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

אמצעים השונים כגון הידיעון באתר המרכז ויחייבו עם זאת, יתכנו שינויים ותיקונים במידע אשר יתפרסמו במהלך השנה ב

 את כלל 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, 

 ה ו/או באיוש הוראת המקצועות, על פי שיקול דעתן.ולחולל שינויים בשעות ההורא

 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

בית ספר רדזינר למשפטים הינה לתואר כפול: תואר כפול במשפטים ובממשל, תואר כפול תוכנית הלימודים לתואר ראשון ב
 במשפטים ובמנהל עסקים תואר כפול במשפטים ופסיכולוגיה.

הסטודנטים הלומדים בה בקורסי חובה מובנים, בקורסי בחירה משפטיים, תכנית הלימודים לתואר כפול מחייבת את 
הכל כאמור בידיעון זה, ובכפוף  –חירה באנגלית, בקליניקה משפטית, ובסמינריונים בקורסי בחירה כלליים, בקורסי ב

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

שלימו את סטודנטים שישלימו את מלוא חובות הלימוד של התואר הנוסף )מנהל עסקים/ממשל/פסיכולוגיה(, אולם לא י
 במשפטים לא יהיו זכאים כלל לתעודת בוגר. .LL.Bמלוא חובות הלימוד של התואר בוגר 

אנא קראו בקפידה ידיעון זה לפני שיבוץ המקצועות השונים  תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנטים הלומדים בה.
 מנהל הסטודנטים ישמח לסייע לכם בהליך זה. במערכת השעות. 

 ת והוראות מפורטות, שיוכלו להיות לכם לעזר. להלן מספר הנחיו
 

  תכנית לימודים כלליתא. 
 

 ועסקים. תכנית משפט 1א.

 :(.LL.B. – B.Aבמשפטים ומנהל עסקים )כפול תכנית הלימודים לתואר ראשון 
 נקודות זכות. 200 -שנות לימוד בהיקף כולל של כ 4הקורסים בתכנית נלמדים במשך 

יזמות  מדעי הרשת,הסטודנטים התמחות מבין התחומים: מימון, שיווק, מקרקעין, בוחרים  דיםבתום השנה השנייה ללימו

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 וממשל. 2א.

 :(.LL.B. – B.A) ממשלבמשפטים וב ולהלימודים לתואר ראשון כפתכנית 
 נקודות זכות. 200 -שנות לימוד בהיקף כולל של כ 4למדים במשך הקורסים בתכנית נ

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

  .ת בהמשךהחטיבו

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

 . תכנית משפט ופסיכולוגיה3א.

 :(.LL.B. – B.Aפסיכולוגיה )בבמשפטים וכפול תכנית הלימודים לתואר ראשון 
 נקודות זכות. 200-כ שנות לימוד בהיקף כולל של 4הקורסים בתכנית נלמדים במשך 

 
 שפטים בדגש עסקי )מקומי וגלובלי(. תכנית מ4א.

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. 

 י שישי. משעות הצהריים ובימ
 סמסטרים(. 7) שלוש וחצי שניםאשר נלמדות במהלך  ,ש''ס 144ן ת לתואר השעוסך ה

 .במשפטים .LL.Bלתעודת בוגר  םזכאי ויהיעמדו בכל חובותיהם יש ,התכניתמסיימי 
 התוכנית מיועדת רק לסטודנטים שהחל את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ה.  

 
 בכלכלה פיננסית .M.A מסלול ישיר לתואר שני במשפטים עם .LL.B תואר ראשון. 5א.

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

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

 .כמנהלים פיננסיים, כלכלנים ואנליסטים
 

נ"ז קורסי חובה משפטיים והיתרה קורסי בחירה  80 -נ"ז קורסים משפטיים מתוכם כ 113 -ילמדו כמשתתפי התכנית 
נ"ז קורסי ליבה בכלכלה שמיועדים להכין אותם  49 -משפטיים, קליניקות וסמינריונים. בנוסף לכך, ילמדו המשתתפים כ

ישתלבו הסטודנטים באופן מלא בלימודי ללימודי התואר השני בכלכלה פיננסית. לאחר השלמת קורסי הליבה בכלכלה 
נ"ז המשתנים במידה ונבחר מסלול לימודים הכולל כתיבת עבודת תיזה או  47-51התואר השני בכלכלה פיננסית הכולל כ

 שאינו כולל. 

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

נדרשים בכלכלה. לאחר השלמת קורסי המבוא בכלכלה יחלו הסטודנטים בלימודי התואר השני בכלכלה פיננסית. ובסיס ה
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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 במשפטים ותואר שני .LL.B לו לסיים עם תואר ראשוןסטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכ
 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, 
 

 ממשלב.M.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון. 6א.

תכנית ייחודית לתואר ראשון במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל. התכנית מיועדת לבעלי נתוני קבלה גבוהים 
ים בינלאומיים, מדיניות ציבורית, דיפלומטיה המעוניינים לשלב עם לימודי המשפטים מבט מעמיק במדע המדינה, יחס

ואסטרטגיה. בתכנית לימודים זו יקבלו הסטודנטים הכשרה מעמיקה בשני התחומים תוך מתן אפשרות להתמחות בממשל, 
ביטחון וטרור )עם אפשרות לחטיבת סייבר( או התמחות בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב 

 ש על שירות במגזר הציבורי על שלל ענפיו. כמשפטנים בדג
משתתפי התכנית במשפטים ילמדו תואר ראשון במשפטים, ובמהלך לימודי המשפטים ילמדו קורסי מבוא ובסיס הנדרשים 
להשלמה לתואר שני בבית הספר ממשל. לאחר השלמת קורסי החובה הסטודנטים יחלו בלימודי התואר השני, אשר יתנהל 

הסטודנטים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות תכנית התואר השני של בית הספר לממשל על מנת בשפה האנגלית. 
 להתחיל את לימודי התואר השני לאחר השלמת קורסי המבוא. 

שנים. הקבלה לתכנית  4-סטודנטים שיתקבלו לתכנית יוכלו לסיים עם תואר ראשון במשפטים ותואר שני בממשל בכ
הים, ובפרט בשפה האנגלית. חלק מהסטודנטים יזומנו לראיון קבלה אישי. לפרטים נוספים: ד"ר מותנית בנתוני קבלה גבו
 ashinar@idc.ac.ilאדם שנער, ראש התכנית 

 150יהיו  בממשל  .M.Aולימודי ההשלמה ל ציבורי וזכויות אדםסך נקודות הזכות לתואר במשפטים עם התמחות במשפט 
נ"ז לימודי השלמה לממשל(. סך נקודות הזכות לתואר  23נ"ז לימודים כלליים/בינתחומיים+  4נ"ז משפטים+  123נ"ז )
התמחויות בתואר השני  2נ"ז שיילמדו על פני שנה אקדמית. לסטודנטים תהיה אפשרות לבחור בין  41/45יהיה   MAה

נ"ז, אפשרות לשלב התמחות  41נ"ז או התמחות ביטחון וטרור בהיקף  41בממשל: דיפלומטיה ויישוב סכסוכים בהיקף של 
 נ"ז. 45זו עם חטיבת סייבר בהיקף 

 

 מנהל עסקיםב .M.B.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון. 7א.

נית מיועדת לבעלי . במנהל עסקים. התכM.B.Aבמשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני  LL.Bתכנית ייחודית לתואר ראשון .
-נתוני קבלה גבוהים. בתכנית לימודים זו יקבלו הסטודנטים הכשרה מעמיקה בשני התחומים בדגש על התחום המסחרי
עסקי. בנוסף לכלים המשפטיים, התכנית מקנה כלים כמותיים תיאורטיים ומעשיים בתחומי מנהל העסקים. בוגרי התכנית 

 ן בתחומי המשפט העסקי והמסחרי והן בתפקידי ניהול שונים. יוכלו להשתלב במגזר הציבורי והעסקי ה

משתתפי התכנית במשפטים ילמדו תואר ראשון במשפטים, ובמהלך לימודי המשפטים ילמדו הסטודנטים קורסי מבוא 
ובסיס הנדרשים במנהל עסקים. לאחר השלמת קורסי ההשלמה יחלו הסטודנטים בלימודי התואר השני במנהל עסקים. 

טים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות תכנית התואר השני של החוג למנהל עסקים על מנת להתחיל את לימודי הסטודנ
 התואר השני לאחר השלמת קורסי המבוא.

 שנים. 4-. במנהל עסקים בכM.B.Aבמשפטים ותואר שני  LL.Bסטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכלו לסיים עם תואר ראשון.

נ"ז קורסי חובה משפטיים והיתרה קורסי בחירה  80 -נ"ז קורסים משפטיים מתוכם כ 128 -משתתפי התכנית ילמדו כ
נ"ז קורסי השלמה במנהל עסקים שמיועדים להכין  33 -משפטיים, קליניקות וסמינריונים. בנוסף לכך, ילמדו המשתתפים כ

תלבו הסטודנטים באופן מלא בלימודי נ"ז בחירה כללית. לאחר השלמת קורסי המבוא יש 4-אותם ללימודי התואר השני וכ
 נ"ז.  58התואר השני במנהל עסקים הכולל כ

 
 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, 
 

mailto:mofir@idc.ac.il
mailto:ashinar@idc.ac.il
mailto:mofir@idc.ac.il
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 קורסי בחירהב.

 , בהתאם לדרישות כל תכנית.התואר 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. 1.ב

ד', -במסגרת מדיניות בית ספר רדזינר למשפטים לעידוד למצוינות, ניתנת לסטודנטים מצטיינים, הלומדים בשנים ג' ו .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,  6. לדוגמה, סטודנט שבחר לממש את האפשרות האמורה ְוויתר על קורס חובה בהיקף בהיקף שעות כולל זהה

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

שיטות משפט, משפט מנהלי, דיני ראיות, סדר דין בחירה משפטיים הם:  קורסי החובה הניתנים להמרה בקורסי .2
 ועסקאות מסחריות בינלאומיות. משפחהיסים, דיני עבודה, דיני תאגידים, דיני דיני מאזרחי, 

 .88עולה על , ביום השיבוץ, תינתן אך ורק לסטודנטים, שממוצע ציוניהם הכולל ים אלוהאפשרות להמיר קורס .3

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

. 6201אוקטובר ב 30בתום תקופת הרישום לקורסי בחירה ולא יאוחר מתאריך  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

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

 
 בחירה חלף קורס . 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 ביבנו מרצה הנמנה ילכתוב עבודת חקר בהדרכת מרצה שהינו מומחה בתחום, ושה

 יקט אחד למשך כל תקופת הלימודים. יאושר רק פרו

 אשר הביע  ,הרלוונטי  לאחר שאושרה בידי המרצה ,הסטודנט להיות סטודנט מצטיין ולהגיש הצעה מפורטת בכתבעל 
הסכמתו להנחות עבודה זו. במקרים חריגים תאושר מתכונת זו לסטודנט בעל כישורים בתחום מסוים. המדריך יגדיר 

יקט חות בנושא עבודת החקר. היקף הפרומות ושילסטודנט מינימום של מפגשים בין הסטודנט למרצה, הצגת דו"ח התקד
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 . קורסי בחירה משפטיים3ב.

 רדזינר למשפטים בית ספרבסטודנטים  ים נדרש ,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  . העולםעל ידי מרצים דוברי אנגלית מהארץ וממועברים הקורסים 
מרבית הקורסים המשפטיים באנגלית הינם מרוכזים לתקופה קצרה  .עד לסיום הלימודים "ס לפחותש 4בהיקף כולל של 

אנגלית. סטודנטים שפה הב מועברשנה ב', להשתתף בקורס בחירה אחד לפחות הבסטודנטים במהלך הסמסטר. מומלץ ל
 ם, בכפוף למקום פנוי.או כלליי 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 ;הסמסטר כל על יפרסו ולא מרוכזים יהיו הקורסים: יחולו

 ינתןיו הבחינה מחברות לע הערות ינויצו אל ;ימים ממועד הבחינה 40תוך רסמם לפ מאמץ ויעשה המרצה ז"ללו בהתאם
 'ב מועד לפני לא ולעיתים המרצה ז"ללו בהתאם יוחזרו ערעורים על תשובות ;לערער ניתן יהיה פיו עלש קצר בחינה פתרון

פשרות להיכנס לקורס לאחר לא תהיה א ;המועדים שני מבין הטוב בציון ולבחור 'ב במועד להיבחן נאפשר במקרה כזה
 שכבר החל גם אם מדובר בתקופת שינויים.

 .מתקדמים ב'תנאי לרישום לקורסי הבחירה המשפטיים באנגלית הוא ציון עובר בקורס אנגלית ל
 .118האנגלית בעמ'  ראה פירוט קורסי בחירה משפטיים בשפה

 
 . קורסי בחירה כלליים4ב.

 משנה א'.קורסי בחירה כלליים ניתן לבחור החל 
רשימת הקורסים הכלליים מופיעה באתר האינטרנט בקובץ נפרד בשם "היחידה ללימודים כלליים", אליהם ניתן להירשם 

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

 ם".הקמפוס במסגרת "קורסי בחירה בינתחומיי
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 :תשע"ד תחלוקת קורסי בחירה עבור הסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנ א.5ב.

 .LL.B -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

 
 * בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים הכלליים בקמפוס.

ש"ס  25-28על כל סטודנט לצבור 
לתוכנית  בהתאםקורסי בחירה )

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 
  פנוי.בלבד על בסיס מקום 

ש"ס קורסי  4
בחירה משפטיים 

 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.

 .LL.B -חלוקת הקורסים האמורה תקפה לסטודנטים הלומדים בתוכניות הכפל תואר וגם לסטודנטים הלומדים בתוכנית ה

 עם תעודה פנימית. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים הכלליים בקמפוס.
 
 
 
 
 

ש"ס  45-50על כל סטודנט לצבור 
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 
שלא יתקבל 

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
 םקורסי

יש  - שפטייםמ
 3לבחור 

קורסים מתוך 
: דיני משפחה, 4

דיני עבודה, 
דיני מיסים 

ודיני תאגידים 
)מי שיילמד 

ש"ס  12סה"כ 
באשכול זה, 

ש"ס  2ילמד 
נוספים בבחירה 

 משפטי(.

ש"ס  2
קורסי 
בחירה 

מהיחידה 
ללימודים 

 כלליים 
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 :ותשע"ז תשע"ו יםחלו לימודיהם בשנהעבור הסטודנטים ש 1חלוקת קורסי בחירה ג.5ב.

 ממשל A..B –משפטים  LL.B.תואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 בממשל במסגרת התואר

 ש"ס מבואות משפטיים )שנה א'( 3
 

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

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 16 -כ
 

 ()שנה ד' חטיבתי ש"ס סמינר 3

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

 

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

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

 

 משפטיים   םש"ס אשכול קורסי 14
דיני משפחה,  ג(-)שנים ב: 4קורסים מתוך  3יש לבחור 

דיני תאגידים. )מי שילמד , דיני עבודה, דיני מיסים
ש"ס נוספים  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12סה"כ 

 בבחירה משפטי(.
 

 

  (ד-שנים גינר משפטי )ש"ס סמ 4
  
 

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

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

משפטים בלבד עם תעודה פנימית ב 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 

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

 

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

 התואר במשפטיםבמסגרת 
 

 נהל עסקיםבמסגרת התואר במ

 ש"ס מבואות משפטיים )שנה א'( 3
 

 

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 16 -כ
 

 ()שנה ד'ש"ס  סמינר  4

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

 בהתמחות )שנה ד'( ש"ס חובה 18

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
 

 

 משפטיים  םש"ס אשכול קורסי 14
ג( דיני משפחה, -: )שנים ב4קורסים מתוך  3יש לבחור 

דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים. )מי שילמד 
ש"ס נוספים  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12סה"כ 

 בבחירה משפטי(.
 

 

 ד(-ש"ס סמינר משפטי )שנים ג 4
 

 

  
 . ש"ס מקטגוריית קורסים כלליים 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

 

                                                           
 . יתכן ולא בכל התמחות/חטיבה תהייה בחירה בכל הקטגוריות.שתבחרו 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 
 באותה תכנית. בקורס כמי שלמדו קורסי בסיס

 



 9 

במשפטים בלבד עם תעודה פנימית  B.L.Lעודת .במנהל עסקים ולקבל ת A.Bניתנת האפשרות לסטודנטים לוותר על תואר .
המעידה על לימודיהם במנהל עסקים. סטודנטים שיהיו מעוניינים לעשות כן, יודיעו על כך למנהל הסטודנטים. המרכז 

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

 נהל עסקים חשבונאותמ A..B –משפטים  LL.B.תואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 

 ש"ס מבואות משפטיים )שנה א'( 3
 

 

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 13 -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(-חירה משפטיים )שנה גש"ס קורסי ב 4
 

 

 משפטיים  םש"ס אשכול קורסי 14
ג( דיני משפחה, -: )שנים ב4קורסים מתוך  3יש לבחור 

דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים. )מי שילמד 
ש"ס נוספים  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12סה"כ 

 בבחירה משפטי(.
 

 

  ד(-ש"ס סמינר משפטי )שנים ג 4
  
 

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

 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. חשבונאותה פנימית המעידה על לימודיהם בתעוד

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

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

 במסגרת התואר במשפטים
 

 בפסיכולוגיהבמסגרת התואר 

 ש"ס מבואות משפטיים )שנה א'( 3
 

 ( 'ד-שנים ג') ש"ס בחירה פסיכולוגיה 4

 ש"ס בחירה משפטי )שנה ב' ואילך( 12 -כ
 

 ()שנה ד' סמינר עיוניש"ס  3

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

 ש"ס סמינר מחקרי )שנה ד'( 4

  ד'(-דה )שנים ג'וכישורים בש ש"ס קליניקה 6
  
 ד(-אשכול משפטים פסיכולוגיה )שנים גש"ס  6
 

 

 משפטיים  םש"ס אשכול קורסי 14
ג( דיני משפחה, -: )שנים ב4קורסים מתוך  3יש לבחור 

דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים. )מי שילמד 
ש"ס נוספים  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12סה"כ 

 בבחירה משפטי(.
 

 

  ד(-סמינר משפטי )שנים גש"ס  4
  
 

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

 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 פסיכולוגיההמעידה על לימודיהם ב

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

וק במגוון רחב של תחומים, הכוללים: סיוע משפטי לרבות ייצוג משפטי, העברת סדנאות מידע הקליניקות מציעות עיס

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

 חקיקה חברתית ועוד.  

 על הסטודנט ללמוד קליניקה אחת במהלך התואר.

 הסתיים. זלשנת תשע" הרישום לקליניקות .97 בעמ' מפורטות זהמוצעות בשנת תשע" הקליניקות
 
 אין אפשרות להירשם לפרקטיקום באותה שנה בה משובץ הסטודנט לקליניקה. * 
 
 
 סמינריונים. ד
 

למוד לסטודנט אשר יבחר  השתתפות בשני סמינריונים משפטיים ועמידה בדרישותיהם. הנותנאי לקבלת התואר במשפטים 

ש"ס העודפות יוכרו לו כנקודות זכות לקורסי בחירה משפטיים או  2-ש"ס( חייב ללמוד שני סמינריונים, ו 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'.
 
 

 ציונים האחדת. ה
 

פי הכללים -מנת לשמור על רמת ציונים אחידה בקורסים השונים תבוצע בבית הספר למשפטים התאמת ציונים על-על

 שלהלן:

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

( הציון הממוצע הסופי )כולל כל מרכיבי הציון, לרבות ציונים חלקיים 'ועד אמבד"כ ) -נבחנים במועד הבחינה העיקרי

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

 .50-ייחשב כ

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

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

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

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

ובמועדים המיוחדים התאמות להבטחת  'שוויון מרבי בין הנבחנים במועדים השונים. לפי הצורך יבוצעו במועדי ב

 שוויון זה.

