואר הכפוללסטודנטים 

       

מחקרי שיווק  עבודה

 התנהגות צרכנים

 דיני פרסום  ושיווק

 סמינר בשיווק ומשפט **4  4

 ד"ר עופר  צלרמאייר
130 
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 ניהול משאבי אנוש **2  2  בחינה

 ד"ר שלומית פרידמן
607 

        

 שני קורסי בחירה  4  4  

 נוספים בשיווק

 

 

  

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
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 התמחות משנה בתקשורת שיווקית

 )שנה ד' בהתמחות שיווק( 
 

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

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

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

 ו בתכנון ובביצוע של קמפיינים.במהלך הלימודים יפגשו הסטודנטים עם בכירים בתעשייה ויתנס

ההתמחות אינה מצריכה הוספת שעות מעבר למכסת השעות הרגילה לתואר. הקורסים נלמדים במסגרת מניין 

 השעות של לימודי הבחירה בשיווק. 

 
 קבלה לתכנית

לתכנית יתקבלו סטודנטים לתואר ראשון במנהל עסקים ומשפטים בשנה האחרונה ללימודיהם, אשר מתמחים 

  "יסודות ניהול השיווק" ו"תקשורת שיווקית משולבת".  בלפחות אחד מהקורסים הבאים 85שיווק, בעלי ציון ב

יכולים להציג את מועמדותם עם מכתב מלווה שמסביר  80 -אך גבוה מ 85 –סטודנטים אשר יש להם ציון נמוך מ 

רכז התכנית, ד"ר ירון תימור, באמצעות מדוע יש לקבלם למרות שאינם עומדים בסף הקבלה. את המכתב יש להגיש ל

 רכזת המסלול במנהל הסטודנטים.

( יעשו במייל לרכזת המסלול במנהל הסטודנטים לא יאוחר ותהליכי ההרשמה והקבלה לשנת הלימודים הבאה )תשע"

 .20.8.2015 -מה

 הערה: פתיחת התמחות המשנה תלויה במספר הנרשמים
 

 תכנית לימודים
 

 :של התמחות המשנה קורסי חובה
 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 ניהול הפרסום *2  2 יסודות ניהול השיווק  בחינה 

 מר אבי קורנס

712 

       

תקשורת שיווקית  עבודה 

 משולבת

 ניהול המדיה *3  3

 ' הדר להטגב

2227 

       

 יסודות ניהול השיווק עבודה

תקשורת שיווקית 

 משולבת

 ניהול פרסום

 פרקטיקום בפרסום **2  2

 מר אבי קורנס

713 

       

בהתמחות אינם צריכים ללמוד קורסי בחירה התמחותיים  תקשורת שיווקית, הטודנטים הלומדים בהתמחות המשנס

 .שיווקהראשית ב
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   3מסלול –שנה ד'  -סקים משפט וע
 התמחות מימון 

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

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 המימוןיסודות  בחינה

חשבונאות וניתוח 

 דוחות כספיים

2  2* 

 

 ניתוח דוחות כספיים

 רו''ח אבישי עובדיה 

95 

       

 אופציות וחוזים עתידיים *2  2 תורת ההשקעות בחינה

 מר ליאון סנדלר 

248 

       

 דיני חוזים בחינה

 דיני תאגידים

 הגבלים עסקיים *2  2

 עו"ד דרור שטרום

307 

       

 תורת ההשקעות בחינה

אופציות וחוזים 

 עתידיים

 401 ניהול סיכונים פיננסים **2  2

       

  27קורסי בחירה     

       

 קורסי בחירה התמחותיים

 ש"ס לפחות קורסי בחירה במימון מהרשימה הבאה:  9יש ללמוד 

       

 בחינה בסמסטר א'

 עבודה בסמסטר ב'

 *2  3 ראיון קבלה

1** 

 י השקעותניהול תיק

פרופ' רפי אלדור/ מר אייל 

 יאיר

2030 

       

 תורת ההשקעות בחינה

 

 הבורסה והמסחר בני''ע *2  2

 לוני עוזמר 

410 

       

 21משברים פיננסים במאה  *2  2  עבודה

 )קורס מרוכז( נוימן יגאל

 

2219 

       

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

ול מבוא לביטוח ולניה *2  2

 סיכונים

 ד''ר בועז ים

593 

       

 אופציות וחוזים  בחינה

 תורת ההשקעות

 הערכת ניירות ערך **3  3

 ד"ר עמוס ברנס

137 

       

                                                           
 9, ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית 4ואר, מתוכם: לפחות ש"ס קורסי בחירה עד לסיום הת 27 סטודנט חייב 27

. פעילות קהילתית/ קורס בחירה בינתחומיש"ס  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2, ש"ס קורסי בחירה משפטיים
ש"ס  2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה:  מדינה יהודית -ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-ו

  .ש"ס קורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול 2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,יבת עמיותמתוך חט
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 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

 שוק ההון בישראל *2  2

 רו"ח ידין ענתבי

97 

       

 דיני תאגידים בחינה

 יסודות המימון

 ם ניתוח דוחות כספיי

 ניתוח וניהול אשראי **3  3

 מר רון הדסי

409 

       

 דיני חוזים בחינה

 דיני תאגידים 

 דיני ניירות ערך **3  3

 פרופ' עמיר ליכט

400 

       

 הערכת חברות **2  2  בחינה

 מר משה עזריאל

238 

       

 מבוא לבנקאות **2  2  בחינה

 ד"ר יעל בנימיני

403 

       

סמינר יזמות טכנולוגית  **2  2  עבודה

 במימון

 ד"ר שמעון קוגן

2251 

       

 :בתכנית התואר הכפוללסטודנטים 

 תקשורת שיווקית משולבת **3  3 יסודות ניהול השיווק בחינה

 שאצ'י-ד"ר רינת שאנן

138 

       

 ניהול משאבי אנוש **2  2  בחינה

 ד"ר שלומית פרידמן

607 

       

 *2  4  עבודה

2** 

 €סמינר בשוק ההון 

פרופ' רונן ישראל / ד"ר 

שמעון קוגן/ פרופ' יעקוב 

 בודוך

96 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  הקורס נלמד פעם בשבועיים     

המפגשים יתקיימו באופן פרטני בתיאום בסמסטר א' מתקיים רק השיעור הראשון. מהשבוע השני ועד סוף השנה  -קורס שנתי €

עם המרצה. שימו לב, כי הסמינר יופיע במערכת השעות במהלך השבוע הראשון בלבד. תוכלו לשבץ קורסי בחירה/סמינריונים 

 .החופפים לשעות הסמינר, רק במהלך השבוע השני של תקופת השינויים, השבוע השני ללימודים

  

 : יועץ ניירות ערך ןרישיולמתמחי מימון המעוניינים לקבל 

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

   http://www.isa.gov.ilעליכם לבדוק את התקנות הספציפיות באתר הרשות: 

קבלת אישור  טרםלהשלים את כל הקורסים יידרש "ע יניועץ  ןשיוהקשורים לריקורסים  ללמודסטודנט המעוניין 

 .זכאות לתוארה

http://www.isa.gov.il/
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 התמחות משנה בניהול סיכונים
 ' בהתמחות מימון(ד)שנה  

 

 כללי

אשר עדיין נדרשים לעמוד בכל המטלות של  –קבוצה נבחרת של מתמחי מימון ל לאפשרמטרת התכנית היא 

 במקביל ,לאחרונה בקצב מהירמתפתח  ניהול סיכונים כונים. תחוםבתחום ניהול סי לרכוש ידע רחב -ההתמחות 

ם של משקיעים וחברות את חשיפת נהלהמאפשרים ל כלים ניהוליים, מכשירים פיננסיים ושווקיםהתפתחות ל

 . סיכוניםל

 לתכנית המוצעת מספר מרכיבים. מרכיב החובה הראשון בתכנית הוא רכישת ידע בסיסי על מאפייני ואופן תמחור

הכלים הבסיסיים בניהול סיכונים )בקורס "אופציות וחוזים עתידיים"(. מרכיב החובה השני בתכנית הוא רכישת 

הבנה בסיסית בניהול סיכונים באופן כללי )בקורס "ניהול סיכונים פיננסים"( ודרך שוק הביטוח )בקורס "מבוא 

ידי התכנית נדרשים להעמיק את הידע בלפחות לביטוח ולניהול סיכונים"(. מעבר לדרישות החובה הבסיסיות, תלמ

שני תחומים נוספים. בשנה זו מוצעים הנושאים הבאים: שוק ההון בישראל )בקורס "שוק ההון בישראל"(, הבורסה 

 -לני"ע )בקורס "הבורסה והמסחר בני"ע"(, הערכת ני"ע )בקורס "הערכת ני"ע( ביטוח כללי )בקורס "ביטוח במאה ה

 "(.  ניתוח וניהול אשראיני אשראי )בקורס ""( וניהול סיכו21

 

 תקבלה לתכני

מימון, בעלי ב םמתמחי בשנה האחרונה ללימודיהם, אשר עסקיםלתואר ראשון במנהל  לתכנית יתקבלו סטודנטים

 מהקורסים הבאים: דלפחות בכל אח 85ציון 

 "יסודות המימון" 

 "תורת ההשקעות" 

    0.8.20153-ים לא יאוחר מההרישום לתכנית יעשה במייל למנהל הסטודנט

 

 תנאי עמידה בתכנית

לפחות בכל אחד מקורסי  80, על הסטודנטים בתכנית להשיג ציון של מנות על מתמחי "ניהול סיכונים"יעל מנת לה

 החובה הבאים:

 מבוא לביטוח ולניהול סיכונים 

 אופציות וחוזים עתידיים 

 ניהול סיכונים פיננסיים 

 ניתוח דוחות כספיים 

 
 

 פתיחת התמחות המשנה תלויה במספר הנרשמים. רה:הע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 התמחות משנה בניהול סיכונים
 תכנית לימודים

 
 

 בנוסף לקורסי החובה של התמחות מימון ולא במקומם -ה של התמחות המשנהקורסי חוב

     

 דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 

 סה"כ שעות

 סמסטריאליות

 

 מספר       מקצוע הלימוד     

 סקור

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

  מבוא לביטוח *2

 ולניהול סיכונים

 ד"ר בועז ים

593 

     

אופציות וחוזים  *2 תורת ההשקעות בחינה

 עתידיים

 מר ליאון סנדלר

248 

     

 יסודות המימון בחינה

חשבונאות וניתוח דוחות 

 כספיים

 ניתוח דוחות כספיים *2

 שי עובדיהרו"ח אבי

95 

 

     

 תורת ההשקעות בחינה

 אופציות וחוזים עתידיים

ניהול סיכונים  **2

 פיננסיים

 מר ליאון סנדלר

 

401 

 :לפחות מתוך הרשימה הבאה קורס אחדיש ללמוד 

     

הבורסה והמסחר  *2 תורת ההשקעות בחינה

 בני"ע

 מר לוני עוז

410 

     

 יסודות המימון בחינה

 תתורת ההשקעו

 שוק ההון בישראל **2

 מר יוסי לוי

 

97 

     

 תורת השקעות בחינה

 אופציות וחוזים

 

 

 הערכת ניירות ערך **3

 ד"ר עמוס ברנס

137 

 :לפחות מתוך הרשימה הבאה קורס אחדיש ללמוד   

     

  ניתוח דוחות כספיים בחינה

 דיני תאגידים

 יסודות המימון

 

 ניתוח וניהול אשראי **3

 דסימר רון ה

 

409 
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 21 -ביטוח במאה ה **2 יסודות המימון בחינה

 ד"ר בועז ים

 

 

 

 

 

 

 

2130 

 קורסי בחירה התמחותיים

 הבחירה בהתמחות מקורסי ש"ס  6פטורים מלימוד  ,ניהול סיכוניםה בסטודנטים הלומדים בהתמחות המשנ
 ימת קורסי הבחירה ההתמחותיים במימון. ש"ס מרש 3הראשית במימון. לפיכך, עליהם ללמוד 
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  ליזמות ZELLתכנית   

 )התמחות(  

הודות לתרומתו  מתקיימת תכניתליזמות מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי שאיפה ויכולת להקים עסק. ה Zellתכנית 

לספק פלטפורמה נועדה . תכנית היזמות, בת שנה אקדמית אחת, משיקגו (Sam Zell)ל היזם בעל השם העולמי, סם ז  של 

. תכנית הלימודים, המתקיימת בשפה האנגלית, מקנה כלים המשתתפים בה להקמת מיזם חדש של הסטודנטים תמעשי

ת היוצר העד לחברמהרעיון ו -חזון  מתח ולהגשותילפ יםשל חברות יזמיות, החיוני למעשיים ויידע תיאורטי בהקמה וניהו

 שווי לבעליה.

 

 התכנית מורכבת משלושה יסודות:

בחינת רעיונות פוטנציאליים, ניתוח  :ליבה של התכנית, פראקטיקום מעשי ביצירת מיזם חדש, כולל -לב –הקמת מיזם 

הסביבה העסקית, הכנת תכנית עסקית ושיווקית, בניית מודל עסקי והקמת המיזמים בפועל, בהתאם למסגרת הזמן. 

 ת הקיץ יצוותו הסטודנטים לקבוצות, יבחרו רעיון למיזם ויחלו בעבודתם. את הקבוצות ילוו סגל התכנית, במהלך חופש

ר יועצים ומנחה עסקי מנוסה.   ב   ח 

 

תחומים שונים, בלצד הפראקטיקום בהקמת מיזם ילמדו הסטודנטים קורסים וסדנאות  – קורסים מתקדמים ביזמות

יזמים חדשים: מימון, אסטרטגית שיווק, היבטים משפטיים, פסיכולוגיה ארגונית, המותאמים במיוחד ליזמים ויצירת מ

 פרזנטציה עסקית, מנהיגות, חדשנות, יזמות באינטרנט וניהול משא ומתן. 