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

י או שלילי(; אולם במקרים שבהם נדרש להעלות או להוריד ציונים לצורך ההתאמה פקטור )חיוב 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

 חות נמוכה בקורס, ניתן לסטות מכללים אלה באישור הדיקן.במקרים חריגים, לרבות במקרה נוכ     .6

 בשולי גיליון הציונים תופיע ההערה הבאה:      .7

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

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

 .79נקודות למעלה ולמטה מהציון  5-.    במועד המשני )בד"כ מועד ב'( יורחב טווח ממוצע הציונים ב8
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   עסקיםמנהל בו יםמשפטלתואר כפול בבתכנית  התמחויות. ו

 פרופ' אלעזר ברקוביץ -ון, ראש ההתמחותהתמחות במימ

במשפטים, לבין לימודים  .LL.Bתמחות מימון משלבת בין לימודים לתואר ראשון תכנית הלימודים במשפט ועסקים בה

במנהל עסקים, עם התמחות בתחום המימון. ההתמחות במימון מכשירה את הסטודנט לעיסוק בעריכת   .B.Aלתואר ראשון

ההון וכדומה(, או  דין בתחום העסקי, ולחילופין לתפקיד ניהולי במוסד פיננסי )בנקים, חברות ביטוח, מוסדות שוק

במחלקות כספים וניהול פיננסי בפירמות. התכנית כוללת קורסים בתיאוריה מימונית )מימון הפירמה, תורת ההשקעות 

וניהול סיכונים פיננסיים(, קורסים יישומיים בתחום הבנקאות ושוק ההון, וסמינר בשוקי הון, בו נדרש הסטודנט להציג 

או תפקוד שוקי ההון. סטודנטים אשר יעמדו בסף הקבלה הדרוש יוכלו להתמחות גם  עבודת ייעוץ בתחום הערכת חברות

 בהתמחות המשנה בניהול סיכונים פיננסים.

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

 ד"ר טליה רימון –, ראש ההתמחות התמחות בשיווק

במשפטים, לבין לימודים .LL.B תמחות שיווק משלבת בין לימודים לתואר ראשון תכנית הלימודים במשפט ועסקים בה

במנהל עסקים, עם התמחות בתחום השיווק.  ההתמחות בשיווק מקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק  .B.Aלתואר ראשון 

טיבי ואינטגרטיבי. על פעילויות השיווק השונות, יחד עם היכרות והבנה של השיווק המודרני: שיווק ממוקד, אינטראק

שיטת הלימוד משלבת הרצאות המציגות תיאוריות ומחקרים עדכניים עם ניתוחי אירועים, הרצאות אורח ועבודה על 

פרויקטים יישומיים מול חברות מובילות במשק. תכנית הלימודים משלבת גם קורסים משפטיים רלוונטיים לתחום 

  ומשפט.  כמו דיני פרסום ושיווק וסמינר שיווקהשיווק, 

, שיווק במזרח הרחוק, שיווק חברתי ופוליטיבנוסף לקורסים הקלאסיים בשיווק, ההתמחות כוללת קורסים עדכניים כגון: 

. ההתמחות כוללת גם סמינרים ייחודיים לסטודנטים מצטיינים המתנהלים בשיתוף דאטא-שיווק אינטראקטיבי בעידן הביג

  פעולה הדוק עם החברות לוריאל ומרצדס.

בוגרי ההתמחות שיבחרו להשתלב בתחום העסקים, יוכלו לפתח קריירה בתחום השיווק ולהשתלב בחברות וארגונים 

כיועצים,  -בתפקידי מנהלי שיווק, מנהלי פרסום, מנהלי מוצרים, מנהלי מותגים ובחברות הנותנות שירותים שיווקיים 

ף הקבלה הדרוש  יוכלו להתמחות גם בהתמחות המשנה כחוקרים, כפלנרים, או כתקציבאים. סטודנטים אשר יעמדו בס

 בתקשורת שיווקית משולבת.

 תנאי להשתתפות בהתמחות זו הוא מעבר הקורס יסודות ניהול השיווק.

 

 אמנון להבי פרופ' -, ראש ההתמחותהתמחות במקרקעין

ועסקים. תחום  משנה במקרקעין, הנלמדת במסגרת התכנית במשפט-בית ספר רדזינר למשפטים מקיים התמחות

המקרקעין עובר בשנים האחרונות שינויים והתפתחויות, ההופכים אותו לאחד מנושאי העיסוק המרתקים והמורכבים 

ביותר בעולם המשפט והעסקים. תכנית העבודה שלנו נועדה להבטיח כי התמחות המקרקעין, בראשות פרופ' אמנון להבי, 

יים ברמה הגבוהה ביותר לצד היחשפות לעולם העשייה ביזמות תהיה ייחודית, אטרקטיבית, ותספק כלים אקדמ

 מנת להכשיר את בוגרי ההתמחות לפעילות כיזמים וכמומחים משפטיים.  -המקרקעין, על

 

סטודנטים מדי שנה, לפי ממוצע הציונים  70-בשל אופייה של התכנית, מספר המקומות בהתמחות המקרקעין מוגבל ל

ישות האקדמיות, מעבר הקורסים בדיני קניין, בתורת ההשקעות וביסודות המימון מהווה במועד הרישום. מלבד יתר הדר

 תנאי ללימודים בהתמחות. 

 

 ומזכירות הסטודנטים.  וראהידי מינהל ה-מידע על אופן ומועדי הרישום להתמחות יימסר בנפרד על
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ות הייחודיות במסגרת ההתמחות עומד על כל השע-לימודי התמחות המקרקעין מתחילים בסמסטר ב' של שנה ג', כאשר סך

ספר רדזינר למשפטים, על -שעות חובה. יודגש, כי בנוסף ללימודי ההתמחות, ובמסגרת החובות הכלליות הנוהגות בבית 22

 כל סטודנט ללמוד גם שני סמינריונים משפטיים.  

 

 ד''ר דויד מובשוביץ –, ראש ההתמחות מדעי הרשתהתמחות 

 מרכזית לשדרה הפכו האינטרנט שומייי. מידע לטכנולוגיות הקשור בכל העסקי בעולם מהפכה שההתרח האחרון בעשור

 גם האחרונות השנים בשלוש. מעליהם למובנים כיום ונחשבים ענק בתאגידי וכלה הזנק מחברות החל, מודרני ארגון בכל

 התפתחו מכך כתוצאה. החברתיות תותהרש, וכן המודרני הארגון מחיי אינטגרלי לחלק הפך ניידים במכשירים השימוש

, שיווק וכמובן, יעודיות חברתיות רשתות פיתוח, המובייל לעולם אפליקציות פיתוחגון: כ המידע תיבתעשי חדשים ענפים

 הניהולית בשדרה להשתלב בוגרים להכשיר היא" הרשת מדעי"ב ההתמחות מטרת. אלו ערוצים באמצעות ומכירות פרסום

 בנוסף. אלו בתחומים ליזמות וכן(, הדיגיטלית והמדיה החברתיות הרשתות, האינטרנט) הרשת עולםב העוסקות חברות של

 הרשתות, האינטרנט בעולם מובילות לטכנולוגיות יחשפו ההתמחות בוגרי, עסקים מנהלמשפטים וב הרגילה להכשרה

 . הרשת בעידן ומערכות ישומיםשל , השיווקיים, והמשפטיים הטכנולוגיים האספקטים אתכירו וי, והמובייל החברתיות

 

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

הבינלאומי.  קידומה של האינטגרציה הכלכלית בעולם מחייב הבנה של מגוון אתגרים משפטיים מתחום המשפט העסקי

ומי וההשקעות הזרות. ההתמחות תחום זה זכה בשנים האחרונות להתפתחות מרשימה כחלק מהתגברות המסחר הבינלא

במשפט עסקי בינלאומי היא התמחות ייחודית המציעה מגוון קורסים אשר נועדו להכשיר את הסטודנטים להתמודד עם 

 אתגרי המשפט העסקי הבינלאומי על ידי, ראשית ועיקר, הרחבת הידע בהיבטים השונים הנוגעים לתחום משפטי חשוב זה.

חד מתוך הבנה כי במהלך השנתיים האחרונות של הלימודים בבית הספר למשפטים יש צורך תכנית ההתמחות נבנתה במיו

לקשר בין הלימודים התיאורטיים ובין הדרישות בפרקטיקה הנוהגת במשרדי עורכי הדין. משום כך, הדגש של התכנית, כפי 

אורטית. דגש זה נועד לתת לכם את שבא לידי ביטוי בקורסים הייחודיים שמוצעים בה, הוא פרקטי המבוסס על תשתית תי

הכלים המעשיים והאנליטיים להתמודד במהלך ההתמחות ולאחריה עם סוגיות עסקיות מרתקות, ביניהן, סוגים שונים של 

חוזים עסקיים בינלאומיים, עסקאות פיננסיות בינלאומיות, יישוב סכסוכים, מיסוי בינלאומי, משפט אירופי עסקי, הגבלים 

 תאגידים במבט השוואתי, וסחר בינלאומי. הסוגיות השונות תיבחנה מנקודת מבטו של המשפט הישראלי.עסקיים, דיני 

 

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

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

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

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

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

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

. תעל פי הנחיות באתר התכני , מוזמנים להגיש את מועמדותם לתכניתהרצליה בינתחומימרכז הלימודיהם האחרונה ב שנת

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

  לתכנית.מכלל הקמפוס סטודנטים  20-מספר סטודנטים להשתתף בתכנית קיץ. לאחר מיון סופי יבחרו כ
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  וממשל יםחטיבות בתכנית משפט. ז

 

 ר ליזה אירני סבן"ד -הראש החטיבמנהיגות, ממשל ות בחטי

החטיבה מקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי באשר למגוון האתגרים ותפקידי הפוליטיקה והמנהל הציבורי במטרה 

לייצר מנהיגות אפקטיבית ויזמות במגזר הציבורי. מורכבות הבעיות עמן מתמודד הממשל המודרני מחייבת הבנה מעמיקה 

החלטות המרכזיים במערכות פוליטיות. המוסדות המרכזיים כמו הרשות המחוקקת,  של המבנים, המוסדות ותהליכי קבלת

הרשות המבצעת,, כולל המנהל הציבורי, הרשות השופטת, מפלגות פוליטיות, קבוצות אינטרסים והתקשורת, כל אלה 

ה מתמקדים לא רק ואחרים משפיעים על המדיניות הציבורית בכלל ואיכות  חיי האזרח בפרט. הקורסים הנלמדים בחטיב

בתיאוריות המרכזיות ובמחקרים האמפרים העדכניים, אלא גם במגוון הרפורמות והכלים המעשיים שמטרתם לשפר את 

 היעילות , האחריות והפיקוח על פעולות הממשל והמנהל הציבורי.

 

 איתן עזאניד"ר  -ראש החטיבה ,ביטחון וטרור  תחטיב

בה ייחודית בישראל ואחת מהבודדות בעולם, ומהווה הכנה ללימודי ביטחון בתואר חטיבת לימודי הביטחון וטרור הנה חטי

. במסגרת  HOMELAND SECURITY STUDIES –השני, בעיקר בתחום המתפתח כעת בארה"ב תחת הכותרת 

ית ודתיים במערכת הבינלאומ םהחטיבה נבחנת תופעת הטרור כאסטרטגיה מקובלת למימוש יעדים פוליטיים, אידיאולוגיי

המזרח תיכונית, תוך התמקדות במספר מקרי מבחן. כמו כן נדונים קשרי הגומלין שבין הטרור, התקשורת,  –והאזורית 

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

מתחום הידע והניסיון של המרצים ושל המכון למדיניות  ובשאלות פרקטיות הנגזרות תהחטיבה עוסקת בסוגיות תיאורטי

 ( .ICTנגד טרור )

 

  פרופ' שאול משעל -ראש החטיבה ,מזרח תיכוןת חטיב

ערביות השוכנות במזרח התיכון: ליחסי הפנים -במסגרת החטיבה נחשפים הסטודנטים לעולם הערבי ולמדינות הלא 

ורות הגיאופוליטיות, להתפתחויות החברתיות והכלכליות ולדפוסי מדינתיים, לאידאולוגיות המרכזיות, לתמ -והחוץ

התנהגות המגדירים סדרי יום, המשפיעים על עיצובם של אסטרטגיות מדיניות, על דרכי פעולה ועל תהליכים של קבלת 

יקה; קהילות אסטרטגיה ומדיניות; נפט ופוליט -החלטות. בין הנושאים הנלמדים: מנהיגים ומנהיגות במזרח התיכון ; אירן

ומדינות; מדינות וארגוני טרור. מטרת הלימודים בחטיבה היא להקנות ידע וכלים להבנה, לניתוח ולהערכה של מציאות 

 חברתית ופוליטית החווה שינויים תכופים, תפניות בלתי צפויות, ותהפוכות אסטרטגיות.

 

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

יבה זו תאפשר לסטודנטים ללמוד, להעמיק ולחקור בנושאים הקשורים לכוחות הפועלים כיום בזירה הבינלאומית, חט

חשיבה אסטרטגית ותהליכים שונים  בזירות שונות כגון האיחוד האירופי, ארצות הברית, רוסיה, סין, גושים כלכליים 

ר ההשלכות של הזירה הגלובלית המשתנה על מדינת ישראל, שונים וארגונים בינלאומיים. במסגרת החטיבה יבחנו בין הית

תהליכי קבלת החלטות במדיניות החוץ והתמורות בעולם הדיפלומטי הישראלי. בנוסף, יקנו לימודי החטיבה הבנה בניהול 

קשורים וביישוב סכסוכים בינלאומיים, אזוריים, לאומיים ואתניים, ובגישות מעשיות ליישוב סכסוכים. יידונו נושאים ה

בהתערבות בינלאומית, כוחות שמירת שלום, ומשפט בינלאומי, ויבחנו תפקידם של התרבויות השונות, התקשורת, הרשתות 

 החברתיות, חברות רב לאומיות, ארגונים חוץ ממשלתיים ואחרים בזירה הגלובלית.

 

 ברק-דפנה ריצ'מונדד"ר  -ראש החטיבה ,משפט ובטחוןת חטיב

מציעה תכנית לימודים ייחודית המתמקדת בהיבטים משפטיים של שאלות ביטחוניות. הסטודנטים חטיבת משפט וביטחון 

בחטיבה ירכשו ידע מעמיק בנורמות הרלוונטיות של המשפט הבינלאומי )משפט בינלאומי פלילי, דיני פליטים, דיני הים 

חשפו לפרספקטיבות שונות של שחקנים ועוד( והבנה של השיקולים הפוליטיים והאסטרטגיים שמאחוריהן. הסטודנטים יי

, בתי דין בינלאומיים( על סוגיות ביטחוניות כמו הגירה, סייבר, סיכולים ממוקדים, NGOsשונים )או"ם, מדינה, צלב אדום, 

חלוקת משאבים ורצח עם.  איך שחקנים שונים מתמודדים עם אותן דילמות? האם יש הבדל בין ההסתכלות של הצלב 
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קה למשפט בינלאומי של צה"ל על דילמות העולות בשדה הקרב? האם שחקנים לא מדינתיים )כמו האדום ושל המחל

תאגידים( יכולים לקדם  ביטחון? החטיבה משלבת את התפיסה המסורתית הרואה במדינה את השחקן המרכזי השומר 

 humanפתח ל"ביטחון אנושי" )עם תפיסה יותר חדשנית אשר רואה בפרט, ובסביבה שבה הוא חי, גורמי מ ומאפשר ביטחון

security זוהי, במילים אחרות, הזדמנות ייחודית לקבל במקום אחד לימודי משפט בינלאומי מתקדמים  וכלים להתמודד .)

 עם הדילמות הביטחוניות של העתיד. 

 מורן ירחי ד"ר רונן הופמן וד"ר – )בשיתוף בית הספר לתקשורת(דיפלומטיה ציבורית התוכנית ל

ת לדיפלומטיה ציבורית היא תכנית מצטיינים המשלבת לימודי תקשורת וממשל ועוסקת ב"מלחמת התדמית" התכני

המהווה חזית משמעותית בקונפליקטים בעידן המידע בו אנו חיים. תכנית הלימודים מעניקה ידע תיאורטי וכלים מעשיים 

ת הישראלית. התכנית מיועדת לסטודנטים להבנת התחום וליצירת תכנים בעלי תרומה ממשית לדיפלומטיה הציבורי

מצטיינים בשנה ג' וכוללת למידה תיאורטית לצד עבודה מעשית בסדנאות ופרקטיקום בו הסטודנטים עוסקים בדיפלומטיה 

 ציבורית דיגיטלית. בנוסף לקורסים וההתנסות המעשית הסטודנטים לוקחים חלק בהרצאות העשרה ובסמינרים.

לית )ניתן להגיש את המטלות בעברית(. הקבלה לתכנית הינה בהתאם לגיליון ציונים וראיון התכנית נלמדת בשפה האנג

 . לא ניתן לבחור בקורסי החטיבה כקורסי בחירה כללייםאישי. מספר המקומות מוגבל

 למצטיינים תכנית ארגוב

כישורים מיוחדים לייצג את  תכנית ארגוב ממשיכה את מסורתו של השגריר שלמה ארגוב ז"ל ונועדה להכין צעירים בעלי

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

 . במטרה לשפר את מעמדה של מדינת ישראל בקהילה הבינלאומיתוזאת  של ישראל את הסטודנטים לדוברים לא רשמיים

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

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

ניהול משברים , רטוריקה ,סכסוכים, מדיניות נגד טרור, ישראל והתפוצות, גלובליזציה, שימוש בתקשורת, שפות זרות

 .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.ס מביה"' אשר סיימו בהצטיינות את שנה גמועמדות לתכנית יוכלו להגיש סטודנטים 

 
 תכנית צבי מיתר ח.

היחשף מעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית להחדשה תכנית צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית הינה תכנית 

 שותככלל ומטכנולוגיות חדת הטכנולוגית מהחדשנו ההשלכות המשפטיות, אתיות, כלכליות וחברתיות הנובעות בחון את ול

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

 התכנית כוללת רכיבים אלו:

שיעורים וסדנאות בתחום המדע וטכנולוגיה והרצאות אורח של אנשים בכירים ומובילים מהתעשייה בתחומי טכנולוגיה, 

טק, -סיורים ייחודים במסגרתם יפגשו עם דמויות מפתח בתחום ההיימשפט וממשל. במסגרת הסדנאות יצאו הסטודנטים ל

 טק.-טק וגרין-ביו

בהם ייחשפו הסטודנטים לטכנולוגיות חדשניות המאתגרות את הרגולציה  סימפוזיונים, שולחנות עגולים וכנסיםקיום 

 דהיום ומחייבות חשיבה מחודשת לגבי הרגולציה בעתיד. 

וחברתיים הנוגעים לטכנולוגיות חדשות  אתייםש לבחון את ההיבטים המשפטיים, פרויקט מחקר אתי מקיף אשר יבק

. שיאה של העבודה תבוא לידי ביטוי בכתיבת מאמרים מדעים,  ניירות עמדה, הכנת בקשות הצטרפות כידיד בית ומתפתחות

  וב מתמשך.משפט וקידום הצעות חוק במטרה לפעול להעלאת המודעות הציבורית, תוך לווי צמוד וקבלת מש

התכנית הינה שנתית ומועברת בשפה האנגלית, בהנחייתו של ראש התכנית, ד"ר דב גרינבאום, ומיועדת לסטודנטים 

מצטיינים מכלל בתי הספר בשנה האחרונה ללימודיהם ולסטודנטים למשפטים מהשנה השלישית ללימודיהם. הקבלה 
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סטודנטים  15 -ת בריאיון אישי. מספר המקומות בה מוגבל לכלתכנית נעשית על בסיס הישגים אקדמיים ואישיים ומותני

 אשר יזכו לתעודה בתום השנה האקדמית.

 

 לתכנית שלושה חלקים:

 נ"ז עבור הכשרה אקדמית  6

 טק.-טק וגרין-טק, ביו-נ"ז עבור פרויקט מחקר שנתי. הסטודנטים יעבדו בקבוצות קטנות בתחומים של היי 4

 יקבלו תעודה המעידה על השתתפותם בתכנית.עם סיום התכנית, הסטודנטים 

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

 

 
 
 
 

 :ופי סטודנטיםחילתכנית ט. 

תכניות חילופי סטודנטים, עם אוניברסיטאות מובילות  מתקיימותכחלק מהפעילות הבינלאומית המתקיימת בבית הספר, 

לשיטות משפט  , המאפשרות לסטודנטים להיחשף)הונג קונג, סינגפור, איטליה, צרפת, הולנד, קנדה, ארה"ב, ברזיל( בעולם

תחומי עניין דומים בחו"ל. סטודנטים, אשר  יעות להם ליצור קשרים עם עמיתים בעלישונות ולתכני לימוד ייחודיים, ומסי

ליטול חלק בלימודי משפטים באחד מן המוסדות הנבחרים למשך סמסטר  יעמדו בקריטריונים שייקבעו, יקבלו הזדמנות

אשר תעוצב  תכנית הלימודיםלהשתתף במגוון רחב של קורסים בנושאים שונים, הנלמדים בשפה האנגלית.  אחד, שבו יוכלו

וזאת בכפוף לאישור פרטני  הבחירה תקנה להם נקודות זכות על חשבון מכסת קורסילפי נטיית ליבם של הסטודנטים, 

נוסף.  במסגרת הלימודים ואינו מחייב תשלום שכר לימוד ממכסת קורסי החובה אינו מחליף קורסיםמראש. הסמסטר 

 .נאים אותם מציעה האוניברסיטה המארחתתנאי הדיור והמחיה יהיו בהתאם לת

קורסים שנלמדים באוניברסיטה הזרה יוכלו להיות מומרים, לפי החלטת היועצת האקדמית, בקורסים הבאים: קורסי 

בחירה משפטיים, קורסי בחירה באנגלית, קורסי בחירה בעמיות יהודית, קורסי בחירה במסגרת מדינה יהודית 

יים וקורסי בחירה בינתחומיים. לא ניתן יהיה להמיר קורסים או סמינרים שנלמדים ודמוקרטית, קורסי בחירה כלל

בידיעון )קורסי בחירה  1בהתאם לסעיף ב. –באוניברסיטה הזרה בקורסי חובה משפטיים או בסמינרים, למעט מצטיינים 

סי חובה/בחירה במקום קורס חובה( וכל הנ"ל באישור מוקדם עם היועצת האקדמית. בנוסף, ניתן להמיר קור

 התמחותיים, באישור מוקדם מראש ההתמחות. 

programs/pages/welcome.aspx-exchange-http://portal.idc.ac.il/en/main/study 
 
 
 

http://portal.idc.ac.il/en/main/research/zmi/pages/emerging_technologies_program.aspx
http://portal.idc.ac.il/en/main/study-exchange-programs/pages/welcome.aspx
http://portal.idc.ac.il/en/main/study-exchange-programs/pages/welcome.aspx
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 תכנית הלימודים 
 

 1מסלול  -  ה א'שנ –משפט ועסקים 
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 

       

 '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

 יניב רוזנאי ד"ר

778 

       

 דיני עונשין *6  6   בחינה

 ד"ר גליה שניבוים

2 

       

 התנהגות ארגונית **4  4  בחינה

 אילן דייןד"ר 

40 

       

 וניתוח  סטטיסטיקה *5  6  בחינה

 א'נתונים 

 מר חבר שולברג

2316 

       

 סדנת אקסל *1  1  בחינה

 מר ישראל דק

2134 

       

 חוקתי משפט  **6  6  בחינה 

 אדם שנער ד"ר

1 

       

 מבוא לתורת המשפט **4  4  בחינה 

 ליאור ברשק פרופ'

3 

       

 מבוא למיקרו כלכלה **3  3  בחינה 

 ד"ר יצחק אורון

2335 

       

 'מתמטיקה ב **3  3  בחינה 

 מר חבר שולברג

11 

      

יש לבחור אחד מבין ארבעת 

 הקורסים הבאים:

 

 

 

 

 

 למשפט וחברהוא מב *3  3  בחינה 

 מוס ישראלד"ר ע

10181 
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 14-כ ש"ס קורסים משפטיים בשפה האנגלית, 4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  34-לבחור כ סטודנט חייב 2

ש"ס  6-ש"ס קורסי בחירה כלליים ו 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים 
ניתן  משפטייםלידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה  קליניקות משפטיות.

 ש"ס. 51מדי שנה ניתן ללמוד עד , קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. ללמוד החל משנה ב' בלבד

       

 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 

 

       

 למשפט ופוליטיקהמבוא  **3  3  בחינה 

 ד"ר יניב רוזנאי

10268 

 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   47  

  2חירהבקורסי      

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

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

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

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

שעות )כחלק מהקורס  4תנאי קדם להרשמה לקורס סטטיסטיקה ב', הינו השתתפות במעבדה התנהגותית בהיקף של 

 סטטיסטיקה א'(.
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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

       

אנגלית למשפטנים  בחינה

 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 

 סדנת כתיבה אקדמית  *1  1  עבודה 

 במדעי החברה

 ד"ר אורלי אידן

4133 

       

מבוא ליחסים בינלאומיים  **3  3  בחינה

 אסטרטגיה וגיאופוליטיקה

 גב' רונית ברגר

273 

       

 תיאוריות פוליטיות *3  3  בחינה

 פרדקין-ד"ר מיכל שביט

727 

       

 משפט חוקתי *4 2 6  בחינה 

 גדליאב אורד"ר 

1 

       

 מבוא לתורת המשפט *4  4  בחינה

 ד"ר יוסי דוד

3 

       

מבוא למשפט בינלאומי  **4  4  בחינה

 פומבי

 יניב רוזנאיד"ר 

18 

       

  ממשל ופוליטיקה *3    3  בחינה

 גב' רונית ברגר

852      

       

 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3  בחינה

 גב' רונית לוין

431 

       

 מנהל ומדיניות ציבורית **3  3  בחינה 

 דוד מקלברגד"ר 

851 

       

 משפט וממשל **2  2  בחינה

 ד"ר עמיחי מגן

4339 
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העת החדשה, מקורות  *2  2  בחינה

 הלאומיות ותולדות הציונות

 ד"ר רונן הופמן

4707 

       

אתגרי הביטחון הלאומי של  *2  2  בחינה

 ישראל

 ר רון אלדדיד"

4705 

       

דיפלומטיה ציבורית במאה  *2  2  בחינה

 21-ה

 ד"ר מאיר שלמה

4706 

       

יש לבחור אחד מבין ארבעת      

 הקורסים הבאים:

 

       

 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

 חברהמבוא למשפט ו *3  3  בחינה 

 מוס ישראלד"ר ע

10181 

 

       

 למשפט ופוליטיקהמבוא  **3  3  בחינה 

 ד"ר יניב רוזנאי

10268 

 

       

מבוא לניתוח כלכלי של  **3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   49  

  3קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

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

 מועדים מדויקים של הקורס ניתן לראות במערכת השעות האישית.
 

      . 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4ם התואר, מתוכם: עד לסיומשפטיים ש"ס קורסי בחירה  34-לבחור כ סטודנט חייב 3

ש"ס  4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר ש"ס קליניקות משפטיות.  6-קורסי בחירה כלליים ו
, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד משפטייםעות בחירה רדזינר למשפטים, מקצו
 ש"ס. 51מדי שנה ניתן ללמוד עד בחירה כלליים בלבד. 
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 בממשל .M.Aם ותואר במשפטי .LL.Bתואר  - 2מסלול  -  שנה א' –משפט וממשל 
 

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-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים א'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

32 

       

 דיני עונשין **4 2 6  בחינה 

 פרופ' יורם שחר

 

2 

 סדנת כתיבה אקדמית  *1  2  עבודה 

 במדעי החברה

 ד"ר אורלי אידן

4133 

       

מבוא ליחסים בינלאומיים  **3  3  בחינה

 אסטרטגיה וגיאופוליטיקה

 ית ברגרגב' רונ

273 

       

 משפט חוקתי *4 2 6  בחינה 

 ליאב אורגדד"ר 

1 

       

 מבוא לתורת המשפט *4  4  בחינה

 ד"ר יוסי דוד

3 

       

מבוא למשפט בינלאומי  **4  4  בחינה

 פומבי

 יניב רוזנאיד"ר 

18 

       

 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3  בחינה

 גב' רונית לוין

431 

       

 מנהל ומדיניות ציבורית **3  3  בחינה 

 דוד מקלברגד"ר 

851 

       

יש לבחור אחד מבין ארבעת      

 הקורסים הבאים:

 

       

 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

 מבוא למשפט וחברה *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

10181 

 

       

 למשפט ופוליטיקהמבוא  **3  3  חינה ב

 ד"ר יניב רוזנאי

10268 
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מבוא לניתוח כלכלי של  **3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   36  

  4קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

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

 מועדים מדויקים של הקורס ניתן לראות במערכת השעות האישית.
 

      . 
 

 וזכויות אדם משפט ציבוריחטיבה ב

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 ולתרג

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

כתיבה משפטית וקריאה  *2  2  עבודה

 ביקורתית

 עו"ד זיו לידרור

10281 

       

סה"כ שעות    2  

 סמסטריאליות 

 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  28-לבחור כ סטודנט חייב 4

ש"ס  4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-מתוך האשכול המשפטי וכה משפטיים ש"ס קורסי בחיר 14-כ האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר ש"ס קליניקות משפטיות.  6-קורסי בחירה כלליים ו

קחת קורסי , קרי, החל בשנה א' ניתן לניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד משפטייםרדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 
 ש"ס. 51מדי שנה ניתן ללמוד עד בחירה כלליים בלבד. 

 



 22 

  3מסלול  -שנה א'   – פסיכולוגיהמשפט ו
 

נקודות כ סה" 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 

 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים א' 

 נוי-םאביגיל קירשנבאוגב' 

32 

       

 מבוא לפסיכולוגיה *4 2 5  בחינה

 מריו מיקולינסר פרופ'

8000 

       

הבסיס הביולוגי של   *2 2 4  בחינה

 ההתנהגות א'

 ד"ר נאוה לויט בן נון

8935 

       

 הסתברות *2  1  בחינה

 בקסד"ר שרון ר

8054 

 מבוא לסטטיסטיקה א' *2 3 3.5  בחינה

 דני הלמן ד"ר 

8910 

       

 מבוא למשפט עברי *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

1688 

       

 סמינר בית הספר *2  ללא נ"ז  עבודה

 פרופ' עירן הלפרין

8009 

       

 דיני עונשין **4 2 6  בחינה 

 פרופ' יורם שחר

2 

       

מבוא למשפט  בינלאומי  *2  2  בחינה

 פומבי

 יניב רוזנאי ד"ר

778 

       

 מבוא לתורת המשפט  **4  4  בחינה 

 פרופ' ליאור ברשק

3 

       

 משפט חוקתי *4 2 6  בחינה

 ליאב אורגדד"ר 

1 

       

מבוא לסטטיסטיקה  בחינה

 א

 מבוא לסטטיסטיקה ב' **2 3 3.5

 דני הלמן ד"ר

8911 

       

הבסיס הביולוגי של  **2 2 4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ההתנהגות ב'

 נועה אלבלדהד"ר 

8937 
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 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

תהליכים קוגניטיביים א'  **2 2 4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 חישה ותפיסה –

 בועז בן דוד ד"ר

 רייך-גב' מיטל אביבי

8936 

       

 **2  ללא נ"ז  בחינה 

 

מית סטטיסטיקה יישו

 SPSSבאמצעות 

 מר אהוד לויטין

8147 

       

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   51  

  5קורסי בחירה     

       

מקצוע הנלמד בסמסטר      

 א'.

* 

מקצוע הנלמד בסמסטר      

  ב'.

** 

       
 

 

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  30-לבחור כ סטודנט חייב 5

 ש"ס 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר ש"ס קליניקות משפטיות.  6-קורסי בחירה כלליים ו

, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד משפטייםרדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 
 ש"ס. 51מדי שנה ניתן ללמוד עד בחירה כלליים בלבד. 
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 בכלכלה פיננסית M.Aבמשפטים ותואר  LL.B.תואר  - 3מסלול  -שנה א'  

 
סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 נקודות זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

אנגלית למשפטנים  בחינה 

 מתקדמים א'

2  3* 

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים א' 

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

32 

       

 מבוא למשפט עברי *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

1688 

       

 דיני עונשין **4 2 6  בחינה 

 פרופ' יורם שחר

2 

       

מבוא למשפט  בינלאומי  *2  2  בחינה

 פומבי

 ר יניב רוזנאיד"

778 

       

 המשפט  מבוא לתורת **4  4  בחינה 

 פרופ' ליאור ברשק

3 

       

 משפט חוקתי *4 2 6  בחינה

 ליאב אורגדד"ר 

1 

       

 מיקרו -יסודות הכלכלה  *3 2 5  בחינה 

  גב' גליה עופר

9115 

       

 'א לכלכלנים מתמטיקה  *4  4  בחינה

 מר יעקב ארז

9007 

       

 לכלה מאקרויסודות הכ **2 2 3 יסודות הכלכלה מיקרו בחינה

 פרופ' עומר מואב

9017 

       

 'א לכלכלנים מתמטיקה  בחינה

 יסודות הכלכלה מיקרו

 מיקרו כלכלה א' **4 2 5

 ד"ר יוסי מועלם

9012 

       

 'ב לכלכלנים מתמטיקה **4  4 'א לכלכלנים מתמטיקה  בחינה

 מר יעקב ארז

9008 

       

יש לבחור אחד מבין ארבעת      

 הבאים: הקורסים

 

       

 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 
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 מבוא למשפט וחברה *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

10181 

 

       

 למשפט ופוליטיקהמבוא  **3  3  בחינה 

 ד"ר יניב רוזנאי

10268 

 

       

מבוא לניתוח כלכלי של  **3  3  בחינה 

 משפטה

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   47  

  6קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

       
 

 

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  23-לבחור כ חייבסטודנט  6

ש"ס  6בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור  5-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ האנגלית,
דזינר למשפטים, מקצועות בחירה לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רקליניקות משפטיות. 

מדי שנה ניתן , קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. ניתן ללמוד החל משנה ב' בלבד משפטיים
 ש"ס. 51ללמוד עד 
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 במנהל עסקים M.B.Aבמשפטים ותואר  .LL.Bתואר  - 3מסלול  -שנה א'   –משפט ועסקים 

 
סה"כ  דרישות קדם ה סופית בקורסמטל

 נקודות זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

אנגלית למשפטנים  בחינה 

 מתקדמים א'

2  3* 

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 *3  ללא נ"ז  בחינה 

 

אנגלית למשפטנים 

 דמים א' מתק

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

32 

       

 מבוא למשפט עברי *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

1688 

       

 דיני עונשין **4 2 6  בחינה 

 פרופ' יורם שחר

2 

       

מבוא למשפט  בינלאומי  *2  2  בחינה

 פומבי

 ר יניב רוזנאיד"

778 

       

 שפט מבוא לתורת המ **4  4  בחינה 

 פרופ' ליאור ברשק

3 

       

 משפט חוקתי *4 2 6  בחינה

 ליאב אורגדד"ר 

1 

       

 מיקרו -יסודות הכלכלה  *3 2 5  בחינה 

  גב' גליה עופר

9115 

       

 'א לכלכלנים מתמטיקה  *4  4  בחינה

 מר יעקב ארז

9007 

       

 ה מאקרויסודות הכלכל **2 2 3 יסודות הכלכלה מיקרו בחינה

 פרופ' עומר מואב

9017 

       

 'א לכלכלנים מתמטיקה  בחינה

 יסודות הכלכלה מיקרו

 מיקרו כלכלה א' **4 2 5

 ד"ר יוסי מועלם

9012 

       

 'ב לכלכלנים מתמטיקה **4  4 'א לכלכלנים מתמטיקה  בחינה

 מר יעקב ארז

9008 

       

 סדנת אקסל *1  1  בחינה

 מר ישראל דק

2134 

       

יש לבחור אחד מבין ארבעת      

 הקורסים הבאים:
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 מבוא למשפט ופסיכולוגיה **3  3  בחינה 

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

 

       

 מבוא למשפט וחברה *3  3  בחינה 

 ד"ר עמוס ישראל

10181 

 

       

 למשפט ופוליטיקהמבוא  **3  3  בחינה 

 ד"ר יניב רוזנאי

10268 

 

       

מבוא לניתוח כלכלי של  **3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   48  

  7קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

       
 

 

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם:  משפטיים ש"ס קורסי בחירה 19סטודנט חייב לפחות  7

ש"ס קליניקות.  6 -וקורסי בחירה  כלליים,ש"ס  4כמו כן יש ללמוד ש"ס קורסי בחירה משפטיים,  15 -כהאנגלית, 
ניתן  משפטייםלידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 

ש"ס  51שנה א' ניתן ללמוד עד ללמוד החל משנה ב' בלבד. קרי, בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. ב
 בלבד.
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 1מסלול  –שנה ב' -משפט ועסקים 

 סה"כ שעות דרישות קדם סופית בקורסמטלה 

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מאקרו כלכלהמבוא ל **3  3 מבוא למיקרו כלכלה בחינה 

 גב' רונית ינאי

2320 

       

 משפט מנהלי *4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 ד"ר אדם שנער

21 

       

 'סטטיסטיקה ב **1 5 6 סטטיסטיקה א' בחינה 
 ד"ר רון אלקון

2303 

       

 מתמטיקה א' בחינה

 מבוא למיקרו כלכלה

 כלכלת עסקים  *3  3

 גב' רונית לוין  

2246     

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 פרופ' גיא זיידמן

105 

       

 דיני חוזים *6  6  בחינה 

 שנור-רונית לויןד"ר 

19 

       

 יסודות החשבונאות **3 1 4  בחינה

 ד"ר אייל סולגניק

50 

       

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

23 

       

 1 4  'מתמטיקה א בחינה

 

 יסודות המימון *4

 רו"ח טל מופקדי

42 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  בחינה

 ד"ר מיכל בן עמי

43 

       

  שכול חובה משפטי:א    

       

 דיני משפחה **4  4  בחינה

 ד"ר רות זפרן

24 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   45-49  

       

  8קורסי בחירה     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים     

         למד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. הקורס נ 
 שלושת הקורסים הנותרים ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים(              
 ון   סטודנטים המעוניינים ללמוד את הקורס דיני משפחה מתבקשים להירשם אליו באמצעות הרישום המקו             
 לקורסים.             