 

מטרת הסדנא לחשוף את הסטודנטים לשלבים ולאספקטים שונים בהקמת מיזם על ידי היכרות עם יזמים  –סדנת יזמות 

והכישלון שלהם. הסדנא מורכבת מהרצאות ומפגשים עם יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע המתמחים  ועם סיפורי ההצלחה

ימים, במהלכה  12-באספקטים השונים בהקמה ובפיתוח של מיזם. כמו כן, כוללת הסדנא נסיעת לימודים לחו"ל בת כ

במינהל עסקים, יבקרו בחברות  מן המובילות בארה"ב לתואר שני  Kellogg-יעברו הסטודנטים סדנת ניהול ויזמות ב

 ל . מובילות ויפגשו את היזם ומייסד התכנית, סם ז  

 

במרכז הבינתחומי,  האחרונה יהםנמצאים לקראת שנת לימוד, הסטודנטים מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות ויזמות

יערכו ראיונות אישיים . לאחר עיון מעמיק בבקשות המועמדות ובמכתבי המלצה ימועמדותם לתכניתאת להגיש מוזמנים 

 .תכניתסטודנטים ל 24-מספר סטודנטים להשתתף בתוכנית קיץ. לאחר מיון סופי יבחרו כ ייבחרועם המועמדים, מתוכם 

 מורן ניר

 ליזמות Zellמנהלת תוכנית 

 

-או להפנות אלינו שאלות אלינו לכתובת המייל   l/Zellwww.idc.ac.iלמידע נוסף אודות התוכנית ניתן לפנות לכתובת 

zep@idc.ac.il 

 

http://www.idc.ac.il/Zell
mailto:zep@idc.ac.il
mailto:zep@idc.ac.il
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 התמחות ראשית -ליזמות  Zellתכנית 

 
מספר 

 קורס
שעות  מקצוע הלימוד

 שיעור
סה"כ 

 נק' זכות
 הערות

     
 והעשרה סדנאות קדם סמסטר

 
     

 ניהול חדשנות 5012
 יה ראסיןגב' גל

 0  

 משא ומתן 5016
 מר'  מיכאל צור, עו"ד

 

 0  

 סדנת פרזנטציה עסקית  5014
 גב' אביגיל טנמבאום 

 ומר' מיקל וייטס
 

 0  

 יסודות במימון 5020
 ד"ר אמיר גוטמן

 

 0  

5341 
 
 

               

 מנהיגות וניהול צוות
 ד"ר אמיר כפיר

 
 

 0 

 

 

 

 
 

     
 קורסי יסוד

 
     

5004 
 

 הקמת מיזם א' 
 גב' מורן ניר

 מפגשים; מפגשי צוות 12 3 *3
 עבודה

     
5009 

 
 פיתוח מוצרים חדשים

 ד"ר אייל מעוז
 מפגשים; מפגשי צוות 6 2 *2

 עבודה
 

     
אסטרטגיה שיווקית לחברות  5017

 יזמיות

 ד"ר אייל מעוז
 

 מפגשים; מפגשי צוות 6 2 *2
 עבודה

5339 
 

 בכלכלה נושאים אקטואלים
 ד"ר יוסי בכר

 

 מפגשים 4 0 *2

 סדנת יזמות באינטרנט 5018
 מר' אדן שוחט 

 מפגשים 12 2 *2
 עבודה

 
 

 חשיבה אסטרטגית 5338
 פרופ' יאיר טאומן

 מפגשים 12 2 *2
 בחינה

 
5000 

 
 
 

 ומיסויים  שפטייםהיבטים מ
 ביזמות

 ד"ר אייל שנהב, עו"ד
 גב' ליאת אהרנסון, עו"ד

 

 שים; מפגשי צוותמפג 12 2 **2
 בחינה

     
 הקמת מיזם ב' 5005

 גב' מורן ניר
 מפגשים; מפגשי צוות 12 3 **3

 עבודה
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 מודלים עסקיים 5343
 מר' יוני חפץ

 

 מפגשים 6 2 **2
 

 מיזמים ויזמות פיננסית 5021
 ד"ר דן מרום

 

 מפגשים 12 2 **2
 בחינה

 
  סדנת יזמות 5011

 גב' מורן ניר
 

 סדנת הרצאות אורח ונסיעה לארה"ב  4 ***4

 ימים בסוף סמסטר ב' 10 -בת כ

 עבודה
  48 סה"כ שעות סמסטריאליות 
    
   מקצוע הנלמד בסמסטר  א'. *
   מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **
   מקצוע הנלמד לאורך כל השנה )א+ב( ***

 
 

 

 לתשומת לבכם:

 ש"ס מקורסי בחירה בינתחומיים. 2של  הסטודנטים יקבלו פטור 

  ש"ס קורסי בחירה  4 -ש"ס מקורסי הבחירה המשפטיים בשפה האנגלית ב 4סטודנטים יוכלו להמיר

 משפטיים בשפה העברית.

  את הקורסים:   בנוסף ילמדו בתכנית התואר הכפולסטודנטים 

 ש"ס(.  3ת )תקשורת שיווקית משולב - 138 -ו , ש"ס( 2) ניהול משאבי אנוש - 607
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 3מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות חשבונאות

  לימודי שנת השלמה לבחינות מועצת רואי החשבון
 

)"שנה ד'"( להסמכה לראיית  שנת השלמהעסקים, מתקיימת   במסגרת תוכנית חשבונאות של ביה"ס אריסון למנהל

ונת הלימודים של שנת ההשלמה מותאמת לדרישות חשבון. מתכ מועצת רואי  חשבון לקראת הבחינות הסופיות של 

רואי חשבון וכוללת הערכות לבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון. בוגרי שנת ההשלמה ייגשו לשתי  מועצת 

  הבחינות הסופיות מטעם מועצת רואי חשבון בנושא חשבונאות פיננסית ובנושא ביקורת .

 

 ארוכים. שנת ההשלמה בנויה משני סמסטרים

  שבועות. 18והסמסטר השני נמשך  שבועות 17נמשך הראשון סמסטר ה

 ושישי. ימי הלימוד הם ראשון )יום מלא( 

 14-19.2.16. שבוע השלמות יתקיים בין התאריכים 12.2.16ויסתיים בתאריך  18.10.15ל בתאריך חסמסטר א' י

 28/8-2/9.15מות יתקיים בין התאריכים .    שבוע השל26.8.16ויסתיים בתאריך  1.5.16ל בתאריך חסמסטר ב' י

 

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 סמסטריאליות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 קורס

       

 חשבונאות פיננסית מתקדמת א *5 4 9  בחינה

 רו''ח שלומי שוב 

2099 

       

 מיסוי בינלאומי *4  4  בחינה

 אייל שנהב ד"ר 

2241 

       

 ביקורת חשבונאות מתקדמת א *5  5  בחינה

 רו''ח ניר זיכלינסקי 

2101 

       

 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב **5 4 9  בחינה

 רו''ח שלומי שוב 

2100 

       

 תקינה חשבונאית **2  2  

 רו''ח יבגני אוסטרובסקי 

2104 

       

 ונאות מתקדמת בביקורת חשב **5  5  בחינה

 רו''ח ניר זיכלינסקי 

2102 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   34  

       

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** '.במקצוע הנלמד בסמסטר      
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 Honors Program –תכנית המצטיינים של בית ספר רדזינר למשפטים 
 

סטודנטים מצטיינים מסלול לימודים קבוצה מצומצמת של ל הציער למשפטים מבבית ספר רדזינמצטיינים התכנית 

 הכולל העשרה עיונית, מקצועית וחברתית. ייחודי 

מתקדמים, לדוגמא: סדנת כתיבה אפקטיבית, קורס בנושא  וסדנאות קורסיםהסטודנטים שיתקבלו לתכנית ילמדו 

רוח לאנשי ית אאוסדנהמשפט, סמינר תיאוריות,  עולםו החברה על והשפעותיהם החיים, גנטיקה וחקר המוח מדעי

, סמינריונים משפטיים ייחודיים, קורסים ייעודים שיועברו ע"י מרצים אורחים פרקטיקה מכלל תחומי המשפט

ש"ס ייעודים במהלך  22 -ממיטב האוניברסיטאות למשפטים ברחבי העולם ועוד. סך הכל, ילמדו במסגרת התכנית כ

 . 28התואר

נציג בכיר ליווי ו מהפקולטה למשפטים סגל אקדמי איש של אישי ליוויהתוכנית מציעה למשתתפיה בנוסף, 

  .מחוץ לשעות הלימודים העשרהתרבות וומגוון פעילויות  מהפרקטיקה, פיתוח אופק תעסוקתי

ול במשפטים עם מסל  LL.Bתואר ראשון לימודים לתכנית תהיה האפשרות ללמוד בכמו כן, למשתתפים בתכנית 

 כלכלה פיננסית.ב M.Aישיר לתואר שני 

לתכנית עם הירשמותם ללימודים,  מועמדות להגיש סטודנטים מכל מסלולי הלימוד בבית הספר למשפטים יוכלו

 על בסיס עמידה, למשפטים רדזינר ספר בבית ללימודיהם' א שנה בסוף לחילופין, סטודנטים עשויים להתקבל גם

 .התכנית וכללי בקריטריונים

  ובראיון אישי. קבלהקבלה לתכנית מותנית בנתוני ה

 בסיום הלימודים, בוגרי התכנית יקבלו תעודה המעידה על השתתפותם בתכנית בנוסף לתעודות הזכאות לתואר.

 

 המנהלת האדמיניסטרטיבית של תכנית המצטיינים: עו"ד ענת גמליאל דדון 

  יר, ד"ר ענת רוזנברגהמנהלות האקדמיות של תכנית המצטיינים: ד"ר מורן אופ

                                                           
 הללו יילמדו כחלק ממספר הש"ס אשר הסטודנטים נדרשים ללמוד במהלך התואר ולא בנוסף. 28
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 התוכנית המיוחדת לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהים

ככלל  .רדוקטותואר לפחות, ולבעלי  80התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי ראשון בהצטיינות, לבעלי תואר מוסמך בציון 

 שלוש שנים.   –ש"ס. משך הלימודים  144עומדת תכנית הלימודים על 

 דים עשויה להשתנות על פי החלטות הגופים האקדמיים המוסמכים במרכז.תכנית הלימו הערה:

 הערות דרישות קדם  שם הקורס מס' קורס

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  דיני עונשין 2

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  משפט חוקתי 1

 שת הסמסטרים הראשוניםקורס זה יש ללמוד בשלו  מבוא לתורת המשפט 3

מתקדמים אנגלית למשפטנים  4
  ב'

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים א' 
 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים

קורס זה יש ללמוד בסמסטר הראשון. הקורס אינו   חונכות )בשבוע האוריינטציה( 6
 מזכה בנ"ז

 יל לסמינריוןקורס זה יש ללמוד במקב  מחקר משפטי ומאגרי מידע 214

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  מבוא למשפט עברי 470

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  שיטות משפט 105

   דיני חוזים  19

    דיני נזיקין 23

   יסודות החשבונאות 371

  משפט חוקתי י משפט מנהל 21

   דיני משפחה  24

חוזים, דיני  דיני ן דיני קניי 22
 נזיקין

 

 ש"ס. מומלץ ללמוד עם ממשל 4נדרש בהיקף של עד   יסודות הכלכלה 431

  דיני חוזים דיני תאגידים  37

   סים ידיני מ 38

  דיני חוזים  דיני עבודה 35

   מבוא למשפט בינלאומי פומבי 778

   עסקאות מסחריות בינלאומיות 1529

 זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרוניםקורס   יני ראיותד 73

 קורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרונים  סדר דין אזרחי 34

מבואות 
כלליים 

 משפטיים

 מבוא למשפט ותרבות 1961

מבוא למשפט  1962
 ופסיכולוגיה

 מבוא למשפט וכלכלה 1963

 מבוא לאתיקה 1964

מארבעת הקורסים האלה במהלך  אחדיש ללמוד  
 התואר. 

קורס זה מחליף את הקורס "מבוא לטכנולוגיות 
 מידע" שכבר לא נלמד בתכנית.

סמינריון ניתן ללמוד החל מהשנה השנייה   סמינריונים משפטיים 2 
 ללימודים.

קורסי בחירה משפטיים  
 באנגלית

 ש"ס 4 

  קורסי בחירה משפטיים 
 ש"ס לתואר. 144להשלמת מכסה של 

ם מתוך רשימת יש לבחור קורסי בחירה משפטיי
קורסי הבחירה המשפטיים המפורטים בידיעון. 
במקרים חריגים ניתן יהיה לקחת קורסי בחירה 

  שונים באישור מיוחד מראש.

קורסי בחירה משפטיים ניתן ללמוד החל 
 מהסמסטר השני ללימודים
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 סמינריונים  מערכת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חובההנה  הנוכחות בכל מפגשי הסמינריון. 