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  34-לבחור כ סטודנט חייב 8

ש"ס  4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר ש"ס קליניקות משפטיות.  6-קורסי בחירה כלליים ו

 ש"ס. 51מדי שנה ניתן ללמוד עד רדזינר למשפטים, 



 29 

 2מסלול  –שנה ב'  –משפט וממשל 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 המזרח התיכון בן זמננו **2  2  בחינה

 ד"ר יוסי מן 

4672 

       

 ות הסטטיסטיקהיסוד *1 3 4  בחינה

 ד"ר גלית כהן בוטבול

690 

       

 דיני נזיקין *4 2 6  בחינה 

 אסף יעקבפרופ' 

23 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 עלי בוקשפןד"ר 

19 

       

יסודות  בחינה

-הכלכלה

 מיקרו

 מאקרו-יסודות הכלכלה *3  3

 גב' רונית לוין

432 

       

 בחקר הטרור והגרילה תיאוריות **2  2  בחינה

 ד"ר בועז גנור

751 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה

 פרופ' גיא זיידמן

105 

       

יישוב וניהול סכסוכים מקומיים  **2  2  בחינה

 ובינלאומיים

 גב' שרית בן שבת

634 

       

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי  בחינה 

 פרופ' גיא זיידמן

21 

       

 שיטות מחקר **3  3  ה בחינ

 ד"ר יונית דורון

747 

       

 משטר מדינת ישראל **3  3  בחינה 

 ד"ר מעוז רוזנטל

847 

       

קבלת החלטות בממשלת תהליך  *2  2  בחינה

 ישראל: בין הלכה למעשה

 מר עובד יחזקאל

4189 

       

 ערבי –הקונפליקט  הישראלי  *3  3  בחינה

  ד"ר צ'ק פרייליך

856 

       

  אשכול חובה משפטי:     

 דיני משפחה **4  4  בחינה 

 ד"ר רות זפרן

24 
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  9קורסי בחירה 

   

 45-49                                               סה"כ שעות סמסטריאליות 

 

 

     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'. 

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. 

 נלמד פעם בשבועיים.התרגול  

 

 

          .הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים 
 שלושת הקורסים  הנותרים  ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים(              
 שפחה  מתבקשים להירשם אליו באמצעות הרישום סטודנטים המעוניינים ללמוד את הקורס  דיני מ             
 המקוון לקורסים.             

 

 

 

 

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  34-לבחור כ סטודנט חייב 9

ש"ס  4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-וך האשכול המשפטי וכמתש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר ש"ס קליניקות משפטיות.  6-קורסי בחירה כלליים ו

 ש"ס. 51מדי שנה ניתן ללמוד עד רדזינר למשפטים, 
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   3מסלול  –שנה ב'  -משפט ופסיכולוגיה 
 

מטלה סופית 

 בקורס

 שעות נקודות זכותסה"כ  דרישות קדם

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 שפט מנהלימ *4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 גיא זיידמן פרופ'

21 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 יובל פרוקצ'יהד"ר 

19 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 פרופ' גיא זיידמן

105 

       

 דיני נזיקין *4 2 6  בחינה 
 יעקבאסף  פרופ' 

23 

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה 
הבסיס הביולוגי של 

 ההתנהגות

4 2 
 

2* 
 

 מח קוגניציה ורגש
 נועה אלבלדהד"ר 

8938 

       

 2 4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה
 

2* 
 

 –תהליכים קוגנטיבים ב' 
 קשב ושפה

 בועז בן דודד"ר 

8939 

       

 מבוא לסטטיסטיקה א בחינה
 מבוא לסטטיסטיקה ב

 מבוא לפסיכולוגיה

3.5 3 2* 
 

 סטטיסטיקה רב משתנית א'
 כפיר יפרח ד"ר

8924 

       

 –תהליכים קוגנטיבים ג'  **2 2 4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה 
 זכרון וחשיבה

 דניאל לויפרופ'  

8940 

       

 פסיכולוגיה התפתחותית **4  4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה
 טלי פרנקלד"ר 
 

8002 
 

       

 פסיכולוגיה חברתית **4  4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה
 גיא הוכמןד"ר 

8006 

       

 מבוא לסטטיסטיקה א בחינה
 מבוא לסטטיסטיקה ב

 סטטיסטיקה רב משתנית א'
 מבוא לפסיכולוגיה

 סטטיסטיקה רב משתנית ב' **2 3 3.5
 כפיר יפרח ד"ר

8925 

       

  אשכול חובה משפטי:     

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה 

 עו"ד יוסי מנדלסון

24 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   48-52  
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  10קורסי בחירה     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'     

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

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4ום התואר, מתוכם: עד לסימשפטיים ש"ס קורסי בחירה  30-לבחור כ סטודנט חייב 10

 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ בשפה האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ש"ס קליניקות משפטיות.  6-ש"ס קורסי בחירה כלליים ו 4

 ש"ס. 52שנה ניתן ללמוד עד  מדיספר רדזינר למשפטים, 
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 בכלכלה פיננסית  .M.Aבמשפטים ותואר  .LL.Bתואר  - 3מסלול  -שנה ב' 
 

מטלה סופית 

 רסבקו

 סה"כ שעות דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 משפט מנהלי *4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 גיא זיידמן פרופ'

21 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 יובל פרוקצ'יהד"ר 

19 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 זיידמן פרופ' גיא

105 

       

 דיני נזיקין *4 2 6  בחינה 
 יעקבאסף פרופ' 

23 

       

 סטטיסטיקה לכלכלנים א' *5  5  בחינה

 מר עמית נוביק

9009 

       

 יסודות הכלכלה מיקרו בחינה 

 מיקרו כלכלה א'

 סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

 מתמטיקה לכלכלנים ב'

 מיקרו כלכלה ב' *4 2 5

 ד"ר נדב לוי

9018 

       

 סטטיסטיקה לכלכלנים א' בחינה

 

 'לכלכלנים ב סטטיסטיקה **4  4

 מר עמית נוביק

9010 

       

       

  אשכול חובה משפטי:     

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה 

 עו"ד יוסי מנדלסון

24 

       

  11קורסי בחירה     

       

  תסה"כ שעות סמסטריאליו   35-39  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
 הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. 

 שלושת הקורסים  הנותרים  ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים( 
את הקורס דיני משפחה  מתבקשים להירשם אליו באמצעות הרישום המקוון סטודנטים המעוניינים ללמוד 

 לקורסים. 

 

    

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  39-לבחור כ סטודנט חייב 11

בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור  21-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ בשפה האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית . בחירה כלליים ש"ס קורסי 4-ו ש"ס קליניקות משפטיות 6

 ש"ס. 51מדי שנה ניתן ללמוד עד ספר רדזינר למשפטים, 
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 3מסלול  -שנה ב'  –משפט ועסקים 
 התמחות חשבונאות בלבד

 
מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 משפט מנהלי *4 2 6 משפט חוקתי  בחינה

 גיא זיידמן פרופ'

21 

       

 דיני חוזים *4 2 6  בחינה 

 יובל פרוקצ'יהד"ר 

19 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 פרופ' גיא זיידמן

105 

       

 דיני נזיקין *4 2 6  בחינה 
 יעקבאסף פרופ' 

23 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

 שבונאות איסודות הח

4 1 3* מבוא למיסים 

 רו"ח ניר הלפרין 

998 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

 יסודות החשבונאות א'

 יסודות החשבונאות ב' *4 2 6

 טל משהרו"ח 

2014 

       

' אסטטיסטיקה  **4  4  בחינה 

 לחשבונאים

 מר עמית נוביק

2096 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

 אות א'יסודות החשבונ

 בעיות מדידה בחשבונאות **4 2 6

 רו"ח רקפת רמיגולסקי

2016 

       

 בחינה

 

 3 מבוא למיסים

 

1 2** 

 

 מיסים א'

 רו"ח דורון שגיב

2114 

       

 מיקרו כלכלה לחשבונאים בחינה

 

 כלכלה לחשבונאיםמאקרו  *5  5

 ד"ר יוסי מעלם

2302 

       

  ההשקעות תורת **3  3 יסודות המימון בחינה

 לחשבונאים

 ד"ר רון מלכא

2261 

       

  אשכול חובה משפטי:     

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה 

 עו"ד יוסי מנדלסון

24 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   52-56  
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  12קורסי בחירה     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  סמסטר ב'.מקצוע הנלמד ב     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים 

          .הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים 
 שלושת הקורסים הנותרים ילמדו בשנה ג' )דיני עבודה, דיני מיסים, דיני תאגידים(              
 וד את הקורס דיני משפחה מתבקשים להירשם אליו באמצעות הרישום המקוון   סטודנטים המעוניינים ללמ             

 לקורסים.             

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  31-לבחור כ סטודנט חייב 12

 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 13-ול המשפטי וכמתוך האשכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ בשפה האנגלית,
לידיעת הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ש"ס קליניקות משפטיות.  6-ש"ס קורסי בחירה כלליים ו 4

 ש"ס. 56מדי שנה ניתן ללמוד עד ספר רדזינר למשפטים, 
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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

 שיעור

 מספר הלימוד            מקצוע

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין **6  6

 ד"ר רועי שפירא

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 

       

 שיטות כמותיות  **4  4  בחינה

  רועי ששוןד"ר 

2304 

       

 תורת ההשקעות **4  4 יסודות המימון בחינה 

 אמיר רובין פרופ'

61 

       

 מבוא למיקרו כלכלה בחינה

 יסודות המימון

 יסודות ניהול השיווק

-יסודות החשבונאות

 תנאי קדם במקביל

 אסטרטגיה עסקית **4  4

 יאיר פרידמןד"ר 

2076 

       

 מתמטיקה א' בחינה

 מבוא למיקרו כלכלה

 כלכלת עסקים  *3  3

 פרופ' יוסי מעלם  

2246     

       

  אשכול חובה משפטי:    

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים *6  6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 ד"ר עזאם רפעאת

38 

       

 דיני עבודה **4  4 יני חוזים ד בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   37-43  

       

  88ראה עמ' סמינריון,      
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 13קורסי בחירה

 

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
 י בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפט

סטודנט שבחר בשנה ב' דיני משפחה ייבחר שני קורסים מתוך שלושת הקורסים הנותרים: דיני עבודה, דיני מיסים, 
ש"ס נוספים בבחירה משפטי. כמו כן, ניתן לבחור את כל  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12מי שיילמד סה"כ דיני תאגידים. 
 בקטגוריית בחירה משפטי. 1-בתוך קטגוריית האשכול המשפטי ו 3רסים: ארבעת הקו

  הרישום לקורסים אלה יתבצע באמצעות הרישום המקוון לקורסים.

    

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4, מתוכם: עד לסיום התוארמשפטיים ש"ס קורסי בחירה  30-לבחור כ סטודנט חייב 13

 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ בשפה האנגלית,
ש"ס  6-ש"ס מתוך חטיבת עמיות ו 2ש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי,  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2

לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים בשנת תשע"ז קליניקות משפטיות. 
 הכלליים בקמפוס.
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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 טלה סופית בקורסמ

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין **6  6

 ד"ר רועי שפירא

 

22 

       

 יסודות המימון *4 1 4 מתמטיקה א'  בחינה 

 מר לוני עוז

42 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  ינה בח

 ד"ר מיכל סר בן עמי

 

43 

       

 מתמטיקה א' בחינה

 מבוא למיקרו כלכלה

 כלכלת עסקים  *3  3

 פרופ' יוסי מעלם  

2246     

       

 מחקרי שיווק **4  4  בחינה

 ד"ר הדר ליאת 

2321 

       

 משולבת תקשורת שיווקית **4  4 יסודות ניהול השיווק  בחינה

 סאצ'י -ד"ר רינת שאנן

2318 

       

 מבוא למיקרו כלכלה בחינה

 יסודות המימון

 יסודות ניהול השיווק

-יסודות החשבונאות

 תנאי קדם במקביל

 אסטרטגיה עסקית **4  4

 ד"ר יאיר פרידמן

2076 

       

  אשכול חובה משפטי:     

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיםדיני תאגי *6  6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 ד"ר עזאם רפעאת

38 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   37-43  
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  88סמינריון, ראה עמ'      עבודה

  14קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. 
סטודנט שבחר בשנה ב' דיני משפחה ייבחר שני קורסים מתוך שלושת הקורסים הנותרים: דיני עבודה, דיני מיסים, 

ש"ס נוספים בבחירה משפטי. כמו כן, ניתן לבחור את כל  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12מי שיילמד סה"כ תאגידים.  דיני
 בקטגוריית בחירה משפטי. 1-בתוך קטגוריית האשכול המשפטי ו 3ארבעת הקורסים: 

  הרישום לקורסים אלה יתבצע באמצעות הרישום המקוון לקורסים.

    

 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  30-לבחור כ סטודנט חייב 14

 י. כמו כן, יש לבחורבחירה משפט 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ בשפה האנגלית,
ש"ס  6-ש"ס מתוך חטיבת עמיות ו 2ש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי,  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2

קליניקות משפטיות. בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים 
 הכלליים בקמפוס.
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 1מסלול  -שנה ג'  - פסיכולוגיהמשפט ו
 

מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין **6  6

 ד"ר רועי שפירא

 

22 

       

 תאוריות באישיות א' *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 "ר נטלי סגולד

 

8889 

       

 מבוא לפסיכולוגיה קלינית א *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר שחר בן

8912 

       

מאפייני אישיות של עבריינים  *2  2  בחינה

 ועברייניות

 ד"ר יהושע וייס 

8921 

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

מבוא לפסיכולוגיה 

 קלינית א

2  2** 

 

 ולוגיה קלינית ב' מבוא לפסיכ

 ד"ר שחר בן

 

8913 

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 פסיכולוגיה חברתית

 פסיכולוגיה ארגונית **4  4

 ים-אסנת בוסקילהד"ר 

8013 

       

 תאוריות באישיות ב' **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר נטלי סגול

8890 

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 טיקהמבוא לסטטיס

8 2 

2 

2* 

2** 

 שיטות מחקר  והערכה

 ד"ר יונית דורון

 טליה חימוביץד"ר 

8014 

       

 המשפט ופסיכיאטרי **2  2  בחינה

 ד"ר אסף טויב

8903 

       

 3 6 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

3 

3* 

3** 

כישורים והתנסות בשדה 

 פסיכולוגיה משפטים

 גב' טל ירון

 אפקטר בן דורישילי גב' 

 יעל קמינסקיגב' 

8902 

       

  אשכול חובה משפטי:     

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים *6  6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 דיני מיסים  **4  4  בחינה 

 ד"ר עזאם רפעאת

38 
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 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

  44-50   

 

  סה"כ שעות סמסטריאליות

  15קורסי בחירה     

  88 ראה עמ'סמינריון,      עבודה

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
 

 הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. 
דיני משפחה ייבחר שני קורסים מתוך שלושת הקורסים הנותרים: דיני עבודה, דיני מיסים,  סטודנט שבחר בשנה ב'

ש"ס נוספים בבחירה משפטי. כמו כן, ניתן לבחור את  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12מי שיילמד סה"כ דיני תאגידים. 
 בקטגוריית בחירה משפטי. 1-בתוך קטגוריית האשכול המשפטי ו 3כל ארבעת הקורסים: 

  הרישום לקורסים אלה יתבצע באמצעות הרישום המקוון לקורסים.

 

 

    

האם  ,במהלך הרישום המקווןסטודנטים במסלול זה יוכלו לבחור על מנת להקל על העומס בין הסמסטרים, 
ם מימותא. שני הקורסים 3המסלול או בסמסטר א' עם מסלול ג' שארעם סמסטר ב' ברשם לדיני מיסים ילה

 בלוח הבחינות. במערכת ו

 

לסטודנטים במסלול משפטים פסיכולוגיה יתאפשר לקחת חלק בקליניקה משפטית שמערבת גם היבט פסיכולוגי 
משמעותי. במקרה הזה, הסטודנטים ייקבלו הן ליווי משפטי והן ליווי פסיכולוגי, במסגרת הקורס כישורים 

יניקה המשפטית והן לקורס כישורים פסיכולוגיים פסיכולוגיים, ובכך יתאפשר להם למלא את חובותיהם הן לקל
 .בבית הספר לפסיכולוגיה במקביל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים בשפה  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  32-לבחור כ סטודנט חייב15

ש"ס  2 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ האנגלית,
 ות. ש"ס קליניקות משפטי 6-ש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי ו 2מהיחידה ללימודים כלליים, 
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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

       

 זים דיני חו בחינה 

 דיני נזיקין

 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 

       

העת החדשה, מקורות  *3  3  בחינה

 הלאומיות ותולדות הציונות

 ד"ר רונן הופמן

849 

       

 תקשורת פוליטית  *2  2  בחינה

 ד"ר ערגה אטד

623 

       

 קבלת החלטות ומנהיגים **3  3  בחינה

 ד"ר רונן הופמן

4546 

       

  אשכול חובה משפטי:     

       

 דיני תאגידים *4 2 6 דיני  חוזים בחינה 

 פרופ' עמיר ליכט

37 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 ד"ר עזאם רפעאת

38 

       

 דיני עבודה *4  4 דיני חוזים  בחינה 

 ד"ר אדם שנער 

35 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות  24-30  

       

לסטודנטים בתוכנית      

 התואר הכפול:

 

       

 דיפלומטיה ומדיניות  **2  2  בחינה 

 החוץ של ישראל

 רונן הופמןד"ר 

982 

       

טרטגיות בלתי סוגיות אס **2  2  בחינה

 קונבנציונליות

 ד"ר רון אלדדי

4593 

       

 לסטודנטים בתואר הכפול סה"כ שעות סמסטריאליות 28-34  

       

  88, ראה עמ' סמינריון    עבודה                                         
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  16קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. 
דיני עבודה, דיני מיסים, הנותרים:  ת הקורסיםשני קורסים מתוך שלושסטודנט שבחר בשנה ב' דיני משפחה ייבחר 

ש"ס נוספים בבחירה משפטי. כמו כן, ניתן לבחור את כל  2ילמד ש"ס באשכול זה,  12מי שיילמד סה"כ  .דיני תאגידים
 בקטגוריית בחירה משפטי. 1-בתוך קטגוריית האשכול המשפטי ו 3ארבעת הקורסים: 

  באמצעות הרישום המקוון לקורסים.הרישום לקורסים אלה יתבצע 

    

 
 חטיבות

 
 ''ס קורס חובה בחטיבה הנבחרתש 2במהלך שנה ג' על הסטודנטים בהתמחות משפט וממשל ללמוד 

 
 חטיבה בממשל ומנהיגות

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מנהיגות בפעולה *2  2  בחינה

 מר רן כהן

4714 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות    2  

 
 ויישוב סכסוכים בדיפלומטיהחטיבה 

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 Strategy and **2  2  בחינה

Negotiations in the 

Nuclear Realm (e) 

 ד"ר אמילי לנדאו 

4595 

       

  סטריאליות סה"כ שעות סמ   2  

       

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.     

 
 חטיבה בביטחון וטרור

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 הטרור השיעי ואירן **2  2  בחינה

 ד"ר איתן עזאני

861 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות    2  

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  30-לבחור כ סטודנט חייב 16

 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ בשפה האנגלית,
ש"ס  6-ש"ס מתוך חטיבת עמיות ו 2נתחומי, ש"ס פעילות קהילתית/בחירה בי 4ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2

בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים קליניקות משפטיות. 
 הכלליים בקמפוס.
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 מזרח תיכוןבחטיבה 

 
 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 (e) לאומיות ואיסלאם *2  2  בחינה

 פרופ' שאול משעל

4597 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות    2  

       

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.     

 
 

 פט וביטחוןשחטיבה במ
 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 רצח עם *2  2  בחינה

 פרופ' יאיר אורון

4740 

       

  ריאליות סה"כ שעות סמסט   2  

 
 

 דיפלומטיה ציבוריתהתוכנית ל
הינו  הלימודים בחטיבה זו משותפים למסלול הישראלי והבינ"ל ויתקיימו בשפה האנגלית. תנאי הקבלה לחטיבה

  .ושליחת קורות חיים ומעלה 85מוצע ציונים מ
 '.גנ"ז( במהלך שנה  13חטיבה זאת יילמד את כל קורסי החטיבה )והתקבל לסטודנט שבחר 

 

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

 

 פלסטיני-דילמות מדיניות: הסכסוך הישראלי *2  2 

 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  עבודה

 

 4* 

4** 

 התמחות בדיפלומטיה ציבורית דיגיטלית

 )מחליף סמינר(

  מר ירדן בן יוסף

 

7550 

 7564 דיפלומטיה ציבורית דיגיטלי *4  1  עבודה
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 מר יורם מורד **4

       

  סה"כ נקודות זכות   13  

      
 מקצוע הנלמד בסמסטר א'.