 ון אחד בשנה ג' וסמינריון אחד בשנה ד' )ולא שני סמינריונים בשנה ד'(.מומלץ ללמוד סמינרי 

 

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

 פי בחירתם. -נ"ז הנדרשים תשמש כתחליף לקורס בחירה משפטי/בינתחומי, על 4 -נ"ז מעבר למסכת  ה

      

 סמינריון שנתי   

      

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות הערות דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

סת הביטחון של מדינת תפי 4    עבודה

 ישראל: היבטים משפטיים

 פרופ' ישי בר

1448 

      

ייצוגיות תרבותית של  4   עבודה

 המשפט

 ד"ר רות זפרן/ גב' תמר עמר

10171 

      

 סדנא מחקרית 3   עבודה

ד"ר רות זפרן/ ד"ר ענת 

 רוזנברג

10172 
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 סמסטר א'    

מטלה סופית 

 רסבקו

   ש"ס הערות דרישות קדם

 עבודה

 

הסמינריון מותנה בראיון קבלה,  
. הרישום 87ובממוצע כללי 

המקוון המוקדם אליו יתקיים 
 רד.. הודעה תשלח בנפ20.8.15-ב

2 

 

 

 

סדנא במשפט פרטי בין תיאוריה 

 לפרקטיקה

עו"ד אמיר חן/ד"ר רונן 

 קריטנשטיין

 

1697 

      

 וןבית המשפט העלי 2   עבודה

 פרופ' יורם שחר

1440 

      

סוגיות  –סדר יום ציבורי  2   עבודה

 אקטואליות

 ד"ר רבקה וויל

10116 

      

סוגיות עכשוויות במשפט  2   עבודה

 הבינלאומי

 ריצ'מונד-ד"ר דפנה ברק

1365 

      

 דיני חוזים עבודה 

 

זכויות, חובות ומעמד הילד  2 

 בסכסוכי גירושין

 מידטד"ר חנן גולדש

1243 

      

משא ומתן וגישור בסכסוכי  2  דיני חוזים עבודה

 גירושין

 ד"ר חנן גולדשמידט

1244 

      

סובלנות על רקע גזע -אפליה ואי 2   עבודה

 ודת בחקיקת האומות המאוחדות

 פרופ' נתן לרנר

10058 

      

סוגיות עדכניות בדיני חוזים ודיני  2   עבודה

 חברות

 שפןד"ר עלי בוק

1134 

      

 דיני מחשבים 2   עבודה

 ד"ר אסף יעקב

1028 

      

 אחריות מקצועית 2   עבודה

 ד"ר אסף יעקב

1185 

      

 קניין רוחני 2   עבודה

 ד"ר אסף יעקב

1781 

      

 המשפחה בראי המשפט החוקתי 2   עבודה

 פרופ' ליאור ברשק

 

 

 

10042 
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 דן הממשל התאגידישוק ההון בעי 2   עבודה

 פרופ' יוסי גרוס

1541 

      

 משפט ותרבות 2   עבודה

 פרופ' יורם שחר

1442 

      

 -סוגיות נבחרות במשפט ציבורי  2   עבודה

 בדגש עסקי"

 פרופ' גיא זיידמן

 

10085 

ליברליזם ורב תרבותיות בישראל  2   עבודה

 ובמערב

 פרופ' אמנון רובינשטיין

10222 

      



 91 

 סמסטר ב'    

מטלה סופית 

 בקורס

   ש"ס הערות דרישות קדם

 זכויות יוצרים 2   עבודה

 ד"ר ליאור זמר

1576 

      

דת ומדינה סוגיות  2   עבודה

 נבחרות

 פרופ' ליאור ברשק

1968 

      

 משפט השלטון המקומי 2   עבודה

 פרופ' אמנון להבי

1266 

      

 דיני אמונאות 2   עבודה

 עמיר ליכט פרופ'

1641 

      

מו"מ ודרכים  2   עבודה

אלטרנטיביות ליישוב 

 סכסוכים

 פרופ' מרדכי  מירוני

1792 

      

 קבלת החלטות 2   עבודה

 ד"ר יצחק אהרון

123 

      

עקרונות יסוד ביחסי  2   עבודה 

 עבודה אישיים

 השופטת אלישבע ברק

1315 

      

המהפכה החברתית  2   עבודה

 שפט העסקיבמ

 ד"ר עלי בוקשפן

1305 

      

 רגולציה כלכלית 2   עבודה

 פרופ' דוויד גילה

10169 

      

היבטים משפטיים בניהול  2   עבודה

 משאבי אנוש

 פרופ' מרדכי מירוני

1791 

      

 הגבלים עסקיים 2   עבודה

 פרופ' משה בר ניב

1020 

      

לקראת הגלובליזציה של  2   עבודה

 ני קנייןדי

 פרופ' אמנון להבי

1790 

      

מלחמות צודקות ולא  2   עבודה

 צודקות

 פרופ' משה הלברטל

1628 
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 אמת ושקר במשפט 2   עבודה

 השופטת עדנה קפלן הגלר

1783 

      

זר שיקום האמון בין המג 2   עבודה
העסקי לבין הציבור 

 והרגולטור

 ד"ר עלי בוקשפן

10220 

      

סוגיות בדיני פטנטים  2   דהעבו

 וסימני מסחר

 ד"ר ליאור זמר

1967 

      

 עבירות רכוש 2   עבודה

 השופטת עדנה קפלן הגלר

1784 
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 בית ספר רדזינר למשפטים -רסי בחירה קו
 

 

  ט בתוכנית הלימודים שלהם.הסטודנטים בבית ספר רדזינר למשפטים ללמוד קורסי בחירה כמפורעל 

 .שיתפרסמו לסטודנטיםעשה דרך האינטרנט בהתאם להנחיות נהרישום לקורסי הבחירה 

 

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

 

  אליהם נרשם. הבחינות של הקורסים מועדיבאחריות הסטודנט לבדוק את  

 

 קורסי בחירה משפטיים    
 

 שנתי     
      

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות  דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

 

 

 בוגרי שנה ב'

)הרישום יעשה ע"י 

 ועדת קבלה(

  

4 

 משפט מבוים 

 ד"ר אסף פורת )שנתי(

334 

      

שנה"ל הרישום ל 

 תשע"ו הסתיים

 כתב העת משפט ועסקים  4 

 ד"ר רות זפרן )שנתי(

693 

     
 סמסטר א'     
      

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות  דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

 בחינה

 

 

 2  דיני משפחה )במקביל(

 

דיני הירושה והמשפט 

 האזרחי

 מנדלסון עו"ד יוסי

333 

 

      

 דיני איכות הסביבה 2   בחינה

 עו"ד שירלי נוה

779 

      

 דיני חוזים  בחינה

 דיני תאגידים

 הגבלים עסקיים 2 

 עו"ד דרור שטרום

307 

      

 סדר דין פלילי 2  דיני עונשין בחינה

 ד"ר מאור אבן חן

5 

      

פרקטיקה משפטית וניהול  2   בחינה

 משפט

 איריס סגל אילוטוביץ עו"ד

1436 

      

אכיפת חיובים והוצאה דיני  2   בחינה

 דילמות חוקתיות-לפועל

  עו"ד נטע נדיב

10165 
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גישור, מו"מ וניהול  2   בחינה

 כלים מעשיים –קונפליקטים 

 עו"ד תמר ברק

10167 

      

המערכת  השיפוטית:  2   בחינה

בשיטת  פיטות וביקורתש

 טר הישראליהמש

 עו"ד נטע נדיב

10168 

      

 ניסוח מסמכים משפטיים 2   בחינה

 עו"ד איריס אילוטוביץ סגל

787 

      

 אתיקה מקצועית 2   בחינה

 השופט )בדימוס( שלי טימן

74 

      

 דיני זכויות יוצרים 2   בחינה

 ד"ר אסף יעקב

1776 

      

 ילדים ובני נוער במשפט 2   בחינה

 עו"ד שרון ציונוב

1989 

      

ניהול ההליך  -סדנא 2   עבודה

 הפלילי

 עו"ד שינמן דן

1895 

      

 דיני פרסום ושיווק 3   בחינה

 ד"ר הלל סומר

599 

      

עסקאות מתקדמות  2  דיני קניין בחינה

 במקרקעין

 עו"ד גלית רוזובסקי

1430 

      

 דיני חוזים בחינה

 מקבילב-דיני תאגידים

 ממשל תאגידי השוואתי 2 

 פרופ' עמיר ליכט

1690 

      

 דיני תכנון ובנייה 3  במקביל-דיני קניין בחינה

 פרופ' אמנון להבי

500 

        

בעיות יסודיות ופגמים  2    בחינה

 בשיטת הממשל

 פרופ' אמנון רובינשטיין

 

4499 

 סדר דין פלילי 2  דיני עונשין בחינה

 פורתד"ר אסף 

5 

      

היבטים חוקתיים של  ההליך  2   בחינה

הפלילי בדמוקרטיה 

 הישראלית 

 ד"ר אסף פורת

 

1585 
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 סמסטר ב'    

      

 מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות  דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

 דיני חוזים בחינה

 דיני תאגידים

 דיני ניירות ערך 3 

 פרופ' עמיר ליכט

400 

      

      

 משפט אירופי עסקי 3   בחינה

 ד"ר ליאור זמר

1531 

      

 עבירות צווארון לבן 2   בחינה

 ד"ר מאור אבן חן

911 

      

 סדנא בדיני פטנטים 2   בחינה

 עו"ד מארק כהן

10065 

      

 כתיבה משפטית פרקטית 2   בחינה

 יו לידרורעו"ד ז

10166 

      

 דיני מחשבים 2   בחינה

 ד"ר אלעד אורג

88 

      

חוק יסוד: כבוד האדם  2  משפט חוקתי בחינה

 וחירותו

 פרופ' אהרון ברק

1741 

      

 סחר בינלאומי 2   בחינה

 ד"ר תומר ברודי

122 

      

 מיסוי מקרקעין 2 דיני קניין  בחינה

 פרופ' יצחק הדרי

506 

      

 מנהל מקרקעי ישראל 2 דיני קניין  בחינה

 עו''ד רחל זכאי

845 

      

 הרישום ייעשה ע"י  

 ועדת קבלה

 משלחת לדיסלדורף  2 

 פרופ' אסף יעקב

10057 

      

      

      

סדנא היבטים בניהול ממשל  2   עבודה

 תאגידי 
 עו"ד דליה טל

1893 
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 המשפט ופסיכיאטרי 2   בחינה

 ד"ר אסף טויב

8903 

      

 ציות בינ"ל  2   בחינה

 עו"ד אריאל שגיא

1689 

      

     

 

 

 

      

קורסים אלו יפתחו  לרישום לתלמידי שנה ד' בהתמחויות השונות. רישום שאר התלמידים יתאפשר על בסיס מקום פנוי 

 בשבוע שינויים.

 

  .ראה של בית הספר הכירה בהשתתפות בקורס משפט מבוים כתחליף להשתתפות בסמינריון משפטי אחדההוועדת 
 סדנא משפטית מעשית:

 הסדנאות יועברו בידי עורכי דין ושופטים בכירים בעלי נסיון מעשי רב בתחום הרלוונטי.        

 הניתן יתקיימו במסגרת הסדנא סימולציות.הסדנאות תשלבנה לימודים פרקטיים עם בסיס תיאורטי רלוונטי. ככל 

 ד'.-הסדנאות מיועדות לסטודנטים בשנה ג' ו

תלמיד רשאי לשלב בתכנית הלימודים שלו סדנה אחת )ואחת בלבד( כקורס בחירה משפטי. הרישום לסדנאות 

 יתבצע במהלך הרישום לקורסי הבחירה.

( במטרה לאפשר תהליך למידה יעיל 25ם עד , ובמקרים מיוחדי20הסדנאות תוגבלנה למספר משתתפים קטן )

 בהנחיה פרטנית של מורה הסדנה.

 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.

ל עבודות ומטלות שיגישו התלמידים ועל השתתפות תורמת בדיונים ועל בחינת סוף מבנה הציון:הציון יתבסס ע

 סדנא.

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

 ומשקלה( יפורטו בסילבוס הקורס.

 

  מדינה יהודית ודמוקרטית".קורסים אלו שייכים לחטיבה המשפטית באשכול "
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 כניות קליניותת
 
 

: שילוב פעילות מעשית של סיוע לאוכלוסיות מוחלשות וקידום זכויות חברתיות, מטרות החינוך הקליני
ביקורתי של מערכת המשפט ומקצוע עריכת -עם חינוך לאחריות חברתית, לצד לימוד ומחקר אקדמי

 הדין. 

 בקליניקה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההכשרה האקדמית של הסטודנטיםהשתתפות : זיכוי אקדמי
למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. ההשתתפות בקליניקה מזכה את הסטודנטים בארבע עד שש 

  נקודות זכות אקדמיות )ש"ס( בהתאם לקליניקה.

 סטודנט חייב ללמוד לפחות קליניקה משפטית אחת, בתואר.
 .הסתייםקורסי הפרקטיקום לשנה"ל תשע"ו  הרישום לכל הקליניקות ו

 

  .קורסי הפרקטיקום נחשבים כקורס בחירה משפטי ולא כקליניקה משפטית 
 

 :הנחיות ללימודים בקליניקות
 : הרשמה

חוברת ההרשמה  לקליניקות תפורסם בכל שנה אקדמית לפני תום שנת הלימודים לקראת שנת  .1

 הלימודים הבאה.

הלי ההרשמה המעודכנים לאותה שנת לימודים וכן חוברת המידע על הקליניקות בחוברת יפורסמו נ .2

 השונות הפועלות במרכז.

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

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

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

על פי דרישת סגל הקליניקה. הסטודנטים שיעברו את תהליך הסינון הראשוני, יוזמנו לראיון, על פי 

 שיקול הדעת של סגל הקליניקה ובהתאם לסדר העדיפויות שבחר הסטודנט במועד ההרשמה.

 : קבלה

ובהליכי מיון נוספים בהתאם לאופיין של הקליניקות השונות.   הקבלה לקליניקה מותנית בראיון אישי .1

או אי קבלה לקליניקה נהל הסטודנטים על קבלה לאחר סיום הראיונות תצא הודעה רשמית מטעם מ

ו בקליניקה בהתאם להחלטת סגל הקליניקה הרלוונטית. סטודנט  שהתקבל חייב לאשר את השתתפות

 ימים. 3לשם סיום תהליך הקבלה וההרשמה בתוך 

ו/או המנחה המשפטי  האחראי האקדמילקליניקה מסוימת כפופה לשיקול דעתו של  סטודנטקבלתו של  .2

 בלבד. 