 
* 

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     
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 3מסלול  -שנה ג'  -משפט ועסקים 
 התמחות משפט עסקי בינלאומי בלבד

 
מטלה סופית 

 בקורס

 ה"כ שעותס דרישות קדם

 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 

       

 שיווקיסודות ניהול ה *4  4  בחינה 

 ד"ר מיכל סר בן עמי

43 

       

 מבוא למיקרו כלכלה בחינה

 יסודות המימון

 יסודות ניהול השיווק

-יסודות החשבונאות

 תנאי קדם במקביל

 אסטרטגיה עסקית *4  4

 יאיר פרידמןד"ר 

2076 

       

 תורת ההשקעות **4  4 יסודות המימון בחינה 

 אמיר רובין פרופ'

61 

       

 תמטיקה א'מ בחינה

 מבוא למיקרו כלכלה

 כלכלת עסקים  *3  3

 ד"ר יצחק אורון

2246     

       

 משפט אירופי עסקי **3  3  בחינה

 גיא הרפזד"ר 

 

1531 

       

 2  בחינה

 

קניין רוחני בינלאומי  **2 

International Intellectual 

Property  (e) 

 ד"ר דב גרינבאום

1999 

       

  חובה משפטי: אשכול     

       

 דיני מיסים *4  4  בחינה

 ד"ר לימור ריזה

38 

       

 דיני תאגידים **4 2 6 דיני חוזים בחינה 

 ד"ר עלי בוקשפן

37 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   38-44  

       

  88ראה עמ' סמינריון,      עבודה
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 17קורסי בחירה     

 

 

       

       

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

      
(e           )הקורס יינתן בשפה האנגלית 

  
 ם. הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסי

סטודנט שבחר בשנה ב' דיני משפחה ייבחר שני קורסים מתוך שלושת הקורסים הנותרים: דיני עבודה, דיני 
ש"ס נוספים בבחירה משפטי. כמו כן, ניתן  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12מי שיילמד סה"כ מיסים, דיני תאגידים. 

 בקטגוריית בחירה משפטי. 1-בתוך קטגוריית האשכול המשפטי ו 3לבחור את כל ארבעת הקורסים: 
  הרישום לקורסים אלה יתבצע באמצעות הרישום המקוון לקורסים.

    

 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  30-לבחור כ סטודנט חייב 17

 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ ת,בשפה האנגלי
ש"ס  6-ש"ס מתוך חטיבת עמיות ו 2ש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי,  4ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2

חור כל קורס מרשימת הקורסים בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבקליניקות משפטיות. 
 הכלליים בקמפוס.
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 3מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 
 התמחות מקרקעין בלבד

 יסודות המימון ותורת ההשקעות.דיני קניין, מעבר הקורסים  ינוה זו תהשתתפות בהתמחוהמשך תנאי ל
 

 סה"כ שעות םדרישות קד מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים בחינה 

 דיני נזיקין 

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 יסודות המימון *4 1 4 מתמטיקה א'  בחינה 

 מר לוני עוז

42 

       

 ל השיווקיסודות ניהו *4  4  בחינה 

 ד"ר מיכל סר בן עמי

43 

       

 מבוא למיקרו כלכלה בחינה

 יסודות המימון

 יסודות ניהול השיווק

-יסודות החשבונאות

 תנאי קדם במקביל

 אסטרטגיה עסקית *4  4

 יאיר פרידמןד"ר 

2076 

       

 תורת ההשקעות **4  4 יסודות המימון בחינה 

 אמיר רובין פרופ'

61 

       

 מתמטיקה א' הבחינ

 מבוא למיקרו כלכלה

 כלכלת עסקים  *3  3

 ד"ר יצחק אורון

2246     

       

 כלכלה עירונית **2  2 דיני קניין  בחינה 

 ד''ר אפרת טולקובסקי

10086 

       

 דיני תכנון ובנייה **3  3 דיני קניין בחינה

 פרופ' אמנון להבי

500 

       

  אשכול חובה משפטי:     

       

 דיני מיסים *4  4  בחינה

 ד"ר לימור ריזה

38 

       

 דיני תאגידים **4 2 6 דיני חוזים בחינה 

 ד"ר עלי בוקשפן

37 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

       

 סה"כ שעות סמסטריאליות   38-44  

 

 

  88, ראה עמ' נריוןסמי     
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  18קורסי בחירה     

       

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

      

(e           )הקורס יינתן בשפה האנגלית 
       

 הקורס נלמד במסגרת אשכול חובה משפטי בו עליכם לבחור שלושה מתוך ארבעה קורסים. 
ה ב' דיני משפחה ייבחר שני קורסים מתוך שלושת הקורסים הנותרים: דיני עבודה, דיני מיסים, סטודנט שבחר בשנ

ש"ס נוספים בבחירה משפטי. כמו כן, ניתן לבחור את כל  2ש"ס באשכול זה, ילמד  12מי שיילמד סה"כ דיני תאגידים. 
 פטי.בקטגוריית בחירה מש 1-בתוך קטגוריית האשכול המשפטי ו 3ארבעת הקורסים: 

  הרישום לקורסים אלה יתבצע באמצעות הרישום המקוון לקורסים.

    

 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  30-לבחור כ סטודנט חייב 18

 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 16-מתוך האשכול המשפטי וכש"ס קורסי בחירה משפטיים  14-כ בשפה האנגלית,
ש"ס  6-ש"ס מתוך חטיבת עמיות ו 2ש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי,  4כלליים,  ש"ס מהיחידה ללימודים 2

בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים קליניקות משפטיות. 
 הכלליים בקמפוס.
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 3מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 
 התמחות חשבונאות בלבד

 
מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים בחינה 

 דיני נזיקין 

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 דיני תאגידים **4 2 6 דיני חוזים בחינה 

 ד"ר עלי בוקשפן

37 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

  בחינה

 

 *1 3 4 יסודות החשבונאות ב'

 

 תיאוריה חשבונאית

 שוב  י''ח שלומרו

2062 

       

 מבוא לחשבונאות בחינה 

 מיסים א'

 מיסים ב' *3 1 4

/ רו"ח טארק אילי פיטרמןרו"ח 

 דיביני

2115 

       

 חשבונאות ניהולית *2 1 3 יסודות החשבונאות א' בחינה

 רו"ח ענבל יהודיוף

2011 

       

 מיסוי תאגידים **1 3 4 מבוא למיסים בחינה 

 שלם-ולנד עםרו"ח  ר

2017 

       

 לחשבונאים 'סטטיסטיקה ב *3  3  בחינה

 מר עמית נוביק

2097 

       

 סטטיסטיקה ב' בחינה

 

 אקונומטריה לחשבונאים **3  3

 מר רועי ששון

2266 

       

 'איסודות החשבונאות  בחינה

 יסודות החשבונאות ב'

 יסודות ביקורת חשבונות **3   3

 ישראל נקלרו"ח 

 

2018 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   40  

       

  88, ראה עמ' סמינריון     

  19קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים    

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4מתוכם: עד לסיום התואר, משפטיים ש"ס קורסי בחירה  12-לבחור כ סטודנט חייב 19

ש"ס פעילות  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 8-בשפה האנגלית וכ
 ש"ס קליניקות משפטיות.  6-קהילתית/בחירה בינתחומי ו
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 4מסלול  -' גשנה  – .LL.Bים שפטמ
מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות רישות קדםד

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר הלימוד            מקצוע 

 סקור

       

 דיני מיסים *4  4  בחינה

 עו"ד דודי גולדמן

38 

       

 מבט השוואתי –דיני ניירות ערך  *3  3  בחינה 

 פרופ' עמיר ליכט

10252 

       

במשפט  סוגיות מתקדמות * 2   2  בחינה 

 ותרבות

 ענת רוזנברגד"ר 

10250 

       

 The Role of International Law * 2   2  בחינה

in Attempts to Solve the 

Arab-Israel Dispute (e) 

 פרופ' רובי סיבל

791 

       

 דיני לשון הרע * 2   2  בחינה 

 פרופ' רון קליינמן

10251 

       

 תאגידיתליטיגציה  *3  3  בחינה

 יעל ארידור בר אילןד"ר 

10257 

       

 קניין רוחני בינלאומי * 2   2  בחינה

 ד"ר ליאור זמר

10253 

       

 השפיטה **2  2  בחינה 

 כב' השופט דוד חשין

10256 

       

סוגיות נבחרות ברגולציה של  **2  2  בחינה 

 שווקים

 פרופ' דיויד גילה

10311 

       
 סדר דין אזרחי **1 4 5  בחינה 

 ד"ר גליה שניבויים

34 

       
 חוזים מיוחדים מבט השוואתי **3  3  בחינה

 ד"ר רוני רוזנברג

10258 

       
 נגזרות פיננסיות **3  3  בחינה

 מנחם פדרעו"ד 

10259 

       

 משפט וחברה **2  2  בחינה 

 ערן דוידיעו"ד 

10306 

       
 ומרי הסףש **3  3  בחינה

 מתן גוטמןעו"ד 

10260 
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  )סמסטר א'(: 4מתוך  1יש לבחור סמינר 
       
 סוגיות נבחרות במשפט הפרטי * 2   2  

 ד"ר רונן קריטנשטיין

1976 

       
משפט ומוניטין: המשפט כמעצב  * 2   2  

 את דעת הקהל

 ד"ר רועי שפירא

10254 

       
 ראי המשפט החוקתיהמשפחה ב * 2   2  

 ד"ר ליאור ברשק

10042 

       
סוגיות נבחרות ברגולציה מסחרית  * 2   2  

 באיחוד האירופי

 ד"ר ליאור זמר

10349 

       

  )סמסטר ב'(: 4מתוך  1יש לבחור סמינר 
       
 משפט חוקתי השוואתי **2  2  

 ד"ר יניב רוזנאי

1173 

       
 שותמתנות וירו **2  2  

 טנשטייןיד"ר רונן קר

1296 

       
 סוגיות נבחרות-דת ומדינה **2  2  

 ד"ר ליאור ברשק

1968 

       
 נטילות ונתינות **2  2  

 שנור-ד"ר רונית לוין

10261 

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   42  

  20קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** צוע הנלמד בסמסטר ב'.מק     

קורס בחירה משפטי מובנה במערכת ובלוח הבחינות. סטודנט שמעוניין לרדת מהקורס, יוכל לבחור קורס בחירה 

 הרישום המקוון. עשבו מהלךמשפטי אחר ב

 

 סמינריונים אלה מיועדים אך ורק למסלול זה ומובנים במערכת השעות. 

.  סטודנט שמעוניין וון ניתן יהיה להירשם לסמינריונים אלה בלבדרישום המקחלון הזמן הראשון בבמהלך 

 .שבוע הרישוםשל לבחור סמינריון אחר, יוכל לעשות זאת ביום האחרון 

 

הקורס נלמד בשפה האנגלית ומשמש עבורכם כקורס בחירה משפטי באנגלית. סטונדטים שמבקשים להחליפו 

 המקוון. בקורס בחירה באנגלית אחר, יעשו זאת ברישום

(e) 

 

                                                           
משפטיים ש"ס קורסים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  23-לבחור כ סטודנט חייב 20

ש"ס פעילות  2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 19-בשפה האנגלית וכ
 קהילתית/בחירה בינתחומי. 
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 1מסלול  –שנה ד'  –משפט ועסקים 
 פסיכולוגיההתמחות שיווק, מימון ו

 שיווק ומימון – תכנית שלד

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 סדר דין אזרחי **5  5  בחינה 

 סף פורתאד"ר 

34 

       

 דיני ראיות *4  4  בחינה 

 ד"ר ענת רוזנברג

 

73 

עסקאות מסחריות  *2  2  בחינה

 בינלאומיות

 ד"ר ליאור זמר

1529 

       

  ה"כ שעות סמסטריאליותס   11  

       

 :לסטודנטים בתכנית התואר הכפול 

       

 ניהול משאבי אנוש **2  2  בחינה

 ידמןד"ר שלומית פר
607 

       

  88, ראה עמ' סמינריון     

       

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  . פרטים נוספים יינתנו באתר הקורס.של שעה וחצי אחת לשבועייםהרצאה פרונטלית קורס מקוון. בנוסף תתקיים 
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  1מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות שיווק

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

 בנוסף לתכנית שלד 

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות דרישות קדם

 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-מיכל סר בןד"ר 

306 

       

 תקשורת שיווקית משולבת **4  4 יסודות ניהול השיווק  בחינה

 סאצ'י -ד"ר רינת שאנן

2318 

       

 דיני פרסום ושיווק *3  3  בחינה 

 ד"ר הלל סומר

599 

       

 אסטרטגיה שיווקית  *2  2 יסודות ניהול השיווק   עבודה

 פרופ' אייל בילוגורסקי 

582 

 

       

 שיווק קמעונאי  **2  2   עבודה

 גב' דנה טבת 

2294 

       

 יחסי ציבור ומוניטין  **2  2 יסודות ניהול השיווק  עבודה 

 י וגנרגב' דס

185 

       

 דע יניהול לקוחות בעידן המ **2  2  בחינה

 גב' עפרית קול 

2319 

       

 שיווק דיגיטלי  **2  2  בחינה 

 מר ינאי סלה 

2322 

       

       

  21קורסי בחירה     

       

 התמחותייםסמינרים 

 מתוך הרשימה הבאה:סמינר  1בחור יש ל

       

 סמינר תק"ש  **2  2  עבודה

 (e) ריד"ר עופר צלרמא

2057 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  14-לבחור כ סטודנט חייב 21

 2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2ש"ס נוספים:  14 כמו כן, יש לבחורש"ס בחירה משפטי.  10-בשפה האנגלית וכ
 מדינה יהודית-ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-וש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי 

ש"ס קורסי בחירה משפטיים  2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה: 
בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים  .תוך האשכולמ

 הכלליים בקמפוס.
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 יסודות ניהול השיווק עבודה

 ומעלה 80ממוצע כללי 

 סמינר שיווק בתעשיית הספורט **2  2

 מר יאיר שר

 עו"ד ניר ענבר

2209 

 

 

       

למצטיינים בעלי ממוצע  עבודה 

 ומעלה  85

 סמינר תחרות שיווק לוריאל * 2  2

 ד"ר טליה רימון

839 

       

למצטיינים בעלי ממוצע  עבודה 

 ומעלה 85

 סמינר שיווק רכב מרצדס **2  2

 ד"ר טליה רימון

2013 

       

 סמינר בניתוח וחיזוי טרנדים *2  2  עבודה

 (eגב' עדי יופה )

2308 

       

 :לסטודנטים בתכנית התואר הכפול

       

מחקרי שיווק התנהגות  עבודה

 צרכנים

 פרסום  ושיווקדיני 

 סמינר בשיווק ומשפט **4  4

 ד"ר עופר  צלרמאייר
130 

  

לניהול ( או 2074קוד )יעוץ עסקי לארגונים חברתיים -לפרויקט נובה תשע"זבשנת הלימודים סטודנטים שהתקבלו 

 .בלבד בחירה כלליים/בינתחומיים בקורסיה קורסים אל ( יוכלו להמיר2030תיקי השקעות )קוד 

 

  

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.     
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 התמחות משנה בתקשורת שיווקית

 )שנה ד' בהתמחות שיווק( 
 

 כללי

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

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

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

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

 עות מעבר למכסת השעות הרגילה לתואר.ההתמחות אינה מצריכה הוספת ש

 

 תקבלה לתכני

יסודות ניהול בקורס  85לתכנית יתקבלו סטודנטים בהתמחות שיווק בשנת הלימודים האחרונה, בעלי ציון 

 השיווק.
 
 

תהליכי ההרשמה והקבלה לשנת הלימודים הבאה )תשע"ז( ייעשו במייל לרכזת המסלול במנהל 
 .25.8.2016 -הסטודנטים עד ל

 

יוכלו להגיש מועמדות באמצעות המייל המפרט את  80 -אך גבוה מ 85 -סטודנטים בעלי ציון נמוך מ

 הסיבות לקבלם לתכנית.

 את המייל יש לשלוח לרכזת המסלול במנהל הסטודנטים.
 

 הערה: פתיחת התמחות המשנה מותנית במספר הנרשמים.
 
 
 
 התמחות המשנה בתקשורת שיווקית את ציינתהמ תעודה יקבל התכנית בדרישות יעמוד אשר סטודנט כל
 

 תכנית לימודים

 של התמחות המשנה קורסי חובה
 

נ"ז חובה התמחותי  2סטודנטים הרשומים להתמחות המשנה בתקשורת שיווקית יוכלו לקבל פטור מ 
 בשיווק לרבות סמינריון התמחותי.

 

מטלה סופית 

 בקורס

מספר  מקצוע הלימוד            עורשעות שי נקודות זכותסה"כ  והערות דרישות קדם

 קורס

 

תקשורת שיווקית  עבודה 

 משולבת

 ניהול מדיה *3 3

 גב' הדר להט

2227 

 

 יסודות ניהול השיווק עבודה

תקשורת שיווקית 

 משולבת

 

פרקטיקום  **2 2

 בפרסום

 מר אבי קורנס

713 
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 1  מסלול –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות מימון 

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

 בנוסף לתכנית שלד 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 יסודות המימון בחינה

חשבונאות וניתוח 

 דוחות כספיים

2  2* 

 

 ות כספייםניתוח דוח

 רו''ח אבישי עובדיה 

95 

       

 חשיבה ביקורתית *2  2 סטטיסטיקה ב' בחינה

 מר חבר שולברג

90 

       

 מבוא למיקרו כלכלה בחינה

 יסודות המימון

 יסודות ניהול השיווק

-יסודות החשבונאות

 תנאי קדם במקביל

 אסטרטגיה עסקית **4  4

 ד"ר ארי דותן

2076 

       

 אופציות וחוזים עתידיים *2  2 רת ההשקעותתו בחינה

 מר ליאון סנדלר 

248 

       

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

מבוא לביטוח ולניהול  *2  2

 סיכונים

 ד''ר בועז ים

593 

       

 תורת ההשקעות בחינה

אופציות וחוזים 

 עתידיים

 ניהול סיכונים פיננסים **2  2

 מר ליאון סנדלר

401 

       

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

 שוק ההון בישראל *2  2

 מר לוני עוז

97 

       

 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 

       

 יסודות החשבונאות בחינה

 יסודות המימון

 מבוא למימון פרויקטים **2  2

 מר שגיא בן סימון

2299 
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 :לסטודנטים בתכנית התואר הכפול

       

 *2  4  עבודה

2** 

 €סמינר בשוק ההון 

פרופ' רונן ישראל / ד"ר 

שמעון קוגן/ פרופ' יעקוב 

 בודוך

96 

       

       

  22קורסי בחירה     

       

       
( או לניהול 2074)קוד יעוץ עסקי לארגונים חברתיים -סטודנטים שהתקבלו בשנת הלימודים תשע"ז לפרויקט נובה

 .בלבד קורסי בחירה כלליים/בינתחומיים ב( יוכלו להמיר קורסים אלה בקורסי 2030תיקי השקעות )קוד 

 

 * 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 €

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

 .ם לשעות הסמינר, רק במהלך השבוע השני של תקופת השינויים, השבוע השני ללימודיםהחופפי

  

 : יועץ ניירות ערך ןלמתמחי מימון המעוניינים לקבל רישיו

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

   http://www.isa.gov.ilשות: עליכם לבדוק את התקנות הספציפיות באתר הר

קבלת אישור  טרםלהשלים את כל הקורסים יידרש "ע יניועץ  ןהקשורים לרישיוקורסים  ללמודסטודנט המעוניין 

 .זכאות לתוארה

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  14-לבחור כ סטודנט חייב 22

 2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2ש"ס נוספים:  14 ש"ס בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-בשפה האנגלית וכ
 מדינה יהודית-ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-וש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי 

ש"ס קורסי בחירה משפטיים  2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה: 
שע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים בשנת ת .מתוך האשכול

 הכלליים בקמפוס.