ויוצאות  שאישר את השתתפותו בקליניקה לא יוכל לבטל השתתפותו, אלא בנסיבות חריגות סטודנט .3

 יטול לאחר מתן האישור להשתתפות, משמעותו ציון נכשל. בבכל מקרה אחר, . דופן

בקליניקה טרם פתיחת שנת הלימודים במערך הקליניקות, בשל קיומן המבקש לבטל השתתפותו  סטודנט .4

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

  מערך הקליניקות תקבל החלטה.המנהל אשר בהתייעצות עם מנהלת 

  :מבנה הקליניקה

הרכיב האקדמי סגל הקליניקה מורכב , ככלל,  מאחראי אקדמי ומנחה משפטי קליני )מנהל הקליניקה(.  .1

ייקבע בהתאם לנקודות הזכות  היקף העבודה המעשית. הוראה אקדמיותשעות  40יכלול לפחות 

 פיין המשתנה של הקליניקות. ועל פי או האקדמיות הניתנות בגין הקליניקה

האחראי על העבודה המשפטית שיבצעו  קליני-ל קליניקה תונחה על ידי עו"ד כמנחה משפטיכ .2

האקדמי, יפרסם רשימת חומרי  האחראי, באישור קליני-המשפטי הסטודנטים הנתונים לפיקוחו. המנחה

 קריאה ותכנית שיעורים. 

קליניקה, הכולל: פגישות הסטודנטים בקטיבי ויעיל על עבודת אחראי לפיקוח אפ קליני-המנחה המשפטי .3
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 עם הסטודנטים, מתן משוב, זמינות לפניות ופיקוח כללי. 

 

 : מסגרת הלימודים בקליניקה

ולקוד האתי של הקליניקות המשפטיות  עורכי הדין כפוף לכללי האתיקה המקצועית של לשכת הסטודנט .1

יניקות יועברו לכלל הסטודנטים  הרצאות באתיקה מקצועית. . במסגרת מערך השיעורים בקלבישראל

   יודגש כי :

ותחול חובת סודיות  ישמור בסוד כל מידע שהגיע לידיעתו במסגרת הקליניקה  סטודנטה א.

ם לאחר סיום לימודיו וזאת ג מלאה בכל הנוגע למידע שהגיע לידיעתו במסגרת הקליניקה

 .ובכלל בקליניקה

יע לסגל הקליניקה על כל ניגוד עניינים אפשרי שיש לו עם עניין שהגיע על הסטודנט להוד ב.

 לטיפולו או נמצא בטיפול הקליניקה.

 על כל סטודנט בקליניקה למלא מטלות:  .2

עבודה מעשית בהיקף של ארבע שעות בממוצע בשבוע לאורך שנה קלנדרית בהתאם לאופיין  א.

בתקופות בחינות או חופשות, אך ככלל  המשתנה של הקליניקות. מנחי הקליניקה יתחשבו

העבודה המעשית נמשכת גם בתקופות אלה. במקרים מסוימים יידרש הסטודנט להשלים 

 טיפול במשימות שהחל בהן גם לאחר סיום השנה.

השתתפות בשיעורים הפרונטליים בקליניקה כפי שייקבעו במערכת השעות לאורך שנת  ב.

שבוע שלפני תחילת שנת הלימודים במרכז. ההשתתפות הלימודים ובימי ההכשרה שיתקיימו ב

 בשיעור היא חובה וניתן לקבל פטור באישור מנחי הקליניקה בלבד ובמקרים מיוחדים.

 מטלות מחקר, כתיבה והצגות מקרה, כפי שיוגדרו במסגרת הקליניקה.  ג.

י ו/או עם קליני ופגישות תקופתיות עם המנחה האקדמ-פגישות שבועיות עם המנחה המשפטי ד.

 מנהלת מערך הקליניקות.

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

עד  30% -לעבודה המעשית ו 70%עד  60%הציון נקבעת על ידי צוות הקליניקה ותעמוד בדרך כלל על 

ליניקה יינתן לאחר עמידתו של הסטודנט בכל )בהתאמה( לרכיב הכיתה ומטלות הכתיבה. הציון בק 40%

המטלות המעשיות והאקדמיות, העברת חפיפה לסטודנטים הממשיכים, אם נדרשת, והעברת החומרים 

 הרלוונטיים בהתאם להנחיית סגל הקליניקה. 

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

הכתיבה, יחס לפונים לקליניקה, עמידה בלוחות זמנים, גילוי אחריות כלפי רמה משפטית, רמת המחקר ו

העבודה, מוטיבציה, מסירות ואיכות עבודת הצוות. על ציון בקליניקה אין הליך ערעור, למעט על רכיב 

 אקדמי )עבודה, נייר עמדה וכדומה(. 

, על  הציון בקליניקה לא בשל האופי המיוחד של הלימודים בקליניקה, ומספר המשתתפים המצומצם .5

 יחול נרמול, כנהוג בקורסים אחרים בבית הספר למשפטים. 

פרטים אודות הדרישות המיוחדות לכל קליניקה, תדירות המפגשים הכיתתיים, אופי העבודה המעשית  .6

והיקפה יפורטו בחוברת ההרשמה. המדדים למתן הציון יפורטו בפני הסטודנטים בתחילת שנת 

 ידי מנחי הקליניקה.  הלימודים על

 הרחקה מקליניקה:

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

 , יורחק מלימודיו בקליניקה במהלך שנת הלימודים. בקליניקה

בפניו ב המפרטת שיחת משושהחליט להרחיק תלמיד מן הקליניקה, יערוך עמו  קליני-המנחה המשפטי .2
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 .  את הבעיות בתפקודו בטרם הרחקתו כאמור

 

האקדמי של הקליניקה  המלווהובא הנושא בפני ימקליניקה,  סטודנט קבלת ההחלטה להרחיקטרם  .3

העתק ההחלטה יועבר למנהלת מערך  לתלמיד שיחת שימוע לפני קבלת החלטה סופית בעניינו. שיערוך

 הקליניקות.

 שמעותה ציון נכשל, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות. הרחקה מקליניקה מ .4

 תכנית חלופית  –סיום התואר במקרה של אי השתתפות בקליניקה 

לא התקבל לקליניקה בשנה ב' או ג' או לא השלים את פעילותו בה, חייב להשתתף בתוכנית  תלמיד אשר  

להשלים את השעות החסרות  נקודות זכות. על הסטודנט מוטלת החובה 2משפטית קהילתית בה ניתנות 

 ע.בקורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול המוצ

 

 התכנית לסיוע משפטי ולמעורבות חברתית.  452

 סגל-מנהלת הקליניקה: עו"ד איריס אילוטוביץ'

 

 The  Program for Legal Aid and Social Involvement in the community 

ומעלה. )יתקבלו מספר סטודנטים  80ד'  בעלי ממוצע ציונים של -הקליניקה מיועדת לתלמידי שנים  ג' ו 
בודדים, תלמידי שנה ב', בעלי הישגים גבוהים( הקבלה מותנית בראיון אישי. תינתן עדיפות לסטודנטים 

 בעלי רקע של מעורבות חברתית.

שנת תתקיים הכשרה מרוכזת טרם פתיחת . שעות הוראה אקדמיות 52-ש"ס, כ 6-הקליניקה מזכה ב
 הלימודים.

התוכנית לסיוע משפטי ולמעורבות חברתית, היא התוכנית הקלינית הראשונה והוותיקה ביותר במרכז 

הבינתחומי )קיימת כבר למעלה מעשר שנים(. תכנית זו משלבת פעילות אקדמית ומעשית, מיועדת ליצור 

. במהלך קטיות ואתיותתוך התנסות מעשית ורכישת מיומנויות פרקהילתית -מודעות חברתית ומשפטית

דין -הקורס יערכו מפגשים עיוניים שבועיים בהנחיית מנהלת הקליניקה ומרצים אורחים )שופטים, עורכי

הסטודנטים יתנסו הלכה למעשה בהכנת ואנשי אקדמיה(, מפגשים מעשיים )לרבות בחופשות הסמסטר(. 

דנטים פועלים כ"שותפים"  במשרד כתבי בית דין, טיפול בלקוח וייצוג משפטי. במסגרת התוכנית הסטו

 עורכי הדין של התוכנית במגבלות החוק.

התוכנית מעניקה סיוע משפטי בכל תחומי המשפט, למעט פלילי ונזיקין ובכל הערכאות המשפטיות 
)עליון, מחוזי, שלום, משפחה, רבני, תביעות קטנות, בית הדין לעבודה, הוצאה לפועל(. הסטודנטים 

  שפים לתיקים משפטיים.במסגרת התוכנית נח

 מבנה התוכנית

-תיאורטיות-הרצאות שבועיות, בהיקף של שעתיים אקדמיות, המיועדות לסוגיות מעשיות •
אתיות, לסימולציות, לדיון מונחה וללימוד ניסוחם של מסמכים משפטיים )דוגמת כתבי בית דין 

נת מסמך לדוגמה, תוך שונים, מכתבים והסכמים שונים(. במסגרת זו, ידרשו הסטודנטים להכ
 דיון בשיקולים שהנחו את ניסוחו.

שעתיים שבועיות לפחות של מתן סיוע משפטי מעשי בזמנים קבועים, לפי נוחות הסטודנטים  •
ובתאום עם מרכזים קהילתיים בהרצליה או בתיאום עם הפונים באופן ישיר, בהתאם לפניות 

 המתקבלות בתוכנית.

, עם מנהלת הקליניקה והרכז, להבהרה ולליבון הסוגיות מפגשי הכנה והדרכה שבועיים •
 המשפטיות המתעוררות במהלך העבודה המעשית.

סטודנטים בכל צוות לפי החלוקה הבאה: צוותים לסיוע משפטי  3הסטודנטים יעבדו בצוותים של עד 
עים במרכזים קהילתיים בהרצליה; צוותים שיטפלו בסוגיות בדיני משפחה; צוותים בנושאים הנוג

 לתיקים משפטיים באופן כללי; וצוותי מדיניות שיעסקו בסוגיות עקרוניות ופרויקטים מיוחדים. 

לתלמידים יינתן ציון בהתבסס על גורמי ההערכה הכוללים חשיבה, הבנה ויכולת ניתוח משפטי במהלך 
 העבודה; נוכחות והשתתפות במטלות הקורס; יוזמה ומוטיבציה.

  segali@idc.ac.ilש להעביר לעו"ד איריס אילוטוביץ' סגל במייל: פניות בנוגע לקליניקה, י

mailto:segali@idc.ac.il
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 פרקטיקום פלילי וליטיגציה בשיתוף פרקליטות מחוז ת"א פלילי 10186

 חיים ויסמונסקי / עו"ד ליהי מלצמןמנהל הקליניקה: עו"ד 

 ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי: 
 

ד' והקבלה מותנית בראיון -הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודים הבאה בשנים ב'

 אישי למי שימצא מתאים.

סיום קורס בדיני עונשין בהצלחה עד לתחילת הלימודים בפרקטיקום, הצהרה בדבר היעדר  -תנאי סף 

ידי הפרקליטות -עשה בהמשך עלהרשעות משמעת והרשעות פליליות וסיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שי

 לסטודנטים שיתקבלו. 

 

אקדמיות שבמסגרתן יתקיימו יומיים  שנתיות של הוראה שעות 40-ס וכולל כ"ש 6-ב הפרקטיקום מזכה

של הכשרה מרוכזת במשרדי הפרקליטות במהלך "שבוע ההכנה", וכן הסדנאות והסיורים המתוארים 

 לעיל. 

 

 של הפרקליט החונך ושל מנהלי הקליניקה. הציון בפרקטיקום מבוסס על הערכה

 

ידי התביעה הכללית. התיקים בעבירות החמורות, המורכבות -ישראל מנוהל על-ההליך הפלילי במדינת

ידי פרקליטות המדינה, המחולקת לשבעה מחוזות העוסקים במשפט -והמשמעותיות ביותר מטופלים על

 פלילי(.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 -הסטודנטים ייחשפו לעבודה המעשית בפרקליטות הפלילית וייקחו בה חלק תוך חניכה צמודה על

ת בתיק החקירה, דרך ההחלטה בדבר העמדה לדין או סגירת פרקליט פלילי, החל משלב בחינת הראיו

המשפט ובכללם הליכי המעצר והוכחת התיק העיקרי באמצעות חקירת -התיק, ניהול ההליכים בבית

 העדים, ועד לשלבי הערעור וההופעה בפני וועדת השחרורים על תנאי בכלא. 

 

ל גורמים: חוקרי משטרה, מומחי הסטודנטים ייחשפו לעבודת הפרקליטות אשר כרוכה במגע עם של

 תביעה, כלי תקשורת, אנשי שירות בתי הסוהר ועוד. -זיהוי פלילי, סניגורים, שופטים, נפגעי עבירה, עדי

 

בתוך מערכת מורכבת זאת פועלת הפרקליטות הפלילית, המנסה להגן על שלום הציבור, להשתית ערכים 

  של שלטון חוק וליישם את שליחותה באופן המיטבי.

 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 

וההתכוננות לקראתה, חקירות העדים והנאשמים. באופן שוטף צפויים  התיק, ההופעה בבית המשפט

הסטודנטים, שייקחו חלק בפרקטיקום, להיחשף לעולם התוכן של המשפט הפלילי ושל הפרקליט הפלילי 

 ולהיות חלק ממשי מהתהליך בכל שלביו ובקבלת ההחלטות. 

שעות, פעם בשבוע בשעות  6שך אביב )פלילי(, במ-הפרקטיקום יתקיים במשרדי פרקליטות מחוז תל

 הבוקר במהלך 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 
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עבודת הפרקליטות הלכה למעשה, יסודות ההליך הפלילי, דרך ניהול הסטודנטים הרצאות בנוגע ל

המשפט וההופעה בבית המשפט, הליכי מעצר וסוגיות משפטיות "בוערות" בעבודת הפרקליטות, כגון: 

פסלות ראיות שהושגו באמצעים בלתי כשרים, מאבק בארגוני פשיעה, הלבנת הון, נפגעי עבירה בהליך 

סדרי טיעון, יחסי פרקליטות וסנגוריה ועוד. כמו כן יקבלו הסטודנטים סקירות הפלילי, סוגיות בעריכת ה

ידי בכירי פרקליטי המחוז וישתתפו בסדנאות הקשורות -על תיקים משמעותיים ומורכבים שטופלו על

 לליטיגציה ולהליך הפלילי.