  

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

 

 

 ניהול סיכוניםהתמחות המשנה ב את המציינת תעודה יקבל התכנית ישותבדר יעמוד אשר סטודנט כל

 

 דרישות התכנית
 

 מהקורסים הבאים: דבכל אחלפחות  85 ציון של
 

יסודות המימון 

תורת ההשקעות 

 

 מהקורסים הבאים: בכל אחדלפחות  80וכן ציון של 

מבוא לביטוח ולניהול סיכונים 

אופציות וחוזים עתידיים 

ם פיננסייםניהול סיכוני 

 

 כל הקורסים הינם קורסי חובה בתואר ו/או בהתמחות מימון.

 הבדיקה נעשית בשלב סגירת התואר.
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 ליזמות  ZELLתכנית   
 )התמחות(  

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

משיקגו. תכנית היזמות, בת שנה אקדמית  (Sam Zell)ל היזם בעל השם העולמי, סם ז  מתו של הודות לתרו

. תכנית המשתתפים בה להקמת מיזם חדש של הסטודנטים תלספק פלטפורמה מעשינועדה אחת, 

של חברות  להלימודים, המתקיימת בשפה האנגלית, מקנה כלים מעשיים ויידע תיאורטי בהקמה וניהו

 היוצרת שווי לבעליה. העד לחברמהרעיון ו -חזון  מתח ולהגשותילפ יםיונייזמיות, הח

 

 התכנית מורכבת משלושה יסודות:

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

י והקמת המיזמים פוטנציאליים, ניתוח הסביבה העסקית, הכנת תכנית עסקית ושיווקית, בניית מודל עסק

בפועל, בהתאם למסגרת הזמן. במהלך חופשת הקיץ יצוותו הסטודנטים לקבוצות, יבחרו רעיון למיזם 

ר יועצים ומנחה עסקי מנוסה.   ויחלו בעבודתם. את הקבוצות ילוו סגל התכנית,  ב   ח 

 

דנאות לצד הפראקטיקום בהקמת מיזם ילמדו הסטודנטים קורסים וס – קורסים מתקדמים ביזמות

תחומים שונים, המותאמים במיוחד ליזמים ויצירת מיזמים חדשים: מימון, אסטרטגית שיווק, היבטים ב

 משפטיים, פסיכולוגיה ארגונית, פרזנטציה עסקית, מנהיגות, חדשנות, יזמות באינטרנט וניהול משא ומתן. 

 

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

היכרות עם יזמים ועם סיפורי ההצלחה והכישלון שלהם. הסדנא מורכבת מהרצאות ומפגשים עם יזמים, 

משקיעים ואנשי מקצוע המתמחים באספקטים השונים בהקמה ובפיתוח של מיזם. כמו כן, כוללת הסדנא 

מן   Kellogg-ניהול ויזמות בימים, במהלכה יעברו הסטודנטים סדנת  12-נסיעת לימודים לחו"ל בת כ

במינהל עסקים, יבקרו בחברות מובילות ויפגשו את היזם ומייסד התכנית,  המובילות בארה"ב לתואר שני

 ל . סם ז  

 

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

. לאחר עיון מעמיק בבקשות המועמדות ובמכתבי ניתמועמדותם לתכאת להגיש הבינתחומי, מוזמנים 

מספר סטודנטים להשתתף בתוכנית קיץ.  ייבחרוהמלצה ייערכו ראיונות אישיים עם המועמדים, מתוכם 

 .תכניתסטודנטים ל 24-לאחר מיון סופי יבחרו כ

 מורן ניר

 ליזמות Zellמנהלת תכנית 

 

או להפנות אלינו שאלות אלינו   www.idc.ac.il/Zellלמידע נוסף אודות התכנית ניתן לפנות לכתובת 

 zep@idc.ac.il-לכתובת המייל 

 

http://www.idc.ac.il/Zell
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

 
 משא ומתן 5016

 מר'  מיכאל צור, עו"ד
 

 0  

 סדנת פרזנטציה עסקית  5014
 גב' אביגיל טנמבאום 

 ומר' מיקל וייטס

 0  

 
5341 

 
 

               

 מנהיגות וניהול צוות
 ד"ר אמיר כפיר

 
 

 0 
 
 
 

 
 

     
 קורסי יסוד

 
     

5004 
 

 הקמת מיזם א' 
 מורן נירגב' 

 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 
 

 נושאים אקטואלים בכלכלה
 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
 עבודה

 
5000 

 
 
 

 ומיסויים  שפטייםהיבטים מ
 ביזמות

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

 

 מפגשים; מפגשי צוות 12 2 **2
 בחינה

     
 הקמת מיזם ב' 5005

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

 עבודה
     

 מודלים עסקיים 5343
 מר' יוני חפץ

 

 מפגשים 6 2 **2
 

 מיזמים ויזמות פיננסית 5021
 ד"ר דן מרום

 

 מפגשים 12 2 **2
 עבודה

 סדנת יזמות  5011
 גב' מורן ניר

 

 ה"ב סדנת הרצאות אורח ונסיעה לאר 4 ***4

 ימים בסוף סמסטר ב' 14 -בת כ
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 עבודה
  24 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 כלליים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של 

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

 משפטיים בשפה העברית.

  כפולסטודנטים אשר משלימים לתואר B.A ( '2במנהל עסקים ילמדו את הקורסים:  'שיטות מחקר  )ש"ס

 ש"ס(.  3ותקשורת שיווקית משולבת' )
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 1מסלול  –שנה ד'  -משפט ופסיכולוגיה 

 הקורסי חוב

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 סדר דין אזרחי **5  5  בחינה 

 אסף פורתד"ר 

34 

       

 דיני ראיות *4  4  בחינה 

 ד"ר ענת רוזנברג

 

73 

       
תהליכי היבטים פסיכולוגים ב **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 

 א'אבנורמלית 

 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' **2  2

 ד"ר רמי טולמץ

8139 

       

 חיוביתפסיכולוגיה  *2  2  עבודה
 ד"ר דינה ניר

8001 

       
  סה"כ שעות סמסטריאליות   19  
       

  23קורסי בחירה     

  88, ראה עמ' סמינריון     

       

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב     

  . פרטים נוספים יינתנו באתר הקורס.של שעה וחצי אחת לשבועייםהרצאה פרונטלית קורס מקוון. בנוסף תתקיים 

       

       
 
 
 
 

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  12-לבחור כ סטודנט חייב 23

 2מהיחידה ללימודים כלליים,  ש"ס 2ש"ס נוספים:  14 ש"ס בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 8-בשפה האנגלית וכ
  קורסי בחירה פסיכולוגיה.ש"ס  4-וש"ס קליניקות  6ש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי, 
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 סמינר מחקרי )שנתי(

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

4  2* 

2 ** 

איכות שינה בהפרעות חרדה 

 ובהפרעות קשב

 ד"ר יונתן קושניר

8942 

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה רב משתנית, 

 שיטות מחקר

4  2* 

2** 

 מיניות והתקשרות

 פרופ' גורית בירנבוים

8028 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

4  2* 

2** 

 חרדה חברתית

 ד"ר שרון רבקס

 

8943 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

 סטטיסטיקה רב משתנית

 שיטות מחקר

4  2* 

2** 

הצד האפל של סינכרון 

 בינאישי

 ד"ר יוליה גולנד

 

8114 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה

 סטטיסטיקה רב משתנית

 רשיטות מחק

 

4  2* 

2** 

קשיים, אושר והתמודדות 

בקרב אוכלוסיה הומו 

 לסבית

 ד"ר גבע שנקמן

8915 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

 שיטות מחקר 

4  2* 

2** 

התנהגות אנושית במצבי 

 איום

 לדיגב' עדי פרי פ

8947 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

4  2* 

2** 

The Cognitive View 

Point  

 בועז בן דודד"ר 

8944 
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 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 סטיקה ב'מבוא לססטי

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

4  2* 

2** 

המערכת ההתנהגותית של 

 חקירה בבגרות

 ד"ר יונית דורון

8945 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

 מחקרשיטות  

4  2* 

2** 

התערבות פסיכולוגית 

לפתרון סכסוכים בין 

 קבוצות

 בועז המאירי מר

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

       
 פסיכולוגיה אבולוציונית * 3  3 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 פרופ' צחי עין דור

 

8088 

       
 חיפוש אושר בעולם עוין *3  3 מבוא לפסיכולוגיה עבודה 

 ד"ר גבע שנקמן

8133 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

לקויות למידה והפרעת קשב  *3  3

 וריכוז

 רובין-ד"ר דפנה קופלמן

8058 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

3  3* 

 

  תבונת החושים

 גב' תלמה ליבל

8946 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

3  3* 

 

הבסיס הביולוגי של אמפתיה 

 בינאישית

 גב' יוליה גולנד

8126 

       
המערכת המינית והזוגית:  *3  3 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 השפעות הדדיות

 ורית בירנבויםפרופ' ג

8898 
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 קורסי בחירה

 יש לבחור שני קורסים מתוך הרשימה הבאה:

 לתשומת לבכם, באפשרותכם לבחור מחקר מודרך קבוצתי אחד כקורס בחירה

 

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

 סמסטר א'

 

       

 פסיכולוגיה, קבלה וחסידות *2  2 מבוא לפסיכולוגיה  בחינה

 ד"ר שלי גולדברג

8062  

       

מבוא לטיפול קוגניטיבי  *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 התנהגותי

 ד"ר דניאל חמיאל

8048 

       

ילדים  -אובדן התמימות  *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 לחץ ממושכים ומצבי

 ד"ר ענת שושני

8097 

       

  מבוא לפסיכולוגיה  עבודה

2 

  

2* 

מיינדפולנס בראי חקר המוח 

 והפסיכולוגיה 

 ד"ר נאוה לויט בן נון

8033 

       

על אהבה, תשוקה ואתיקה  *2  2 מבוא פסיכולוגיה מבחן בית

 במרחב הטיפולי

 ד"ר אורנה ראובן

8922 

  סמסטר ב'      

       

התמודדות  -טראומה נפשית  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 והשלכות

 ד"ר רמי טולמץ'

8061 

       

על המושג "אני" בין  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 פילוסופיה לפסיכולוגיה

 מר שהם יקותיאל

8948 

       

היבטיים פסיכולוגים  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה  עבודה

ניהול עסק והון ומשפטיים ב

 משפחתי

 ד"ר ליאו וולמר

8917 

       

החומרים שמהם עשויה  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 התודעה 

 ד"ר דניאל הלמן

8117 

       

 מטל"ב **2  2  עבודה

 נועם ברזיסמר 

8963 
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 ניתן לבחור מחקר מודרך קבוצתי משנה ג'   – קורס בחירה מחקר מודרך קבוצתי

 

 לבחור מחקר מודרך קבוצתי אחד כקורס בחירהניתן 
 

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

חרדות קיומיות ועמדות 

 פוליטיות

 פרופ' גלעד הירשברגר

8964 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

2  2* 

2** 

 

 חקר המח –סנכרון בינאישי 

 פרופ' נאווה לויט בן נון

8965 

 מבוא לפסיכולוגיה 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** 

 DICEהחלטות  קבלת

 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 

 לחקר מציאות מתקדמת

 ן פרידמןד"ר דורו

8933 
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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 

 ד"ר אסף פורת

73 

       

 סדר דין אזרחי *5  5  בחינה 

 אסף פורתד"ר 

34 

       
 פסיכולוגיה פוליטית **2  2  עבודה

 יוליה אלעד שטרנגר ד"ר

4501 

       

  88, ראה עמ' סמינריון     

       

  24קורסי בחירה     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   11  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

  . פרטים נוספים יינתנו באתר הקורס.של שעה וחצי אחת לשבועייםהרצאה פרונטלית קורס מקוון. בנוסף תתקיים 

  קורס זה מיועד לסטודנטים שירדו מהתואר הכפול.

 

 :בתכנית התואר הכפוללסטודנטים 

       

 ניתוח נתונים בממשל *2  2  עבודה

 ק אהרןד"ר יצח

4262 

       

 , חברה ותקשורתצבא **2  2  עבודה

 מיכל שביט ד"ר

4627 

       

 בחירות במדינת ישראל **2  2  בחינה

TBA 

4063 

       

 יישום מדיניות *2  2  בחינה

 ד"ר חיים וייצמן

4708 

       

דשנות בטרור ובהתמודדות ח **2  2  בחינה

 טרורה עם 

 לי אריאעד -גילד"ר 

4718     

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  12-לבחור כ סטודנט חייב 24

 2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2ש"ס נוספים:  14 חורש"ס בחירה משפטי. כמו כן, יש לב 8-בשפה האנגלית וכ
 מדינה יהודית-ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-וש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי 

ש"ס קורסי בחירה משפטיים  2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה: 
שנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים ב .מתוך האשכול

 הכלליים בקמפוס.
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 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 - 4733טיבתיים את הקורס החאנגלית ה חון וטרור לא יוכלו לבחור בקורסיסטודנטים מהתואר הכפול שבחטיבת בט

Terrorism and Counter-Terrorism Innovation 4486באופן אוטומטי לקורס עד וישובצו -עם ד"ר אריאלי גיל - 

Terrorism and Political Development .עם ד"ר עמיחי מגן 

 

 סטודנטים אשר למדו את הקורס במהלך סמסטר הקיץ בממשל ילמדו במקום את הקורס ג'נוסייד 
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 חטיבות בממשל
 

 ל. להשלמת ההתמחות בממשל יש ללמוד )בנוסף לתוכנית השלד(  לימודי חטיבה מלאה בממש
 

 חטיבה בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים
 

 נקודותסה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 3מתוך  1בחירה  -אנגליתקורסי      

 

 National Security and *2  2  בחינה

Decision Making Processes 

 ריאלעו"ד גיל אב

4712 

       

 Transatlantic Relations in *2  2  בחינה

the 21st Century 

 מר טומי שטיינר

4247 

       

 Strategy and Negotiations in **2  2  בחינה

the Nuclear Realm (e) 

 ד"ר אמילי לנדאו

4595 

 

       

  קורסי בחירה     

 :שלושהקורסים מתוך  אחדיש לבחור 

 

 2  חינהב

 

 ניהול מו"מ בינלאומי *2 

 מר שלום תורג'מן

529 

       

יישוב סכסוכים ומשא ומתן  **2  2  בחינה

 לשלום

 אריאלי שאולד"ר 

4088 

       

 בחינה

 

 

 קבלת החלטות במדיניות חוץ **2  2 

 ד"ר עופר ישראלי

4344 

       

 קורס בחירה:  

 יש לבחור שני קורסים מתוך שלושה:

       

 רוסיה:פוליטיקה ומדיניות חוץ *2  2  עבודה

 פלקוב יעקב ד"ר 

520 

       

ארה"ב כהגמון: דילמות  **2  2  עבודה

-אסטרטגיות אמריקאיות מ

 ועד ימינו 1945

 כוכבי נעם ד"ר 

4569 

       

 בחינה

 

 2 

 

 

 2** 

 

 סין: חברה ופוליטיקה

 עודד אבטד"ר 

4345 
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 סמינרים    

 סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים: יש לבחור

       

 *3  3  עבודה

 

פוליטיקה בין המעצמות 

 21-בראשית המאה ה

 מר טומי שטיינר

4314 

       

 עבודה

 

 

דיפלומטיה והמזרח התיכון  **3  3 

 בעידן הגלובליזציה

 ד"ר חיים קורן

4713 

       

 לאומיות, אתניות וסכסוכים **3  3  עבודה

 נויברגר פרופ' בני

4232 

       

 עבודה

 

 

דעת קהל ומדיניות החוץ  *3  3 

 בארצות הברית

 ד"ר אמנון כוורי

4758 

       

 הגירה גלובלית *3  3  עבודה

 ד"ר ליאב אורגד

4784 

       

  סה"כ נקודות זכות    11  

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ   

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ   

 (e) נתן בשפה האנגלית.הקורס יי   
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 חטיבה בממשל ומנהיגות
 

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ  דרישות קדם

נקודות 

 זכות

 שעות     

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 קורסי חובה 

       

 Leadership: Governance *2  2  בחינה

and Politics (e) 

 ד"ר חיים וייצמן

4647 

 

       

 מנהיגות בפעולה *2  2  בחינה

 רן כהןמר 

4714 

       

  :4מתוך  2 קורסי בחירה     

 בחינה

 

 2 

 

 2* 

 

 אתיקה בממשל ובמנהל ציבורי

 אירני-ד"ר ליזה סבן

855 

 

       

ניהול ומדיניות במערכת  *2  2  בחינה

 החינוך

 תירוש רונית גב' 

4745 

       

הליכי חקיקה ורגולוציה  **2  2  בחינה

 בישראל

  ר שירלי נוה"ד

4350 

       

 2  עבודה

 

 2* 

2** 

סדנה בניהול ומנהיגות בשלטון 

 המקומי 

 גבאי /גב' רעות הרושרועי מר 

4715 

       

  2מתוך  1בחירה  -סמינר     

       

                 חדשנות ויזמות פנים ארגונים *3  3       עבודה

 בגופי ממשל

 ד אריאלי                ע-ד"ר גיל

4717 

       

עושים שינוי? חברה אזרחית  **3  3  עבודה

 ושינוי חברתי

 ד"ר עדי קול

 

4683 

       

  סה"כ נקודות זכות   11  

       

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

 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

       

 קורסי חובה    

       

 עירק והמדינה האיסלאמית *2  2  בחינה

 ד"ר רונן זיידל

4679 

       

 הטרור השיעי ואירן **2  2  בחינה

 איתן עזאניד"ר 

861 

 קורסי בחירה

 יש לבחור קורס אחד מתוך הקורסים הבאים באנגלית:

       

 Terrorism and Political Development (e) *2  2  בחינה

 ד"ר עמיחי מגן

4486 

       

 Terrorism and Counter-Terrorism (e) **2  2  בחינה

Innovation 

 אריאלי עד –גיל ד"ר 

4733 

       

 יש לבחור קורס אחד מתוך הקורסים הבאים:

       

 מודיעין וקבלת החלטות **2  2  בחינה

 אלוף )במיל'( עמוס גלעד

534 

       

  יסודות המחקר וההערכה במודיעין **2  2  בחינה

 אל"מ רונן חיים כהן
 

387 

 סמינרים    

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים:

       

 מעורבות מדינות בטרור *3  3  ודהעב

 ד"ר שאול שי 

 

4563 

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

 קאעדה

 ד"ר איתן עזאני

4575 

       

ארגוני טרור חילוניים ודתיים במבט  *3  3  עבודה

משחרור לאומי ומהפכה עולמית למדינה  משווה:

 האסלאמית

 ד"ר מיכאל ברק

4661 

       

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

 מבט משווה: עבר והווה –ואסלאם 

 ד"ר גולדברג אורי

4624 

       

 4072 מאפייני האיום ואתגרי המענה –הג'יהאד הגלובלי  **3  3  עבודה
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 ד"ר איתן עזאני

 

  סה"כ נקודות זכות    11  

       

 * סמסטר א'.קצוע הנלמד במ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

 הקורס יינתן בשפה האנגלית.    
 