 אביב.-שטרתי בדרום תלבנוסף, נערוך סיור מודרך במתקן כליאה וכן סיור לילי לימודי וחווייתי בליווי מ

  

 הפרקטיקום לסיוע שיפוטי בשיתוף הנהלת בתי המשפט 10187

 מנהל הקליניקה: עו"ד נטע נדיב

 אחראי אקמי: ד"ר רונן קריטנשטיין

  

 תוכנית משפט רחוב קהילתי 1466

 מנהל הקליניקה: עו"ד זיו לידרור

 ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי: 

  

 בודת הפרלקיטות מיסוי וכלכלהפרקטיקום ע 10173

 מנהל הקליניקה: עו"ד חיים ויסמונסקי

 ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי:  

  

 קליניקת שוק ההון 10174

 מנהל הקליניקה: עו"ד עמירם גל

 אחראי אקדמי: פרופ' שרון רבין מרגליות

  

 פרקטיקום סדנת חופש המידע 10175

 וגרדמנהל הקליניקה: עו"ד אלונה וינ

 ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי: 

  

 קליניקה לסנגוריה פלילית ופסיכיאטרית בשיתוף הסנגוריה הציבורית 10176

 מנהל הקליניקה: עו"ד מיכל עורקבי

 אחראי אקדמי: ד"ר ענת רוזנברג

 

 נערות בשיתוף ויצונערים ולהוליסטי לסיוע משפטי קליניקה  10221

  

 פליטיםקליניקת סיוע ל 10177

 מנהל הקליניקה: עו"ד יונתן ברוורמן

 אחראי אקדמי: עו"ד אדם שנער

  

 קליניקה לצדק מגדרי 10178

 אחראי אקדמי: ד"ר גליה שניבוים

  

  

 המשמר החברתיבשיתוף עמותת  לחקיקה חברתיתהקליניקה  1629

 אילן יונשמנהל הקליניקה: עו"ד 
 ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי: 

 The Social Legislation clinic 

  
 ומעלה.  הקבלה מותנית בראיון אישי. גהקליניקה מיועדת לתלמידי שנה 

 4ש"ס. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות ושיעור שבועי לאורך שנת הלימודים. כ  6-הקליניקה מזכה ב
 שעות עבודה מעשית בממוצע בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה. 
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ם ארוכות דומה כי זה היה הכינוי הנפוץ ביותר בציבור עבור נבחריו, חברי הכנסת. "מנותקים". במשך שני

התחושה הייתה מאז ומעולם כי חברי הכנסת קשורים וקשובים לציבור רק בתקופת פריימריז ובחירות, 

ועם היבחרם נשכח הציבור ומאזן הכוחות נוטה לטובת בעלי ההשפעה, בעלי ההון ובעלי היח"צנים 

 ים הטובים ביותר.והלוביסט

קמה ועלתה גם הדרישה לשינוי יסודי במערכת היחסים בין  2011בתוך גל המחאה החברתית שהחל בקיץ 

 מדרישה זו צמחה והוקמה עמותת המשמר החברתי.   העם לבין נבחריו.

המשמר החברתי פועל למען צדק חברתי ושוויון אזרחי בישראל, קידום שקיפות בפעולת הכנסת וקידום 

 דעות ומעורבות אזרחית בפעולת הרשויות.מו

מתנדבי המשמר החברתי מתייצבים כמשקיפים לדיונים הקשורים בנושאים חברתיים ב ועדות הכנסת 

ואף מעלים שאלות בדיונים אלו. המידע החיוני שנאסף מאפשר ניתוח מקיף של עבודת החקיקה 

 כויות חברתיות שונות.  ומגמותיה, וזאת מעבר לפיקוח עצמו שמונע מחטפים ופגיעה בז

הקליניקה לחקיקה חברתית תפעל ביחד עם המשמר החברתי לקידום מטרות אלה ותהווה מעין יחידה 

 מיוחדת בין מתנדבי המשמר החברתי. 

 הקליניקה תתמקד בפעילויות הבאות:

ליווי תהליכי חקיקה: הסטודנטים המשתתפים בקליניקה ילוו וינתחו הליכי חקיקה בנושאים  .1
 ים כולל שלב הדיונים בוועדות, הקריאות ועד למעקב אחר יישום החקיקה וביצועה. נבחר

השתתפות בדיונים חברתיים: הסטודנטים ישתתפו מעת לעת בדיוני הוועדות כמשקיפים  .2
 וכפעילים.

אקדמי: הסטודנטים יבצעו מחקר מעמיק בהסתמך על הנתונים שיאספו  –מישור מחקרי  .3
ת שונים, ינתחו את הנתונים ויפעלו לניסוח ניירות עמדה בעמותה בתחומי חקיקה חברתי

 והצעות לתיקוני חקיקה במקרים המתאימים. 

הקליניקה תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית לחוות ולהכיר לעומק את הליכי 

 החקיקה במדינת ישראל, את סדרי השלטון ואת האופן בו מתרחשים הדברים ברשות המחוקקת וברשות

המבצעת. העבודה שתבוצע בקליניקה תקדם שקיפות ונגישות בעבודת המחוקקים ותתרום רבות 

 למעורבות הציבורית במעשי השלטון, לבקרה ולחיבור הכנסת אל העם והעם אל הכנסת. 

במסגרת שנת הלימודים האקדמית, יעברו הסטודנטים הכשרה מקיפה בתחומים הרלוונטיים לקליניקה. 

בין היתר, הנושאים הבאים: הליכי החקיקה וחקיקת המשנה בישראל, סדרי עבודת  בשיעורים ילמדו,

הכנסת והוועדות, הזכויות החברתיות בישראל ובעולם, היבטים חברתיים בתקציב המדינה ובחוק 

 ההסדרים ועוד. 

 i@y-j.co.il בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד אילן יונש:

  

 ניר -אפים ע"ש גלדסטון -שפט לסטארטקליניקה להנגשת המ 10047
 אחראי אקדמי: פרופ' עמיר ליכט 

 דוד-מנהל הקליניקה: עו"ד אסף בן

 The Gladstone-Nir Legal clinic at IDC Herzliya 

  
ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי.  80ד', בעלי ממוצע ציונים של -הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ו

יש להגיש מועמדות בצירוף יזמי. -סלול משפט ומנהל עסקים ו/או לבעלי ידע עסקיתינתן עדיפות למ
 וקו"ח. גיליון ציונים עדכני
ש"ש  4-6אקדמיות. שיעור דו שבועי, עבודה מעשית בהיקף  הוראה שעות 52-כ .ש"ס 6-הקליניקה מזכה ב

 הלימודים.  לאורך שנה קלנדרית. הכשרה מרוכזת ומקיפה בשבוע החונכות וטרם פתיחת שנת
 . 2005." ביל גייטס, מנכ"ל מיקרוסופט, נובמבר יחסית לגודלה, ישראל היא מעצמה טכנולוגית"

למרות שזה לא מזיק לשמוע זאת מביל גייטס, במקרה זה, באמת שאין צורך, שכן מזה זמן רב ברור 

י בין השנים , נמצא כ2013שישראל הפכה למעצמה טכנולוגית. לפי מחקר שהתפרסם בכלכליסט במרץ 

סכום מכובד  -מיליארד שקלים  41.6אקזיטים אשר הכניסו לקופת המדינה  772-, נעשו כ2013-ל 2003

 Waze ,Check Point ,Wix ,ICQ ,Retalixלכל הדעות. גם מבלי להתעמק במספרים, די בציון שמות כמו 

הצד השני של המטבע, מצוי וכו', כדי להיזכר בכמה מההישגים האחרונים ולהבין את גודל ההצלחה. אך 

סטארטאפים אינם מצליחים. הסיבות לכך רבות, אך סיבה  100-בעובדה שעבור כל אקזיט אחד מוצלח, כ

אחת עיקרית היא היעדר ליווי עסקי ומשפטי מתאים, בעיקר כאשר מדובר באוכלוסיות מן הפריפריה או 
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ם אלה.  חלל זה, שואפת הקליניקה מקבוצות מיעוט בחברה הישראלית ולכן נעדרות נגישות לשירותי

 למלא.

, הינה קליניקה ייחודית במינה וראשונה ניר -אפים ע"ש גלדסטון -קליניקה להנגשת המשפט לסטארטה

מסוגה בישראל. הקליניקה משלבת פעילות אקדמית עם פעילות מעשית ומטרתה לספק ליווי וסיוע 

המחפשים יד מכוונת ואינם יכולים לקבל אותה  משפטי ליזמים מאוכלוסיות מוחלשות בתחום הטכנולוגי,

 מסיבות שונות.   

מנת להגשים מטרה זו, הקליניקה תספק מערך תמיכה ולווי משפטי ליזמים, תקים אתר ייחודי אשר -על

יהווה מקור מידע איכותי ליזמים, ותיצור שיתופי פעולה עם גורמים מובילים במשק הישראלי, הן מתחום 

כמשתתפים מנת שאלו יסייעו ויתרמו להצלחת הקליניקה. -עסקים והיזמות עלהמשפט והן מעולם ה

' הבא. waze'-בקליניקה, תוכלו לקחת חלק בהליך הליווי היזמי המרתק, ואולי אף להיות חלק מה

 הקליניקה תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית ונדירה:

 אפ.-סטארטללמוד את נושאי הליבה המשפטיים הדרושים להקמת  -

 לקבל ניסיון מעשי בליווי יזמים מתחילים ולחוות את התהליך המסעיר של הקמת מיזם טכנולוגי.  -

ליטול חלק בהקמת קליניקה חדשה וייחודית והרחבת בסיס הידע שלה, בין היתר, באמצעות אתר  -

 הקליניקה. 

שרה מקיפה בתחומים : במסגרת הקליניקה יעברו הסטודנטים הכהפעילות בקליניקה, מטלות וציונים

ידי מרצים חיצוניים ומובילים בתחומם. הסטודנטים יידרשו ללמוד -הרלוונטיים, אשר חלקם יינתנו על

את החומר הנדרש בטרם ייטלו חלק בליווי המשפטי ויינתנו עבודות לצורך בחינת מוכנותם. בתקופת 

אפ, הקשיים -הקמת סטארט ההכשרה ובמהלך השיעורים יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים: תהליך

והמחסומים שבדרך )תוך התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות(, הליווי המשפטי הדרוש וכן הכלים העסקיים 

אפ והן לצורך הליווי המשפטי. הפעילות בקליניקה -הן לצורך הקמת סטארט -והניהוליים הדרושים 

 פרויקט נקודתי.  תתבצע בזוגות ובקבוצות קטנות, כאשר כל קבוצה תהיה אחראית על

סמך העבודות בתחילת השנה, הצלחה -הציון הסופי יורכב מעבודה מעשית ומעבודת כיתה ויינתן על

 בביצוע המשימות הקבוצתיות וההשקעה האינדיבידואלית במהלך השנה )השקעה, לא רק השתתפות(. 

 omlegalstartidc@gmail.cדוד: -בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד אסף בן

  

 פלילי ולמשפט בינלאומי הומניטרי הקליניקה למשפט בינלאומי  10048
 אחראי אקדמי: ד"ר אליאב ליבליך

 מנהלת הקליניקה: עו"ד יעל ויאס גבירצמן 

  

 הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי.  
רקע נוסף לבעלי ון משמעותי. כן תינתן עדיפות יתר –ומעלה בקורס במשפט בינלאומי פומבי  85ציון של 

במשפט בינלאומי )הומניטרי, פלילי, השתתפות בתחרויות, אחר(. שליטה טובה בשפה האנגלית חובה 
 . שנת הלימודיםלפני תחילת  מרוכזים יתרון(. יינתנו שלושה ימי הכשרה -)שפות נוספות 

 4שיעור דו שבועי. עבודה מעשית בהיקף של שעות הוראה אקדמיות,  45-ש"ס,כ 6הקליניקה מזכה ב 

 שעות שבועיות לאורך שנה קלנדרית.

הקליניקה למשפט בינלאומי פלילי ולמשפט בינלאומי הומניטרי הינה קליניקה ייחודית בישראל בה 

טים הזדמנות נדירה לרכישת ניסיון מעשי במשפט הבינלאומי הפלילי וההומניטרי. דנתינתן לסטו

חלק בעבודה על תיקים הנשמעים בפני בתי דין בינלאומיים פליליים היושבים )רובם(  טלויסטודנטים יה

בהאג, וכן יעסקו בעבודה משפטית בסיוע לפעילויותיו השונות של הצלב האדום הבינלאומי )צל"א( 

 באזורנו. 

תחום המשפט הבינלאומי הפלילי עוסק בהעמדתם לדין של חשודים ונאשמים בביצוע פשעי מלחמה, 

שעים נגד האנושות ורצח עם. כל זאת, תחת עקרונות ההליך ההוגן ושמירה על זכויות הנאשם. תחום פ

 המשפט הבינלאומי ההומניטרי עוסק בדיני לחימה ובדיני תפיסה לוחמתית )כיבוש(.

עבודה על תיקים  הנשמעים בבתי דין פליליים הבינלאומיים תיעשה בקבוצות ותורכב מ העבודה המעשית

מנהלת הקליניקה, ותהיה כרוכה בכתיבת חוות דעת משפטיות וניתוח ראיות מתיקים תלויים  הנחייתב

ועומדים )ייתכנו שיתופי פעולה עם קליניקות בארץ ובחו"ל(. העבודה תיעשה מול גורמים בבתי המשפט, 
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תהיה , ב האדוםלרבות קבוצות ההגנה, התביעה, קורבנות או לשכות השופטים. העבודה במסגרת הצל

. בכל הפרויקטים, הסטודנטים ומנהלת הקליניקה מול הצל"א ובהנחיית יועציו המשפטייםבפרויקטים 

העבודה המעשית תתקיים לאורך שנה יהיו חשופים. ו מידע אלימלאה בכל הנוגע ליהיו מחויבים לסודיות 

 קלנדרית. 

 

ט הבינלאומי הפלילי הקורס התיאורטי המלווה את הקליניקה יעסוק בתחומי המשפ -הרכיב האקדמי  

ספק את הרקע המשפטי והכלים להתמודדות עם כתיבת חוות דעת והמשפט הבינלאומי ההומניטרי וי

וניתוח ראיות בתחום הרלוונטי. במהלך הקורס התיאורטי, ננתח פסקי דין בינלאומיים וישראליים. 

, תן על אזורנווהשפע יוקדשו גם מספר מפגשים על מנת לדון בהתפתחויות בתחום במהלך השנה

הרצאות אורח עם אנשי שטח ומומחים בתחום. במסגרת עבודת הכיתה יתקיימו  ותתקיימנה

 סימולציות/הצגות מקרה והגשתן בכתב. 

 yael_vias@yahoo.comבפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד יעל ויאס גבירצמן באמצעות מייל: 

  

 עמותה לנוער במצבי סיכון. –הקליניקה לסיוע לבני נוער וילדים בסיכון בשיתוף עלם  1702

 נץ -מנהלת הקליניקה: עו"ד איריס עדניה

 אחראית אקדמית: ד"ר רות זפרן

 Children and Teenagers at risk Clinic 

ם זכויות ילדים ונוער ויכולת הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ב' ומעלה, בעלי מחויבות חברתית לקידו 
 תקשורת טובה עם צעירים. הקבלה מותנית בראיון אישי.

 שעות הוראה אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות.  52 -ש"ס. כ  6הקליניקה מזכה ב 

 שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה. 4-6כ  

ת לשלב, לצד לימוד אקדמי, סיוע לילדים ובני נוער הקליניקה בנושא זכויות ילדים ונוער בסיכון מיועד

במצבי סיכון ומצוקה. הסטודנטים יתוודעו לבני הנוער ולמצוקותיהם ויסייעו להם תוך מתן מידע על 

מעסיקים, גורמים במערכת החינוך,  -זכויות, הכוונה והתנהלות מול הגורמים הרלוונטיים במקרי הצורך 

ף, ובמקביל, תתבצע עבודה במרכזי הפעילות השונים בהנחיית ילדים פקידי סעד וגורמי משטרה. בנוס

ובני נוער בסוגיות הקשורות למעמדם של ילדים בחברה במטרה להעצים אותם ובמידת האפשר להקל 

עליהם את ההתנהלות היומיומית. הסטודנטים ישתלבו בפעילות המרכזים של עלם לאחר שיעברו 

שתערך בשבוע החונכות, השתלמויות שוטפות במרכזים ותוך  הכשרה והשתלמות ראשונית מטעם עלם

 נץ.-הנחייה ופיקוח שוטפים של מנהלת התכנית, עו"ד איריס  עדניה

לצד הענקת הסיוע המעשי, ילמדו משתתפי התכנית תכנים אקדמיים משיקים במסגרת הרצאות 

וב הרצאות אורח. יילמדו במתכונת של קורס פרונטאלי. ההרצאות יועברו על ידי מנהלת התכנית, בשיל

סוגיות הנוגעות לזכויות ילדים, הסדרה מחודשת של מערכת היחסים שבין ילדים להוריהם בזיקה 

למעמד ותפקיד המדינה, עקרון טובת הילד כמודל החלטה בעניינם של ילדים, התעללות וענישה גופנית 

ספרי והיבטים טיפוליים ומשפטיים של כלפי ילדים, חובת דיווח, ייצוג ילדים, זכויות ילדים במערך בית 

 אלימות מינית. כחלק מתכנית הלימודים, יצאו הסטודנטים לסיור שטח.

מעבר לחוויה החינוכית והפרקטית בעצם העשייה ההתנדבותית, ירכשו הסטודנטים נקודת מבט משפטית 

ת הידע המקצועי שלהם ייחודית, ניסיון וידע בעבודה עם ילדים ובני נוער, אשר עשויה, בתורה להעשיר א

 כעורכי דין לעתיד. 

 הציון יורכב מן העבודה המעשית בשטח, השתתפות תורמת בשיעורים, סימולציה ועבודת גמר.

הפעילות המעשית תתבצע במקומות שונים ברחבי הארץ והשיבוץ אליה ייעשה תוך ניסיון להתחשב 

 בבקשות הסטודנטים.

 teenagers.clinic@gmail.comת המייל: בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לכתוב

  

 

mailto:yael_vias@yahoo.com
mailto:teenagers.clinic@gmail.com
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 התכנית לליווי ילדים קורבנות עברה בשיתוף המועצה לשלום הילד 921

 כהן/ עו"ד עפרה בן מאיר -מנהל הקליניקה: עו"ד כרמית פולק

 אחראית אקדמית: ד"ר רות זפרן

 Child Victim Assistance Program 

 .הקבלה מותנית בראיון אישי ובהשתתפות בסדנת מיונים .ב' ומעלה ההקליניקה מיועדת לתלמידי שנ 

  . תתקיים הכשרה בשבוע החונכות.שעות הוראה אקדמיות 40כ . ש"ס 4הקליניקה מזכה ב 

השנה, על שנה קלנדרית מלאה ובמקרה בו ההליכים בתיק לא הסתיימו בתום  כתנמש תהמעשיהעבודה 
 הסטודנט להמשיך בליווי הילד עד לסיום ההליכים בעניינו.

קליניקה ייחודית מסוגה המעניקה ליווי לילדים נפגעי עבירה  יאלליווי ילדים נפגעי עבירה ה הקליניקה

הנגשת ההליך הפלילי לילדים נפגעי העבירה ובני  אלאורך ההליך הפלילי. מטרת הקליניקה הי

 מידע על הזכויות המגיעות להם ודאגה למיצוי זכויות אילו. משפחותיהם, תוך מתן 

במרכז הבינתחומי, משלבת, לצד לימוד  תשיעיתהתוכנית לליווי ילדים נפגעי עבירה, שזו תהא לה שנתה ה

אקדמי, סיוע מעשי לילדים נפגעי עבירה ועדים. הסטודנטים, הלוקחים חלק בתוכנית, מספקים ליווי 

או שהיו עדים להן וזאת לאורך ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד מי  לילדים שנפגעו מעבירות

שנאשמים בפגיעה בהם. במובן זה הסיוע הוא לקורבנות העבירה והוא נועד: לתמוך בהם לאורך הליכי 

החקירה והמשפט, לספק להם מידע על אופן התנהלות ההליכים באופן כללי ועל מצב הדברים בתיק 

המשטרה והפרקליטות; לסייע להם לקראת ובעת מסירת  -רשויות התביעה שלהם; לתווך בינם לבין

עדותם; ולהקל עליהם את ההתנהלות בעולם המשפט הפלילי, אשר מטיבו עלול להיתפס כמאיים, 

 במיוחד עבור ילדים. לצד הענקת הסיוע המעשי ילמדו משתתפי התוכנית תכנים אקדמיים רלוונטיים.

סקו הסטודנטים בליווי קטינים נפגעי עבירה או עדים ובני משפחתם. כל בחלקה המעשי של הקליניקה יע

סטודנט ילווה במהלך השנה מספר ילדים נפגעי עבירה ואת בני משפחותיהם לאורך ההליך הפלילי 

)לרבות בבית המשפט(, מול גורמי המשטרה, חוקר הילדים, הפרקליטות, בית המשפט ושאר הגורמים 

שנה קלנדרית מלאה ובמקרה בו ההליכים בתיק  ךהמעשי נמשהחלק ורך. בהתאם לצ –המטפלים בילד 

 לא הסתיימו בתום השנה, על הסטודנט להמשיך בליווי הילד עד לסיום ההליכים בעניינו. 

בחלקה העיוני ילמדו הסטודנטים אודות התפתחות זכויות הילד, בארץ ובעולם, התפתחות מעמדם של 

הסטודנטים ישתתפו בשיעורים שיתקיימו במספר ימי ורבנות, בפרט. נפגעי עבירה, בכלל, ושל ילדים ק

ם הנוגעים לילד במשפט, לשאלות ישישי לאורך השנה. השיעורים יעסקו בהיבטים תיאורטיים ופרקטי

 מתחום המשפט הפלילי )מן ההיבט הפרוצדוראלי והמהותי(, למעמד של הקורבן במשפט ועוד.

 ית להשלמת הקורס.הסטודנטים ידרשו להגיש עבודה עיונ

בנוסף, יידרשו הסטודנטים להשתתף בשלוש השתלמויות )בנות יום, כל אחת( במשך השנה. השתלמויות 

אלה יעסקו בהיבטים מעשיים של ההליך הפלילי וכן בנושאים משיקים להליך הפלילי, לרבות היבטים 

 פסיכולוגיים הקשורים לקורבנותם של ילדים.

 שית ועבודת הכיתה.הציון יורכב מן העבודה המע

  polak@children.org.il-Carmitבמייל: כהן-כרמית פולקלעו"ד  בפניות בנוגע להרשמה יש לפנות

  

 הקליניקה לסיוע לניצולי שואה בישראל 1993

 מנהלת הקליניקה: עו"ד נטע נדיב

 מרגליות-רביןאחראית אקדמית: פרופ' שרון 

Legal Assistance for Holacost Survivors 

 הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי, יתרון לדוברי רוסית או יידיש.  
 משפטים כהכשרה מעשית. -הקליניקה מוכרת לתלמידי מסלול פסיכולוגיה

ת, תתקיים הכשרה מרוכזת בשבוע החונכות שעות הוראה אקדמיו 52ש"ס. כ  6-הקליניקה מזכה ב
 שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית.   4ושיעור דו שבועי לאורך שנת הלימודים. כ 

בעבודה המעשית, מטרת הקליניקה היא לסייע לניצולי שואה שידם אינה משגת לממן סיוע משפטי 
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פט האזרחי )כדוגמת הסדרי תשלום חובות, במימוש זכויות ובפתרון בעיות משפטיות במגוון תחומי המש

קבלת גמלאות וקצבאות, מימוש הזכות לבריאות ולדיור, ועוד(, ובמידת האפשר אף לקחת חלק 

בתהליכים להנעת שינוי חברתי לקידום זכויותיהם של ניצולי שואה כקבוצה. הקליניקה שואפת לפעול 

יות כוללת, תוך שיתופי פעולה עם מגוון גופים במגוון מישורים, מייצוג לקוחות פרטניים ועד רמת מדינ

לקידום זכויות אדם )לרבות עם קליניקות נוספות הפועלות במערך הקליני במרכז( ובניסיון ליצור דיון 

ציבורי ואקדמי בתחומי פעילותה. הקליניקה פועלת בשיתוף פעולה עם הקרן לרווחה לנפגעי השואה 

שואה והיא הגוף הגדול ביותר בארץ העוסק בטיפול בניצולי  עמותה שנוסדה על ידי ניצולי –בישראל 

שואה, ומסתייעת במשאבי הטיפול והסיוע של הקרן. את העבודה המעשית מנחה מנהלת הקליניקה 

בליווי של עובד סוציאלי מטעם הקרן. הסטודנטים מקבלים קהל במשרדי הקרן )פעם בשבועיים בתל 

העבודה המעשית מתקיימת במהלך שנה קלנדרית, כאשר אביב, פעם בחודש בחיפה או באר שבע(. 

בתקופת בחינות יקבעו מועדי קבלת הקהל לפי לוח הבחינות של הסטודנטים, ובחופשת הקיץ לא 

 מתקבלים פונים חדשים )אך הטיפול בפונים קיימים ממשיך עד תחילת שנת הלימודים שלאחריה(. 

את זו. ראשית, לתת לסטודנטים רקע על   מהפן האקדמי, לקליניקה שלוש מטרות המשלימות זו

אוכלוסיית ניצולי השואה וסוגיות הקשורות בשואה. שנית, לתת כלים לעבודה הקלינית המעשית ולדון 

בסוגיות שונות העולות מהעבודה הקלינית. ושלישית, לדון באופן תיאורטי וביקורתי בהקשר הרחב יותר 

זכויות אדם חברתיות, היבטים שונים של מדינת  –ניקה שבמסגרתו ניתן הסיוע המשפטי ללקוחות הקלי

הרווחה, וניתוח תפקידו ותפקודו של עורך הדין החברתי במסגרות הללו )לרבות השימוש במשפט לשינוי 

 חברתי ובעיות המאפיינות ייצוג משפטי של אוכלוסיות מוחלשות(.