-Terrorism and Counter סטודנטים  אשר בחרו בקורס " -

Terrorism Innovation"  חדשנות  ", לא יוכלו לבחור בקורס

 ".בטרור ובהתמודדות עם הטרור

(e) 
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 מזרח תיכוןבחטיבה 
 

מטלה 

סופית 

 בקורס

שות דרי

 קדם

סה"כ 

נקודות 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 קורסי חובה     

       

 (e) לאומיות ואיסלאם *2  2  בחינה

 פרופ' שאול משעל

4597 

       

 איראן והזירה המזרח תיכונית *2  2  בחינה

 ד"ר אלישבע מכליס 

4688 

       

בחינת 

 בית

 משטר ופוליטיקה במצרים **2  2 

 ברגד"ר אורי גולד

4603 

       

 ומשטר בערב הסעודית, אנרגיה חברה **2  2  בחינה

 ד"ר יוסי מן

4602 

 סמינר חובה   

  

האביב הערבי והסדר הפוליטי במזרח  *3  3  עבודה

 התיכון

 פרופ' שאול משעל 

4637 

       

  סה"כ נקודות זכות   11  

      

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ 

 קצוע הנלמד בסמסטר ב'מ 
 

** 

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית. 
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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 Final Paper 

      

4222 Spoken Arabic 

Dr. Yair MacClanahan Shophet 

Miss Ronny Barda 

2* 

2** 

1 2 Exam 

      

4015 Topical Issues in the EU 

Dr. Yair MacClanahan Shophet 

2*  2 Exam 

      

4316 Judaism as a Civilization: An Introduction for 

Leaders 

Rabbi  Matthew Bekrowitz 

2* 

 

 2 Final Paper 

      

873 Leadership in Practice: Rhetoric, Public 

Speaking, and Debate  

Ms. Sara Averick 

Dr. Pamela Peled (Two Groups) 

3*  2 Paper and 

Class Work  

      

4628 Diplomacy and Communication: Practical 

Diplomacy Workshop 

Mr. Lior Weintraub 

2*  2 Final Paper 

      

4183 The US Political and Legal System 

Adv. Ira Reiner 

Prof. Michael Doran 

2*  2 Final Paper 

      

      

4643 Capstone Project Research Workshop 

Dr. Orly Idan 

2* 

2** 

  Class Work 

      

4238 Current Challenges Facing Israeli Society  

Dr. Alisa Rubin Peled 

?  2 

 

Class Work 

      

4016 Argov Seminar 

Dr. Alisa Rubin Peled 

2* 

2** 

 4 Capstone 

Policy Project 

      

4100 Study Tour to Europe, US and China 

Dr. Alisa Rubin Peled 

?  3 Final Paper 

      

4760 Current Political Developments in the 

Developing World 

Dr. Jennifer Shkabatur 

2**  2 Final Paper 
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4761 Seminar: Narratives in the Israeli-Palestinian 

Conflict 

Ms. Miri Eisin 

3**  3 Seminar Paper 

      

4301 The Arab Sector in Israel   

Dr. Dalia Fadila 

2**  1 Final Paper 

      

158 Simulation Games and Negotiation 

Processes 

Dr. Chanan Goldchmidt 

4**  2 Simulation 

      

4019 Media Skills Workshop 

Headline Media 

4**  2 Class Work 

      

4300 International Political Economy 

Dr. Alisa Rubin Peled 

2** 1** 3 Home Exam 

      

4762 

 

Social Entrepreneurship  

Dr. Inbal Abbou 

 

2**  1 Final Paper 

4694 China: Society and Politics 

Dr. Eyal Propper 

 

2**  2 Final Paper 

4607 Effective Presentations   

Mr. Lior Shoham 

2**  1 Final Paper 

      

 Total Semester Hours   40  

     

* First Semester Course     

** Second Semester Course     

 Intensive course     

 

 

 
 

 

 

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

 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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 3מסלול  –שנה ד'  –משפט ועסקים 

  , חשבונאותמי, מקרקעין, מדעי הרשתהתמחויות משפט עסקי בינלאו

 מדעי הרשתו מקרקעין ,עסקי בינלאומי – תכנית שלד

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 סדר דין אזרחי **5  5  בחינה 

 אסף פורתד"ר 

34 

       

 דיני ראיות *4  4  ה בחינ

 ד"ר ענת רוזנברג

 

73 

עסקאות מסחריות  *2  2  בחינה

 בינלאומיות

 ד"ר ליאור זמר

1529 

       

 מבוא למיקרו כלכלה בחינה

 יסודות המימון

 יסודות ניהול השיווק

-יסודות החשבונאות

 תנאי קדם במקביל

 אסטרטגיה עסקית **4  4

 ד"ר ארי דותן

2076 

       

  ה"כ שעות סמסטריאליותס   15  

       

 :לסטודנטים בתכנית התואר הכפול 

       

 ניהול משאבי אנוש **2  2  בחינה

 ד"ר שלומית פרידמן
607 

       

 עסקי בינלאומי ומקרקעין בלבד: לסטודנטים בתכנית התואר הכפול 

       

 *2  4  עבודה

2** 

 €סמינר בשוק ההון 

פ' יעקוב ד"ר שמעון קוגן/ פרו

 בודוך

96 

       
 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים     

  .של שעה וחצי אחת לשבועייםהרצאה פרונטלית קורס מקוון.   

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

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

 .בחירה/סמינריונים החופפים לשעות הסמינר, רק במהלך השבוע השני של תקופת השינויים, השבוע השני ללימודים
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  3 מסלול –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

3 

 

 

 

 3* 

 

 

 

 ממשל תאגידי השוואתי

 פרופ' עמיר ליכט 

10262 

 עסקאות מימון בינלאומיות *2  2  בחינה

 ע"ד אמנון אפשטיין

1501 

       

 דיני השקעות בינלאומיים *2  2  בחינה

 סוהא ג'ובראן גב' 

10183 

       

 3  בחינה

 

 

רגולציה פיננסית והשוק  **3 

 הגלובלי

 ד"ר מורן אופיר

10184 

       

 3  בחינה

 

 דיני בנקאות *3 

 ד"ר לירן חיים

10263 

       

 בחינה

 

 ציות בינ"ל  **2  2 

 הרכבי -צ'רטוקאלה עו"ד 

1689 

       

 מיסוי בינלאומי **2  2  בחינה

 ד"ר רפעאת עזאם

1581 

       

  25קורסי בחירה     

       

                                        סה"כ שעות סמסטריאליות   17  

       

 * למד בסמסטר א'.מקצוע הנ     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  14-לבחור כ סטודנט חייב 25

 2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2 ש"ס נוספים: 14 ש"ס בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-בשפה האנגלית וכ
 מדינה יהודית-ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-וש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי 

ש"ס קורסי בחירה משפטיים  2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה: 
קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים  בשנת תשע"ז לא יוצעו .מתוך האשכול

 הכלליים בקמפוס.
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 3מסלול  –שנה ד'  -שפט ועסקים מ
 התמחות מקרקעין 

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

 בנוסף לתכנית שלד 

 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 מקביל-דיני קניין בחינה

 עו"ד ענת בירן

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 

       

 מיסוי מקרקעין **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 

       

 רישום מקרקעין **1  1  בחינה

 שנור-ד"ר רונית לוין

10264 

       

  88, ראה עמ' סמינריון     עבודה

       

  26קורסי בחירה     

       

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  16-לבחור כ סטודנט חייב 26

 2דים כלליים, ש"ס מהיחידה ללימו 2ש"ס נוספים:  14 ש"ס בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-בשפה האנגלית וכ
 מדינה יהודית-ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-וש"ס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי 

ש"ס קורסי בחירה משפטיים  2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה: 
, לכן ניתן לבחור כל קורס מרשימת הקורסים בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות .מתוך האשכול

 הכלליים בקמפוס.
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  סה"כ שעות סמסטריאליות   18  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  הקורס נלמד פעם בשבועיים     
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   3מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 

 התמחות מדעי הרשת 

 בנוסף לתכנית שלד 

 סה"כ שעות דםדרישות ק 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

 דוד מובשוביץ ד"ר 

 

2124 

       
 חברתיותסדנה ברשתות  *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 

       

 טכנולוגיות שיווק דיגיטלי **4  4  בחינה 

 מר ינאי סלה 

2325 

       

 ניהול קשרי לקוחות **2  2  בחינה

 גב' יעל שני

2217 

       

 -מבוא לביג דאטה ו **3  3 סטטיסטיקה א  עבודה

analytics 

 מר רן ברגמן 

2276 

       

מבוא לטכנולוגיה  בחינה

 מאחורי יישומי מידע

רשתות תקשורת 

 ופיתוח יישומי רשת

 ניתוח מערכות מידע *2  2

 מר יוסי ויזל

2324 

       

  27רסי בחירהקו     

       

  סה"כ שעות סמסטריאליות   22  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  88-ודיני מחשבים קוד קורס 10065-קוד קורסקורסי הבחירה דיני פטנטים שני ניתן להמיר קורס חובה זה ב

                                                           
ש"ס קורסים משפטיים  4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים ש"ס קורסי בחירה  16-לבחור כ סטודנט חייב 27

 2ש"ס מהיחידה ללימודים כלליים,  2ש"ס נוספים:  14 ש"ס בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-בשפה האנגלית וכ
 מדינה יהודית-ש"ס הנותרים יש לקחת מאשכול "מדינת ישראל 10-וס פעילות קהילתית/בחירה בינתחומי ש"

ש"ס קורסי בחירה משפטיים  2 -ש"ס קליניקות ו 6 ,ש"ס מתוך חטיבת עמיות 2ודמוקרטית" על פי החלוקה הבאה: 
כל קורס מרשימת הקורסים  בשנת תשע"ז לא יוצעו קורסים מחטיבת עמיות, לכן ניתן לבחור .מתוך האשכול

 הכלליים בקמפוס.
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 3מסלול  –שנה ד'  –משפט ועסקים 

  בחשבונאותות התמח

 תוכנית שלד

 סה"כ שעות דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תסמסטריאליו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 סדר דין אזרחי **5  5  בחינה 

 אסף פורתד"ר 

34 

       

 דיני ראיות *4  4  בחינה 

 ד"ר ענת רוזנברג

 

73 

       

עסקאות מסחריות  *2  2  בחינה

 בינלאומיות

 ד"ר ליאור זמר

1529 

       
 דיני חוזים בחינה

 דיני תאגידים

 דיני ני"ע *3  3

 פרופ' עמיר ליכט

400 

       

  ה"כ שעות סמסטריאליותס   14  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  פעם בשבועיים התרגול נלמד     

  . פרטים נוספים יינתנו באתר הקורס.של שעה וחצי אחת לשבועייםהרצאה פרונטלית קורס מקוון. בנוסף תתקיים 
 

קורסים בנוסף לתוכנית שלד, יילמדו  ,השלמה לבחינות מועצת רואי החשבוןהלימודי שנת בסטודנטים 
 .בעמוד הבא להלן ונוספים כפי שיפורט
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  השלמה לבחינות מועצת רואי החשבוןלימודי שנת 
 

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

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

ת לבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון. בוגרי שנת ההשלמה ייגשו לשתי רואי חשבון וכוללת הערכו 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. ראשון )יום מלא(  ימי הלימוד הם

 .05.03.17ויסתיים בתאריך  06.11.16ל בתאריך חסמסטר א' י

  . 01.09.17ויסתיים בתאריך  07.05.17ל 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

 ד"ר אייל שנהב 

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 

       

 ביקורת חשבונאות מתקדמת ב **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 הציעבבית ספר רדזינר למשפטים ממצטיינים התכנית 

 הכולל העשרה עיונית, מקצועית וחברתית. ייחודי 

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

רוח לאנשי ית אאוסדנהמשפט, סמינר תיאוריות,  ועולם 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  23 -אות למשפטים ברחבי העולם ועוד. סך הכל, ילמדו במסגרת התכנית כממיטב האוניברסיט

 . 28התואר

נציג בכיר ליווי ו מהפקולטה למשפטים סגל אקדמי איש של אישי ליוויבנוסף, התוכנית מציעה למשתתפיה 

  .מודיםמחוץ לשעות הלי העשרהתרבות וומגוון פעילויות  מהפרקטיקה, פיתוח אופק תעסוקתי

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. קבלההקבלה לתכנית מותנית בנתוני 

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

 

  בק-טל שולזינגרתכנית המצטיינים: עו"ד רכזת 

  רועי שפירא, ד"ר יניב רוזנאישל תכנית המצטיינים: ד"ר  המנהלים האקדמיים

                                                           
 יילמדו כחלק ממספר הש"ס אשר הסטודנטים נדרשים ללמוד במהלך התואר ולא בנוסף. הללו 28
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 דמים בציונים גבוהיםהתוכנית המיוחדת לבעלי תארים קו

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 

 כים במרכז.תכנית הלימודים עשויה להשתנות על פי החלטות הגופים האקדמיים המוסמ 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

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  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

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  מבוא למשפט עברי 1688

 ושת הסמסטרים הראשוניםקורס זה יש ללמוד בשל  שיטות משפט 105

   דיני חוזים  19

    דיני נזיקין 23

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

  משפט חוקתי י משפט מנהל 21

   דיני משפחה  24

חוזים, דיני  דיני דיני קניין  22
 נזיקין

 

יסודות הכלכלה  מאקרו יסודות הכלכלה 432
 יקרומ

ש"ס. מומלץ ללמוד עם ממשל.  4נדרש בהיקף של 
 ניתן להחליף קורס זה בקורס יסודות החשבונאות

 אצל רכזת המסלול.

  דיני חוזים דיני תאגידים  37

   סים ידיני מ 38

  דיני חוזים  דיני עבודה 35

   מבוא למשפט בינלאומי פומבי 778

   עסקאות מסחריות בינלאומיות 1529

 קורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרונים  ני ראיותיד 73

 קורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרונים  סדר דין אזרחי 34

מבואות 
כלליים 

 משפטיים

 ניתוח כלכלימבוא ל 1963

מבוא למשפט  1962
 ופסיכולוגיה

 מבוא למשפט וחברה 10181

 ופוליטיקה מבוא למשפט 10268

  

הקורסים האלה במהלך מארבעת  אחדיש ללמוד 
 התואר. 

 

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 

יש לבחור קורסי בחירה משפטיים מתוך רשימת 
טים בידיעון. קורסי הבחירה המשפטיים המפור

במקרים חריגים ניתן יהיה לקחת קורסי בחירה 
  שונים באישור מיוחד מראש.

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

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

ethical and social challenges of new and emerging technologies. This innovative progra006D affords 

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

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

even drafting laws and regulations.  

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

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

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

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

developing symposiums, round tables, workshops and conferences. 

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

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

draft relevant statutes. 

The program will comprise two parts: 

6 credits will be granted for academic course work.  

4 credits will be granted for a student project. Students will be divided into small groups where 

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

The program will include local tours of relevant Israeli industries, affording the students a 
unique opportunity to make contact with leading figures and organizations in these fields. 

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

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

Emerging Technologies. 

For additional information please review our website:  

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

 

PART I: Academic Courses – 6 credits 

 

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

Academic Program Director)-2 cr. 

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

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

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

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

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

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

Semester A - Exam 

 

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

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

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

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

independent of our particular legal bent.    

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

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

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

Semester B – Exam 

 

Emerging Technologies Workshop (Dr. Dov Greenbaum, Academic 

Program Director)-2 cr. 

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

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

stories in intimate and informal sessions. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חובהנה יה ת בכל מפגשי הסמינריוןהנוכחו. 

     .)'מומלץ ללמוד סמינריון אחד בשנה ג' וסמינריון אחד בשנה ד' )ולא שני סמינריונים בשנה ד 

      לא ניתן ללמוד שני סמינריונים בשנה ג'. סטודנט בשנה ג' שבחר בקיץ תשע"ו סמינריון משפטי לא יוכל ללמוד סמינריון

 נוסף במהלך שנה ג'.

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

 פי בחירתם. -קורס בחירה משפטי/בינתחומי, עלנ"ז הנדרשים תשמש כתחליף ל 4 -נ"ז מעבר למסכת  ה

      

 סמינריון שנתי   

      

מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות הערות דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

תפיסת הביטחון של מדינת  4    עבודה

 ישראל: היבטים משפטיים

 פרופ' ישי בר

1448 

      

נ"ז,  3-סדנא מזכה בה  בודהע

נ"ז סמינריון;  2מתוכן: 

 נ"ז בחירה משפטית. 1

 

אהבה ודעה  – סדנא מחקרית 

ט: משפחה, כלכלה קדומה במשפ

 ודילמות חברתיות

 ד"ר רות זפרן/ ד"ר ענת רוזנברג

10172 
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 סמסטר א'    

מטלה סופית 

 בקורס

   סש" הערות דרישות קדם

 עבודה

 

בראיון קבלה,  דנא מותנתהס 
הסדנא . 87ובממוצע כללי 

נ"ז  2נ"ז, מתוכן:  3-מזכה ב
נ"ז בחירה  1סמינריון; 
 משפטית.

3 

 

 

 

סדנא במשפט פרטי בין תיאוריה 

 לפרקטיקה

עו"ד אמיר חן/ד"ר רונן 

 קריטנשטיין

 

1697 

      

 – ייצוגיות תרבותית של המשפט 2   עבודה

 במשפט ובקולנוע משפחה ומגדר

 ד"ר רות זפרן/ גב' תמר עמר

10171 

      

סוגיות עכשוויות במשפט  2   עבודה

 הבינלאומי

 ריצ'מונד-ד"ר דפנה ברק

1365 

      

 דיני חוזים עבודה 

 

זכויות, חובות ומעמד הילד  2 

 בסכסוכי גירושין

 ד"ר חנן גולדשמידט

1243 

      

וגישור בסכסוכי משא ומתן  2  דיני חוזים עבודה

 גירושין

 ד"ר חנן גולדשמידט

1244 

      

 דיני מחשבים 2   עבודה

 אסף יעקב פרופ'

1028 

      

 קניין רוחני 2   עבודה

 אסף יעקב פרופ'

1781 

      

 המשפחה בראי המשפט החוקתי 2   עבודה

 פרופ' ליאור ברשק

10042 

 

      

-דיני תאגידים עבודה

 במקביל

ון בעידן הממשל שוק הה 2 

 התאגידי

 פרופ' יוסי גרוס

1541 

      

 דיני מתנות וירושות 2   עבודה

 ד"ר רונן קריטנשטיין

1296 

      

 קניין רוחני בעידן הגלובליזציה 2   עבודה

 ד"ר ליאור זמר

1306 

      

 סוגיות בקניין רוחני בינלאומי 2   עבודה

 ד"ר ליאור זמר

10270 

      

      

 זכויות יוצרים 2   בודהע

 ליאור זמרד"ר 

1576 
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 סמסטר ב'    

מטלה סופית 

 בקורס

   ש"ס הערות דרישות קדם

      

 דיני מתנות וירושות 2   עבודה

 ד"ר רונן קריטנשטיין

1296 

      

 הורים וילדים במשפט 2   עבודה

 ברשקליאור פרופ' 

10269 

      

 רבותיות ומשפטרב ת 2   עבודה

 רובינשטיין אמנון פרופ' 

10275 

      

משפט אינטרנט ומיסוי  2   עבודה

 מסחר אלקטרוני

 רפעאת עזאםד"ר 

1880 

      

סוגיות עכשוויות בדיני  2   עבודה

 מיסים מתקדמים

 רפעאת עזאם  ד"ר 

10276 

      

תיאוריות של המשפט  2   עבודה

 הפלילי וגבולותיו

 ניבוים  ש גליה ד"ר

10274 

      

זכויות קניין באיזורי  2   עבודה

 סכסוך

 שנור-לויןרונית גב' 

10277 

      

 דיני אמונאות 2  דיני חוזים עבודה

 פרופ' עמיר ליכט

1641 

      

מו"מ ודרכים  2   עבודה

אלטרנטיביות ליישוב 

 סכסוכים

 פרופ' מרדכי  מירוני

1792 

      

 טותקבלת החל 2   עבודה

 ד"ר יצחק אהרון

123 

      

המהפכה החברתית  2  דיני חוזים עבודה

 במשפט העסקי

 ד"ר עלי בוקשפן

1305 

      

 רגולציה כלכלית 2   עבודה

 ויד גילהפרופ' די

10169 

      