ל העבודה המעשית והלימוד שבועי וכן הכשרות מרוכזות. השילוב ש-בקליניקה מתקיים שיעור דו

האקדמי בקליניקה נועדו לאפשר לסטודנטים להכיר את אוכלוסיית ניצולי השואה ולסייע לה, תוך כדי 

התנסות בעריכת דין חברתית ולימוד ביקורתי על זכויות אדם, מודלים חברתיים ומקצוע עריכת הדין. כל 

 נה מקצועית ואישית. אלו מהווים הזדמנות מיוחדת לחוויה מספקת ומעשירה מבחי

מטלות וציון: הפעילות האקדמית בקליניקה כוללת ימי הכשרה מרוכזים )רובם בתקופת שבוע החונכות( 

שבועי. מלבד הקריאה השוטפת משיעור לשיעור, עשויים הסטודנטים להידרש להכין תיקים -ושיעור דו

ובנוסף לכך במהלך  השנה יידרשו  או חומר עיוני רלבנטי להצגה בכיתה ו/או להגשה למנהלת הקליניקה,

( על נושאים הקשורים בשיעורים ובפעילות של הקליניקה. הפעילות 6ניירות עמדה )מתוך  3להגיש 

ה', -המעשית בקליניקה כוללת קבלת קהל של ניצולי השואה ומשפחותיהם ביום קבוע  )בימים א'

ונים. בשל מאפייניה של האוכלוסייה בתיאום מראש עם הפונים(, וכן עבודה מעשית הנגזרת מפניות הפ

לה ניתן הסיוע ייתכנו מקרים שידרשו עריכת ביקורי בית )שיתקיימו בליווי עו"ס(. הציון יורכב מאיכות 

 (.20%( ומאיכות ניירות העמדה )10%(, ממידת ההשתתפות הפעילה בכיתה )70%העבודה המעשית )

  dana.kshoaclinic@gmail.comבפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות ל 

  

 הקליניקה לייצוג קטינים בבתי המשפט לנוער 1627
 עו"ד ענת בהט, עו"ד רעות רוזנרעו"ד שרון ציונוב, מנהלות הקליניקה: 

 אחראית אקדמית: ד"ר רות זפרן

 The youth representation in juvenile court clinic 

בחברה בישראל ישנם נערים ונערות המעורבים בהליכים פליליים וכן כאלו הנמצאים במסגרות  

משפחתיות בעייתיות אשר לאחר התערבות רשויות הרווחה מוכרזים "נזקקים" ומוצאים לעיתים 

ביתיות. נערים ונערות אלו זקוקים ביתר שאת לייצוג משפטי המאפשר הבעת עמדתם -למסגרות חוץ

 ים המשפטיים הננקטים בעניינם. בהליכ

הקליניקה לייצוג בני נוער בשיתוף עם עורכי דין מהאגף לסיוע משפטי והסנגוריה הציבורית במשרד 

המשפטים, היא תכנית ייחודית המשלבת בין הפן הפלילי לבין הפן האזרחי )הליכי נזקקות( של ייצוג 

 היבט הפרקטי של הייצוג.  בני נוער בבית המשפט לנוער, הן במישור האקדמי והן ב

משפטי העוסק בייצוג קטינים, וכן  -מטרת הקליניקה היא לחשוף בפני הסטודנטים את התחום האקדמי 

לשתף את הסטודנט את עבודתם הייחודית של עורכי הדין המייצגים קטינים בהליכים פלילים ובהליכי 

 נזקקות ולהכיר מקרוב את בית המשפט לנוער.
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לעורכי דין המייצגים קטינים שצברו ידע רב ומומחיות בייצוג קטינים, ויחשפו  הסטודנטים יתלוו

לעבודתם בשלבים השונים של ההליך, החל מפגישה עם הקטין, דרך שלב לימוד התיק המשפטי ומצבו של 

הקטין ועד ניהול ההליכים בבית המשפט לנוער. בכלל זאת ייחשפו הסטודנטים לדיונים המתקיימים 

לנוער )דיונים שככלל מתקיימים בדלתיים סגורות(, דיונים בוועדות תכנון והערכה  בבית המשפט

שמתקיימות בלשכות הרווחה )בנוכחות הקטין, הוריו וגורמי הטיפול( וכן לביקורים במוסדות של חסות 

 הנוער; פנימיות, הוסטלים או מעונות נעולים בהם שוהים הנערים והנערות.

הקליניקה כוללת היכרות מקרוב עם עורכי הדין המייצגים בני נוער,  תכנית הלימודים השנתית של

המשפט הפלילי והליכי הנזקקות, מערכת החוקים העוסקים בילדים ונוער ומערכות הטיפול השונות בבני 

נוער, הצעות חוק וועדות חשובות שעסקו בתחום, ההיבט הבינלאומי של ייצוג קטינים, הזכות לייצוג של 

 ראל, ועוד. בני נוער ביש

במסגרת המפגשים יתקיימו הרצאות אורח עם אנשים מובילים שעוסקים או עסקו בתחום של ילדים 

ונוער במשפט, דיונים בנושאים השונים שיילמדו, חלקם בהשתתפות עורכי הדין המלווים את העבודה 

כן יתקיימו המעשית, ויינתן דגש מיוחד לדילמות האתיות שיתעוררו במהלך העבודה המעשית. כמו 

 סימולציות ותינתן ההזדמנות לסטודנטים להכין הצעות לשינויים חקיקתיים בתחום.

הציון  בקליניקה מורכב מהשתתפות פעילה בשיעורים העיוניים, הערכה של העבודה המעשית בליווי עורך 

 הדין, ביצוע סימולציה בשיעור והגשת נייר עמדה בסוף השנה.

ה ג' ומעלה, בעלי מודעות חברתית ומחויבות לזכויות אדם. הקבלה הקליניקה מיועדת לתלמידי שנ

 מותנית בראיון אישי.

שעות הוראה אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות, ושיעור דו  45ש"ס. כ  6הקליניקה מזכה ב 

 שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה.  6שבועי לאורך שנת הלימודים. 

או עו"ד רעות רוזנר   AnatBa@justice.gov.il רשמה יש לפנות לעו"ד ענת בהט במייל:בפניות בנוגע לה

 .ReutRo@justice.gov.ilבמייל: 

  

 שים.הקליניקה לקידום זכויות נשים בעבודה בשיתוף שדולת הנ 1997

 / ד"ר רות זפרןמנדאל-נאורעו"ד דנה מנהלת הקליניקה: 

 

 Promoting Women's Right in the Workplace Clinic  

' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי ובמחויבות לזכויות נשים גהקליניקה מיועדת לתלמידי/ות שנה  
 יתרון. –דיני עבודה  וקידום השוויון.

שיעור שעות הוראה אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות, ובנוסף  45-כ ש"ס, 6-הקליניקה מזכה ב
 שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה. 4-כדו שבועי במהלך השנה. 

 

, בשיתוף שדולת הנשים בישראל, משלבת בין הקניית ידע בעבודה הקליניקה לקידום זכויות נשים

 געים לזכויות נשים במשפט בכלל ובתחום התעסוקה בפרט.תיאורטי וכלים מעשיים בנושאים הנו

ולביעור  ישראלשדולת הנשים היא עמותה ותיקה, הפועלת מזה שנים רבות למען קידום מעמד האישה ב

. בעשייתה, מתמקדת השדולה בקידום נשים בעולם העבודה ובהסרת החסמים הקיימים נשים אפליית

שדולת הנשים פועלת לאכיפת כמו כן, . הבכירות ביותר במשק, לרבות ייצוגן בדרגות בדרך לקידום זה

אפליה על רקע מגדרי במקומות עבודה, לרבות אפליית מובילה את המאבק בזכויות נשים בשוק העבודה ו

 והטרדה מינית במקום העבודה.  , הפלייה בשכר על רקע מגדרינשים בהריון, בטיפולי פוריות ולאחר לידה

 ומחלק מעשי המשלימים זה את זה. בחלק התיאורטי, נלמד על תיאורטי הקליניקה מורכבת מחלק 

מעשי, החלק ב בישראל ועל תיאוריות פמיניסטיות מרכזיות. של נשים בחברה ובמשפט מעמדן

ויוכלו להתנסות במגוון  הסטודנטיות והסטודנטים ייקחו חלק פעיל בעשייה המשפטית של השדולה

לנשים שזכויותיהן הופרו  ידע וייעוץמ נותןאשר  ל השדולההקו הפתוח ש: איוש תחומי הפעילות

סיוע לעו"ד המייצגים נשים שזכויותיהן הופרו בבתי הטרדה מינית; או  בעבודה, על רקע הפליה מגדרית

עתירות המוגשות  כתיבתשל שדולת הנשים; השתתפות ב מערך האכיפה המשפטיהדין לעבודה במסגרת 

עקרוניים כדוגמת המאבק על שכר שווה לנשים, מינוי נשים לתפקידים בנושאים  על ידי השדולה לבג"צ

 לחברי הכנסת ושרי הממשלה כתיבת הצעות חוק וניירות עמדה בכירים וייצוג הולם בחברה העסקית;
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במטרה לסייע  והשתתפות בדיונים בוועדות הכנסת להובלת שינויים חקיקתיים וחברתיים

 עשייה משפטית וחברתית מגוונת. זכויות הנשים בישראל;  ועוד בקידום

 : מטלות וציון

אחת לחודש. הפעילות האקדמית בקליניקה כוללת ימי הכשרה מרוכזים בתקופת שבוע החונכות ושיעור 

הנוכחות בימי ההכשרה ובשיעורים היא חובה, וכן הקריאה לקראת השיעורים. לאורך השנה, 

הציג בפני הכיתה מאמר אחד מהסילבוס, לפי הסטודנטים והסטודנטיות יתחלקו לקבוצות ויתבקשו ל

אחד ממאמרי הסילבוס לפי על עצמאי בתום השנה יידרשו להגיש נייר עמדה בחירתם. בנוסף לכך, 

אביב ובמשרדי עורכות דין במקומות שונים -בודה המעשית תתבצע במשרדי השדולה בתלהע .בחירתם

 , תוך התחשבות בבקשות הסטודנטים.אזור המרכזב

 . והשתתפות בדיון בשיעורים ומנייר העמדה מעבודות כיתה ,יורכב מן העבודה המעשיתהציון 

 law@iwn.org.ilבכתובת:  דנה נאורבפניות בנוגע להרשמה יש לפנות לעו"ד 

 

  

 תכנית "משפט רחוב" 1998

 מנהלת הקליניקה: עו"ד זיו לידרור 

 "ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי: ד

 The Street Law Program 

תינתן עדיפות לסטודנטים  ' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי.גהקליניקה מיועדת לתלמידי שנה   
שלמדו את הקורס "ילדים ונוער במשפט" או ירשמו )בכפוף לאילוצי מערכת( לקורס. הקליניקה מוכרת 

 הכשרה מעשית.משפטים כ -לתלמידי מסלול פסיכולוגיה
. תתקיים הכשרה בהיקף רחב במהלך כל שעות הוראה אקדמיות 52-כוכוללת ש"ס,  6-הקליניקה מזכה ב
חמישה ימים )יש לקחת בחשבון גם יום אחד שימשך עד שעות הערב המאוחרות(,  –שבוע החונכות 

ל עבודה מעשית שהינה תנאי להשתתפות בקליניקה. ההשתתפות בקליניקה כוללת שיעור שבועי, נוסף ע
 להלן(  –שעות בשבוע אשר מתפרסת על פני שנה קלנדרית  )פירוט בנוגע לעבודה המעשית  4-של כ

 
עומדת התפיסה כי ידע הוא כוח, ובעולם שכולו משפט, הידע המשפטי משפט רחוב בבסיסה של תכנית 

למשפטים סדנה חיוני להנגשת המשפט לאוכלוסיות מוחלשות. במסגרת התכנית מעבירים סטודנטים 

כמפרי חוק לעיתים  –המכירים את החוק ומערכת המשפט מצדם האחר משפטית לבני נוער וצעירים 

מטרת אינם זוכים לשירותים מן הקהילה בשל מחסור במשאבים. ופעמים רבות  כקורבנותלעיתים ו

 . המעצימ למידהחוויית הסדנה היא להעניק למשתתפיה לצד הידע המשפטי, 

מהווה ההשתתפות בתוכנית התנסות מיוחדת במינה, כאשר העברת הסדנה מהווה ים, עבור הסטודנט

 מפגש בלתי אמצעי עם אוכלוסיות מוחלשות ועם חשיבותה של הנגשת המשפט לכלל האוכלוסייה.עבורם 

הסטודנטים הם שאחראים על גיבוש תכני הסדנה והמתודות להעברתם, בהתאם לקהל היעד, ומקבלים 

הכולל מתן כלים )משפטיים ואחרים( לעבודה קבוצתית עם האוכלוסייה הייחודית עמה  לצורך כך ליווי

העבודה המעשית משמשת לרפלקציה בכיתה על השימוש במשפט ככלי להשגת שוויון וככלי לשינוי יעבדו. 

הן להעניק להם כלים  תוכנית, מטרותיה המרכזיות של הבסדנה חברתי. עבור הנערים המשתתפים

וחות עצמם עם קשיים ובעיות בהם הם נתקלים בחיי היום יום, ללמדם דרכי התמודדות להתמודד בכ

 נורמטיביות עם בעיות אלה, ולהעשירם בידע על העולם המשפטי והחברתי בישראל.

 :העבודה המעשית 

מתמקדת בתחומי ה, שבועית הסטודנטים סדנה משפטיתמכינים ומעבירים  עשיתבמסגרת העבודה המ

/ות. ומבוגרים /ותצעיריםבני ובנות נוער,  – חייהם של המשתתפיםבאופן יומיומי על ים המשפט המשפיע

זכויות )תוך דגש על  : חשיבות מערכת החוק והמשפט, חוק ורווחהבכללם של הנושאים המועברים בסדנה

, אלימות בעבודה, במשפחה ובמפגש מול גורמים ממשלתיים ומוסדיים( וחובות ילדים ובני נוער

שימוש , ומניעת מניעת אלימות, הדין הפלילי ובפרט סוגיות כמו ה, יישוב סכסוכים, צרכנותבמשפח

אינטראקטיביות, מקדמות דיאלוג ומספקות הזדמנויות הן  בסדנהשיטות ההוראה  בסמים ואלכוהול.

במסגרת הסדנה, נחשפים בני  לפיתוח מיומנויות תקשורת וחשיבה ביקורתית אצל המשתתפים בסדנה.

ככלל, מתפרשת ר למערכת המשפטית, לחובות החלות עליהם על פי החוק ולזכויות עליהן הוא מגן. הנוע
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מועלה על ידי היעד: לקראת תום השנה האקדמית -קהלאחת, בהתאמה לצרכי על פני שנה הסדנה 

 . בהנחייתם וליווים של הסטודנטים משפט מבויםמשתתפיה 

מוסדות חסות בתי כלא,  בכללם:באזור השרון והמרכז,  מוקדי שטחצוותי הסטודנטים פועלים בכעשרה 

במוקדים . יצוין כי עם התרחבות התוכנית, הושם בשנתיים האחרונות דגש גם על עבודה הוסטליםוהנוער 

  ובמסגרת זו תתכן גם עבודה רב גילית בקהילה אחת. בעלי מאפיין קהילתי

 : החלק התיאורטי

נטים מורכב משני רבדים החופפים במידת מה זה לזה: תהליך הליווי וההכשרה שעוברים הסטוד

נלמדים חוקי הנוער השונים, עבודת שירות המבחן לנוער, הראשון, תיאורטי יותר, הכולל שיעורים בהם 

עריכת דין קהילתית, ו העצמהוכן עקרונות בהטיפולית והשיקומית לנוער, החינוכית, מבנה המערכת 

הרובד השני, נוגע להענקת כלים למפגש של לי לשינוי חברתי. שימוש במשפט ככוזכויות חברתיות, 

כלים לעבודה קבוצתית עם האוכלוסייה הסטודנטים עם המשתתפים בסדנה ולעיבודו. רובד זה כולל 

  החינוך.ו הסוציאליתמי המשפט, העבודה מתחוהסטודנטים, הייחודית עמה יעבדו 

( החונכות שבוע בתקופת רובם) מרוכזים הכשרה מיי כוללת בקליניקה האקדמית הפעילות :מטלות וציון

תינתנה שתי מטלות כתיבה קצרות )כעמוד(  ,לשיעור משיעור השוטפת הקריאה מלבד. שבועי ושיעור

במהלך השנה. העבודה המעשית כוללת את הכנת מערכי השיעור )כולל ישיבות צוות( והעברתם. יש לקחת 

אקדמית, נדרשת גמישות רבה מבחינת היקף העבודה בחשבון שלקראת המשפט המבוים בתום השנה ה

והמטלות הכתובות  שיעוריםב הפעילה ההשתתפות, המעשית העבודה מאיכותהמעשית. הציון יורכב 

 )פירוט יינתן בתחילת השנה(.

. zlidror@idc.ac.ilלקבלת כל מידע נוסף, ניתן לפנות למנהלת התוכנית, זיו לידרור בכתובת דוא"ל: 

לשם הגשת המועמדות, יש לצרף קורות חיים בצירוף מכתב נלווה )עד עמוד אחד(, בו על המועמדים לפרט 

 מדוע הם מעוניינים ומתאימים להשתתף בקליניקה זו.  

  

 הקליניקה להגנה על חושפי שחיתות בשיתוף עמותת "עוגן". 1433

אל-מנהל הקליניקה: עו"ד חי בר  

 אחראית אקדמית: פרופ' שרון רבין מרגליות

 The Defense for Whistle Blowers  Clinic 

 הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה.  הקבלה מותנית בראיון אישי. 
אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות ושיעור דו  הוראה שעות 45 כ ס."ש 6-ב מזכה הקליניקה

 שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה.  4מודים. כ שבועי לאורך שנת הלי
שחיתות היא פגיעה במנהל תקין ובטוהר המידות. במגזר הציבורי מדובר, בין השאר, בגניבה, בזבוז כספי 

פגיעה בכללי מנהל תקין,  ,ושלא ע"פ חוק, פגיעה בכללי בטיחות אישיותציבור, מתן וקבלת טובות הנאה 

אות התקשי"ר, הטלת אימה על עובדים לצרכים אישיים, שימוש ברכוש ציבורי ובכספי התעלמות מהור

מדובר, בין  העסקי במגזר ציבור לצרכים אישיים, העסקת קרובי משפחה בניגוד לנהלים ולחוק ועוד.

התעלמות מחוקי מגן כגון: זכויות סוציאליות, בטיחות בעבודה, העלמות מסים, פגיעה בלקוחות השאר, ב

 גוד לרשיון שניתן כדין, התעלמות מצווי רשויות וכיוצ"ב.בני

 –, שכן כמי שנמצאים בתוככי הארגון ופועלים מתוכו חושפי השחיתות הם חוד החנית במאבק בשחיתות

 להיחשף תוכל חשופים הם למידע הידוע רק להם ולמושאי החשיפה. בלעדיהם, במקרים רבים, לא

החושפים והפגיעה  של מצבם מתוקף אישית הגנה רק אינה יתותהשח חושפי על על כן, הגנה .השחיתות

 לגילויה החתירה – חושפי השחיתות מייצגים אותו הערך על הגנה אם שהם חווים עקב החשיפה, כי

 .ומיגורה של השחיתות

חושפי  -עמותת עוגן היא העמותה היחידה בישראל שחרטה על דגלה את ההגנה על המתריעים בשער 

מובילה בקידום הנושא בישראל, הן לצורך הגברת המודעות לתרומתם של חושפי השחיתות והיא 

 השחיתות והן בהגנה עליהם, באופן אישי פרטני כמו גם באופן ציבורי וחברתי. 

שחיתות היא קליניקה ייחודית, ראשונה מסוגה בארץ, אשר מטרתה היא  חושפי על הקליניקה להגנה

עובדים אשר חשפו שחיתות במקום העבודה )או שוקלים לעשות לקדם את הנושאים האמורים ולסייע ל

 זאת(. 

 הקליניקה תתמקד בסיוע לחושפי שחיתות במישורים העיקריים הבאים:
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תמיכה משפטית וחברתית לפרטים, אשר חשפו שחיתות במקום  הענקת: פרטני -מישור אישי  .1
 התהליך י כולל ליוויהליווי המשפטעבודתם, וכעת ניצבים בפני התנכלות מצד מעבידיהם. 

 ביישום סיוע, בחושף לטיפול אסטרטגיה גיבוש, הצעות, טיפול, סיכום, ראיון, המשפטי
 הרשויות השונות, ועוד. המעביד, מול תכתובת, האסטרטגיה

חקיקה שמטרתה להגן על המנהל התקין ועל  וקידוםהצעות חוק  ייזום: ציבורי - מישור חברתי .2
 . תירות לבג"צ ועוד, עעובדים אשר חשפו שחיתות

משפטי השוואתי, בניית כלים חדשים והצעות לשיפור כלים  מחקר אקדמי: –מישור מחקרי  .3
 קיימים לסיוע לחושפי שחיתות. 

הקליניקה תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות לחוות את עולם העבודה בישראל מזווית 

דנטים, השואפים להגיע לתפקידי ניהול משפטית וחברתית ייחודית. השתתפות בקליניקה תעניק לסטו

 ומפתח בארגונים עסקיים או ציבוריים, הזדמנות להיחשף לפן ייחודי בתרבות הארגונית העסקית.  

במסגרת שנת הלימודים האקדמית בקליניקה, יעברו הסטודנטים הכשרה מקיפה בתחומים הרלוונטיים 

הנושאים הבאים: חשיבות החשיפה, מניעי לעיסוק בחשיפת שחיתות. בשיעורים יידונו, בין היתר, 

החשיפה, היבטים אתיים, אפשרויות פעולה של חושפים, המצב החוקי בישראל היום בהשוואה למדינות 

מערביות אחרות, ועוד. כמו כן יינתנו הרצאות של חושפי שחיתות מגוף ראשון, כמו גם הרצאה של מבקר 

בפניות  .השנה יידרשו הסטודנטים להגיש עבודה מסכמת בסוףפנים על ביקורת פנימית בגופים ומוסדות. 

 hai@haibarel.comאל: -הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד חי בר

  

 הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית בשיתוף עמותת אקים ישראל. 1434

 נה מזרחימנהלת הקליניקה: עו"ד שרו

 אחראית אקדמית: ד"ר ענת רוזנברג

 The Intellectual  Disabilities Rights Clinic 

 הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי. 
 שעות הוראה אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות. 45ש"ס, כ  6הקליניקה מזכה ב 

 .לאורך שנה קלנדרית שעות עבודה מעשית בשבוע 4 -כ
 

אנשים עם מוגבלות שכלית ברמות תפקוד שונות. אנשים אלה ובני  34,500 -בישראל ישנם כ 

משפחותיהם מתמודדים מדי יום, החל בילדות המוקדמת ולאורך כל חייהם מול בירוקרטיה, אי ודאות 

עומדות לרשותם. והיעדר ידע מספק באשר לזכויות המגיעות להם על פי דין ובאשר לאפשרויות ה

 משפחות אלה נתקלות בקשיים רבים ובפרוצדורות סבוכות בבואן לממש את זכויותיהן.

עמותת אקים פועלת לקידום זכויות לאנשים עם מוגבלות במישורים שונים באמצעות קידום חקיקה 

 במשרד המשפטים, בכנסת, בעתירות לבג"צ ובפורומים נוספים.

בלות שכלית, ראשונה בתחום התמחות זה בארץ, פועלת בכמה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוג
 מישורים עיקריים: 

 והכוונה ייעוץ,  ומשפחתם  מידע שכלית מוגבלות עם לאנשים מסייעת לעו"ד של אקים להעניק 

 .פרטניים

 ויומיומיים מרכזיים בנושאים צמוד ומשפחתם ליווי שכלית מוגבלות עם לאנשים מעניקה 

, לאומי לביטוח מהמוסד קצבה לקבלת בקשה הגשת, אפוטרופוס למינוי בקשות מילוי: כגון

 '.וכד מיוחד חינוך בנושא זכויות

 לגופים בכתב פניות כגון, זכויות למיצוי בנוגע משפטיות טיפול דרכי ומנסחת מציעה 

 .ממשלתיים

 .מציגה בפני אנשים עם מוגבלות שכלית מידע בנוגע לזכויותיהם, ויוצרת סדנאות מונגשות 

 הרלוונטיים שונים בנושאים ובעולם בארץ, יישומי מידע, חקיקתי מידע, מחקרי מידע אוספת 

 מוגבלות עם לאנשים ולהנגישו נהירה בצורה מגבשת את המידע .שכלית מוגבלות עם לאנשים

 . הרחב ולציבור המוגבלות בתחום מקצוע לאנשי, ולמשפחותיהם
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ו על ידי עורכות דין ואנשי מקצוע מעמותת אקים ישראל הסטודנטים הלומדים בקליניקה, יונחו ויודרכ

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  מיהקורס האקד
וקהילתית, נגישות למשפט לאוכלוסיות מוחלשות, אנשים עם מוגבלות והדרה חברתית, מדיניות רווחה, 
דיור בקהילה ועוד. במסגרת תכנית הלימודים ייערך סיור במסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית, מפגש 

יפורים אישיים, צפייה בהצגת תאטרון של קבוצת אנשים עם מוגבלות שכלית ועוד. במהלך עם הורים וס
 הקורס האקדמי יתבקשו הסטודנטים להשתתף בסימולציה ולהגיש את טיעוניהם.

הציון בקליניקה יורכב מן העבודה המעשית ומעבודת הכיתה. העבודה המעשית תתבצע במשרדי מטה 
 ברחבי הארץ )תוך התחשבות בבקשות הסטודנטים(. אקים בתל אביב ובסניפי אקים 

  sharona@akim.org.ilלפניות ושאלות נוספות בנוגע להרשמה נא לפנות לעו"ד שרונה מזרחי במייל 
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 בשפה האנגליתמרוכזים  קורסי בחירה משפטיים 
 

   

 
 במהלך לעתים יהיו הבחינות מועדי ;הסמסטר כל על יפרסו ולא מרוכזים יהיו הקורסיםשימו לב כי  

 ;'ב מועד לפני כשבועייםלפרסמם  מאמץ ויעשה המרצה ז"ללו בהתאם יפורסמו ציונים ;הסמסטר

 תשובות ;לערער ניתן יהיה פיו עלש קצר בחינה פתרון וינתן הבחינה מחברות לע הערות יצויינו אל

 להיבחן נאפשר במקרה כזה 'ב מועד לפני לא ולעיתים המרצה ז"ללו בהתאם יוחזרו ערעורים על

לא תהיה אפשרות להיכנס לקורס לאחר שכבר  ;המועדים שני מבין הטוב בציון ולבחור 'ב במועד

 ם.החל גם אם מדובר בתקופת שינויי

 Aתנאי קדם לרישום קורסי הבחירה המשפטיים באנגלית הוא מעבר בקורס אנגלית למשפטנים 

 .( 4)אנגלית למתקדמים ב' קוד קורס 

 

 

 

 

    

Semester A   

    

Course 

Code 

Course Total 

Hours 

 

    

00060 criminal law and genomics: 

Investigating, informing, and    

incriminating 

Dr. Dov Grinbaum  

2 cr.  

 

 

    

00206 International Migration Law 

Prof. Jurgen Bast 

1 cr.  

    

00207 Feminist Legal Theory and 

Family Law 
Prof. Laura Kessler 

1 cr.  

    

00200 Fundamental Concepts of Law 
Prof. Martin Loughlin 

0 cr.  

 

 

    

00202 Law and Economics  of 

Securities Regulation 
Prof. Merritt Fox 

0 cr.  

 

 

    

00204 Human Rights and Intellectual 

Property Law 
Prof. Steven Wilf 

0 cr.  

 

 

    

00205 The Modern Law of Parentage 
Prof. Susan Frelich Appleton 

0 cr.  

 

 

    

00206 Comparative Religious in the 

Public Sphere 
Prof. Topidi Kyriaki 

0 cr.  
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Semester B   

    

    

10201 Hegel’s Philosophy of law 
Prof.  Alan Brudner 

2cr.  

    

10204 Global social indicators: 

Transnational standards, 

legitimacy and accountability 

Prof. David Nelken  

1cr.   

    

10205 International Business 
Negotiation 
Prof. Jay Finkelstein 
Adv. Assaf Ben-David 

4 cr. מותנה בראיון אישי וקו"ח 

    

10208 American Capitalism 
Prof. Lawrence Mitchell 

2cr.  

    

10210 The Rule of Law: Law, 
Philosophy, Sociology, Politics 
and Reality 
Prof. Martin Krygier 

1cr.  

    

    

10217 Constitutionalism in Asia 
Prof. When-Chen Chang 

1cr.  

    

10218 Speculative Legalism in Asia 
Prof. William Macneil  

0cr.  

    

  

Summer Semester    

    

10209 FATCA and CRS 
Prof. Marnin Michaels  

1cr.  

    

10202 The Use of Force in 

International Law 

Prof. Antonios Tzanakopoulos 

1cr.   

    

 Intensive courses. See course description in the web for details.  
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 מועדי בחינות 
 

 מרכז הבינתחומי הרצליה מועדי הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של ה

 "חיפוש בחינות לפי מסלול"  "ידיעון ותקנונים"  תחת לשונית "שירות לסטודנט" 

 או "חיפוש בחינות לפי קורסים כלליים ובתי ספר". 

  לוח בחינות אישי מפורסם בתחנת המידע לסטודנט.

 