היבטים משפטיים בניהול  2  במקביל -דיני עבודה  עבודה

 משאבי אנוש

 פרופ' מרדכי מירוני

1791 
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 הגבלים עסקיים 2   עבודה

 גילה דיויד פרופ' 

1020 

      

 אמת ושקר בהליך פלילי 2   עבודה

 השופטת עדנה קפלן הגלר

1783 

      

 עבירות רכוש 2   עבודה

 השופטת עדנה קפלן הגלר

1784 
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 בית ספר רדזינר למשפטים -רסי בחירה קו
 

 

  טים ללמוד קורסי בחירה כמפורט בתוכנית הלימודים שלהם.הסטודנטים בבית ספר רדזינר למשפעל 

 .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 

 

  הבחינות של הקורסים אליהם נרשם. מועדיאת באחריות הסטודנט לבדוק  

 

 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 

  אורגדליאב ד"ר 

334 

      

הרישום לשנה"ל  

 הסתיים זתשע"

 כתב העת משפט ועסקים  4 

 ד"ר רות זפרן

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

 עו"ד יוסי מנדלסון

333 

 

      

 סדר דין פלילי 2   בחינה

 ד"ר מאור אבן חן

5 

      

פרקטיקה משפטית וניהול  2   בחינה

 משפט

 עו"ד איריס סגל אילוטוביץ

1436 

      

גישור, מו"מ וניהול  2   בחינה

 כלים מעשיים –קונפליקטים 

 עו"ד תמר ברק

10167 

      

ערכת  השיפוטית: המ 2   בחינה

בשיטת  פיטות וביקורתש

 המשטר הישראלי

 עו"ד נטע נדיב

10168 
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 ניסוח מסמכים משפטיים 2   בחינה

 עו"ד איריס אילוטוביץ סגל

787 

      

 אתיקה מקצועית 2   בחינה

 השופט )בדימוס( שלי טימן

74 

      

 ילדים ובני נוער במשפט 2   עבודה

 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

 במקביל-דיני תאגידים

 ממשל תאגידי השוואתי 3 

 פרופ' עמיר ליכט

10262 

      

 דיני תכנון ובנייה 3  במקביל -דיני קניין  בחינה

 פרופ' אמנון להבי

500 

      

 דיני חוזים בחינה

 דיני תאגידים

 דיני ניירות ערך 3 

 פרופ' עמיר ליכט

400 

      

   בחינה

 

 דיני בנקאות 3

 ד"ר לירן חיים

10263 

      

 דיני השקעות בינלאומיים 2   בחינה

 סוהא ג'ובראן גב' 

10183 

      

 עסקאות מימון בינלאומיות 2   בחינה

 ע"ד אמנון אפשטיין

1501 
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 סמסטר ב'    

      

 מטלה סופית 

 בקורס

 סה"כ שעות  דרישות קדם

 תסמסטריאליו

 מספר          מקצוע הלימוד  

 סקור

      

 משפט סביבתי 2   בחינה

 ד"ר נוה שירלי

10361 

      

 סדר דין פלילי 2   בחינה

)בדימוס( שלי שלמה שופט 

 טימן 

5 

      

אכיפת חיובים והוצאה דיני  2   בחינה

 דילמות חוקתיות-לפועל

  עו"ד נטע נדיב

10165 

      

ל  ההליך היבטים חוקתיים ש 2   בחינה

הפלילי בדמוקרטיה 

 הישראלית 

 ד"ר אסף פורת

 

1585 

 

בעיות יסודיות ופגמים בשיטת  2    בחינה

 הממשל

 פרופ' אמנון רובינשטיין

 

4499 

 משפט אירופי עסקי 3   בחינה

 גיא הרפזד"ר 

1531 

      

 עבירות צווארון לבן 2   בחינה

 ד"ר מאור אבן חן

911 

      

 כתיבה משפטית פרקטית 2   בחינה

 עו"ד זיו לידרור

10166 

      

 דיני מחשבים 2   בחינה

 ד"ר אלעד אורג

88 

      

חוק יסוד: כבוד האדם  2  משפט חוקתי בחינה

 וחירותו

 פרופ' אהרון ברק

1741 

      

 דיני הפרטה 2   בחינה

 הרפז  גיא פרופ'

1789 

      

טים משפטיים ופרקטיים היב 2  דיני תאגידים בחינה

 בניהול חברות

 נסשלמה ד"ר 

1582 

      

 הרישום ייעשה ע"י  

 ועדת קבלה

 משלחת לדיסלדורף  2 

 פרופ' אסף יעקב

10367 
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   בחינה

 

רגולציה פיננסית והשוק  3

 הגלובלי

 ד"ר מורן אופיר

10184 

      

סדנא היבטים בניהול ממשל  2   עבודה

 תאגידי 
 ד דליה טלעו"

1893 

      

 מיסוי בינלאומי 2   בחינה

 ד"ר רפעאת עזאם

1581 

      

 ציות בינ"ל  2   בחינה

 עו"ד אריאל שגיא

1689 

      

      

רישום אליהם כבחירה משפטי יתאפשר בהתמחויות השונות.  בשנה ד' הינם קורסי חובה התמחותייםקורסים אלו 

 לסטודנטים בשנה ד' בלבד.

 

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

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

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

 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 25רים מיוחדים עד , ובמק20הסדנאות 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.

ון יתבסס על עבודות ומטלות שיגישו התלמידים ועל השתתפות תורמת בדיונים ועל בחינת סוף מבנה הציון:הצי

 סדנא.

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

 ומשקלה( יפורטו בסילבוס הקורס.

 

  ת באשכול "מדינה יהודית ודמוקרטית".קורסים אלו שייכים לחטיבה המשפטי

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית
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 כניות קליניותת
 
 

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

 הדין. 

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

  נקודות זכות אקדמיות )ש"ס( בהתאם לקליניקה.

 ית אחת, בתואר.סטודנט חייב ללמוד לפחות קליניקה משפט
 .הסתיים  רקטיקום לשנה"ל תשע"זהרישום לכל הקליניקות וקורסי הפ

 

  .קורסי הפרקטיקום נחשבים כקורס בחירה משפטי ולא כקליניקה משפטית 

  לא ניתן להירשם לפרקטיקום באותה שנה בה רשומים לקליניקה. 
 

 :הנחיות ללימודים בקליניקות
 : הרשמה

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

 הלימודים הבאה.

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

 השונות הפועלות במרכז.

ן בגינה, החובות המוטלות בחוברת המידע יפורטו בנוגע לכל קליניקה דרישות הסף, הזיכוי האקדמי הנית .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

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

 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 לה נהל הסטודנטים על קבלאחר סיום הראיונות תצא הודעה רשמית מטעם מ

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

 ימים. 3לשם סיום תהליך הקבלה וההרשמה בתוך 

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

 בלבד. 

ויוצאות  שר את השתתפותו בקליניקה לא יוכל לבטל השתתפותו, אלא בנסיבות חריגותשאי סטודנט .3

 ביטול לאחר מתן האישור להשתתפות, משמעותו ציון נכשל. בכל 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 אות דופן, של נסיבות חריגות ויוצ

 המנהל אשר בהתייעצות עם מנהלת מערך הקליניקות תקבל החלטה.

  :מבנה הקליניקה

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

ייקבע בהתאם לנקודות הזכות  היקף העבודה המעשית. אקדמיותהוראה שעות  40יכלול לפחות 

 ועל פי אופיין המשתנה של הקליניקות.  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 , באישורקליני-המשפטי הסטודנטים הנתונים לפיקוחו. המנחה

 קריאה ותכנית שיעורים. 
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קליניקה, הכולל: פגישות הסטודנטים באחראי לפיקוח אפקטיבי ויעיל על עבודת  קליני-המנחה המשפטי .3

 עם הסטודנטים, מתן משוב, זמינות לפניות ופיקוח כללי. 

 : מסגרת הלימודים בקליניקה

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

. במסגרת מערך השיעורים בקליניקות יועברו לכלל הסטודנטים  הרצאות באתיקה מקצועית. בישראל

   יודגש כי :

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

ם לאחר סיום לימודיו וזאת ג דע שהגיע לידיעתו במסגרת הקליניקהמלאה בכל הנוגע למי

 .ובכלל בקליניקה

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

 לטיפולו או נמצא בטיפול הקליניקה.

 על כל סטודנט בקליניקה למלא מטלות: .2

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

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

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

 טיפול במשימות שהחל בהן גם לאחר סיום השנה.

עורים הפרונטליים בקליניקה כפי שייקבעו במערכת השעות לאורך שנת השתתפות בשי ב.

הלימודים ובימי ההכשרה שיתקיימו בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים במרכז. ההשתתפות 

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

 דרו במסגרת הקליניקה. מטלות מחקר, כתיבה והצגות מקרה, כפי שיוגג.

קליני ופגישות תקופתיות עם המנחה האקדמי ו/או עם -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%רך כלל על הציון נקבעת על ידי צוות הקליניקה ותעמוד בד

)בהתאמה( לרכיב הכיתה ומטלות הכתיבה. הציון בקליניקה יינתן לאחר עמידתו של הסטודנט בכל  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

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

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

 אקדמי )עבודה, נייר עמדה וכדומה(. 

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

 יחול נרמול, כנהוג בקורסים אחרים בבית הספר למשפטים. 

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

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

 הלימודים על ידי מנחי הקליניקה. 

 הרחקה מקליניקה:

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

 יו בקליניקה במהלך שנת הלימודים. , יורחק מלימודבקליניקה

בפניו שיחת משוב המפרטת שהחליט 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  מיד שיחת שימוע לפני קבלת החלטה סופית בעניינו.לתל שיערוך

 הקליניקות.

 הרחקה מקליניקה משמעותה ציון נכשל, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות.             .4

 תכנית חלופית  –סיום התואר במקרה של אי השתתפות בקליניקה 

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

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

 ע.בקורסי בחירה משפטיים מתוך האשכול המוצ

 

 התכנית לסיוע משפטי ולמעורבות חברתית.  452

 סגל-וטוביץ'מנהלת הקליניקה: עו"ד איריס איל
 פרופ' ליאור ברשקאחראי אקדמי: 

 The Program for Legal Aid and Social Involvement in the community 

  
ד'. הקבלה מותנית בראיון אישי. תינתן עדיפות לסטודנטים -הקליניקה מיועדת לתלמידי שנים  ג' ו

 בעלי רקע של מעורבות חברתית.
תתקיים הכשרה מרוכזת טרם פתיחת שנת . שעות הוראה אקדמיות 52 -ש"ס, כ  6-הקליניקה מזכה ב

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

שנים(. תכנית זו משלבת פעילות אקדמית ומעשית, מיועדת ליצור  14-הבינתחומי )קיימת כבר למעלה מ

. במהלך תוך התנסות מעשית ורכישת מיומנויות פרקטיות ואתיותקהילתית -ומשפטית מודעות חברתית

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

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

במסגרת התוכנית הסטודנטים פועלים כ"שותפים" במשרד עורכי   ית דין והטיפול בלקוח.בהכנת כתבי ב

 הדין של התוכנית במגבלות החוק.

התוכנית מעניקה סיוע משפטי בכל תחומי המשפט, למעט פלילי ונזיקין ובכל הערכאות המשפטיות 

הוצאה לפועל(. הסטודנטים )עליון, מחוזי, שלום, משפחה, רבני, תביעות קטנות, בית הדין לעבודה, 

  במסגרת התוכנית עובדים על תיקים משפטיים.

 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 

כמים שונים(. במסגרת זו, ידרשו הסטודנטים להכנת מסמך לדוגמה, תוך שונים, מכתבים והס

 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 

 תקבלות בתוכנית.המ

מפגשי הכנה והדרכה שבועיים, עם מנהלת הקליניקה והרכז, להבהרה ולליבון הסוגיות  •

 המשפטיות המתעוררות במהלך העבודה המעשית.

סטודנטים בכל צוות לפי החלוקה הבאה: צוותים לסיוע משפטי  3הסטודנטים יעבדו בצוותים של עד 

לו בסוגיות בדיני משפחה; צוותים בנושאים הנוגעים במרכזים קהילתיים בהרצליה; צוותים שיטפ

 לתיקים משפטיים באופן כללי; וצוותי מדיניות שיעסקו בסוגיות עקרוניות ופרויקטים מיוחדים. 
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לתלמידים יינתן ציון בהתבסס על גורמי ההערכה הכוללים חשיבה, הבנה ויכולת ניתוח משפטי במהלך 

 ס; יוזמה ומוטיבציה.העבודה; נוכחות והשתתפות במטלות הקור

 segali@idc.ac.ilפניות בנוגע לקליניקה, יש להעביר לעו"ד איריס אילוטוביץ' סגל במייל: 

  

 לזכויות דיור ופיתוח עירוני בשיתוף מכון גזית גלוב לחקר הנדל"ן קליניקה ה 10308
 אורלי אריאבמנהלת הקליניקה: עו"ד 

 אפרת טולקובסקי: ד"ר תאקדמי תאחראי

לימוד במקביל של . ומעלה 80, בעלי ממוצע ציונים של הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה 
יתרון לבעלי רקע נוסף בתחומי התכנון, הגאוגרפיה הקבלה מותנית בראיון אישי. הקורס דיני קניין. 

מים בשבוע ההכשרה שלפני תחילת שנת והסוציולוגיה. תתקיים הכשרה מרוכזת בת שלושה י
 הלימודים.

  4שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של שעות הוראה אקדמיות,  52-כ ש"ס, 6הקליניקה מזכה ב 
 שעות שבועיות לאורך שנה קלנדרית.

 
הקליניקה לזכויות דיור ופיתוח עירוני משלבת ידע בתחומי משפט, תכנון, נדל"ן וארגון קהילתי. 

בתחום ההתחדשות העירונית, שהוא אחד  יתעניק לסטודנטים ידע אינטגרטיבי ייחוד  הקליניקה

הנושאים החשובים והמורכבים העומדים היום לפתחם של  הכנסת, הממשלה, מוסדות התכנון, הרשויות 

חלק במשימות שונות הקשורות לתכנון ומימוש  וייטל םהסטודנטי. המקומיות, משקי הבית ובתי המשפט

של התחדשות עירונית הן מנקודת המבט של הדיירים והן מזו של הרשות המקומית. כמו כן, תכניות 

 יפעלו הסטודנטים במישור התכנוני והחקיקתי באותו התחום.  

הגושים האורבניים בישראל עתידים לעבור תהליכים של התחדשות עירונית אינטנסיביים במיוחד בשנים 

מאפשרת חיזוק מבנים או פינוי ובינוי תוך מתן זכויות בנייה ה 38הקרובות, במסגרת תכניות כתמ"א 

נוספות. תהליך של התחדשות עירונית הוא תהליך מורכב המשלב הליכי תכנון עירוניים, יזמות ופיתוח 

כלכלי ומחייב הסכמה ושיתוף פעולה בין  שלושה גורמים התלויים זו בזה: העירייה, התושבים והיזמים. 

ילה לעיכובים בהליכי התכנון, הרישוי והבנייה ולקשיים  ביישום תכניות מורכבות התהליך מוב

מאושרות.  אף שההליכים הללו מציבים אתגרים משמעותיים עבור כל שלושת הגורמים הרלוונטיים, 

במסגרת הקליניקה אנו מבקשים לשים דגש בעיקר על האתגר עמו מתמודדים התושבים, המהווים את 

לש. במרבית המקרים מדובר בתושבים מוחלשים, הן מבחינה כלכלית והן הצלע החלשה ביותר במשו

מבחינה מקצועית, הנאלצים להתמודד עם סוגיות תכנוניות ומשפטיות מורכבות ועם לחצים המופעלים 

עליהם מצד היזמים ואף העירייה. מנגד, קיימים מקרים בהם מתקשים התושבים עצמם להתארגן 

 ירונית, במסגרתם יוכלו לשפר את תנאי מגוריהם ואת איכות חייהם. וליזום פרויקטים להתחדשות ע

 : תיעשה בקבוצות ותורכב ממספר פעילויות: העבודה המעשית

       יעוץ לדיירים הנמצאים בשלבים שונים של קידום ו/או ביצוע של תהליך התחדשות עירונית. 

של התחדשות עירונית בדבר במסגרת העבודה המעשית ייעצו הסטודנטים לדיירים בפרויקטים 

זכויותיהם, יסייעו להם בתהליכי קבלת החלטות, במשא ומתן בכל הנוגע להסכמים  והסדרת 

זכויות מול היזמים ובמידת הצורך בארגון הדיירים ויצירת נציגות או ועדים. בהתאם למצב 

מול וועדות התכנוני של הפרויקטים שיבחרו, יסייעו הסטודנטים לדיירים בכל הנוגע להליכים 

התכנון והבטחת איכות החיים והסביבה של התושבים לאור השינויים הנובעים מהעלייה 

 בצפיפות האוכלוסייה הנובעת מהפרויקטים המתוכננים. 

       כמו כן, יעסקו הסטודנטים בפעילות מערכתית להתוויית מדיניות ראויה השומרת על זכויות

רת להליכי ההתחדשות העירונית. בין היתר החברתיות והסביבתיות של התושבים במסג

תתבצע הפעילות במסגרת מעקב אחר קידום הצעת החוק להקמת רשות התחדשות עירונית 

הסטודנטים יהיו בכל הפרויקטים, ואחר פעילות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית 

 יהיו חשופים. ו מידע אלימלאה בכל הנוגע למחויבים לסודיות 
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יכלול הרצאות בתחום אסטרטגיות לשינוי  הקורס התיאורטי המלווה את הקליניקה - הקורס האקדמי

חברתי, סנגור קהילתי, מדיניות הדיור בישראל באופן כללי, תכנון עירוני ראוי בדגש על היבטים חברתיים 

בתכנון ועירוניות מקיימת, מסלולי ההתחדשות העירונית, נקודת מבט היזמים, קונפליקטים ודילמות 

בעריכת דין ציבורית ועוד. ההרצאות תכלולנה  מספר לא מבוטל של מרצים אורחים שיתארו את 

 הפרקטיקה והחשיבה של התחום. הקורס האקדמי יכלול סימולציות/הגשת מטלות כתובות. 

הקליניקה מעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות לעסוק בנושא שהפך בשנים האחרונות לאחד 

להיחשף להשלכות החברתיות, התכנוניות יות הישראלית, היא מאפשרת להם המרכזיים בציבור

והמשפטיות של נושא ההתחדשות העירונית מפרספקטיבות שונות ולהתנסות בליווי וייצוג תושבים 

 .כלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית בהליכי התחדשות עירונית ובבחינת

   orly.ariav@post.idc.ac.ilבאמצעות מייל:  אורלי אריאב "דבפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו

 

  

הקליניקה לקידום הסבלנות ולמאבק בגזענות ברשת ובמרחב הציבורי בשיתוף קרן ברל  10310
 כצנלסון

  עו"ד אילן יונשמנהל הקליניקה: 
 רד"ר ליאור זמ: תאקדמי אחראי

תתקיים הכשרה הקבלה מותנית בראיון אישי. , הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה 
 מרוכזת בשבוע ההכשרה שלפני תחילת שנת הלימודים.

שבועי. עבודה מעשית דו שיעור שעות הוראה אקדמיות,  40-כ ש"ס, 6הקליניקה מזכה ב 
 שעות שבועיות לאורך שנה קלנדרית.  4בהיקף של 

ברשת ובמרחב הציבורי אחרונות אנו עדים לגידול מדאיג בגילויי הגזענות וההסתה לגזענות בשנים ה 

ה תופעות אל .הישראלי כנגד קבוצות אוכלוסייה שונות כערבים, נשים, לה"טבים, אתיופים, פליטים ועוד

ות מקבלות ביטוי בהפליה לרעה של קבוצות שונות, הדרה של החברים בהן ובהתבטאויות קשות המסית

בני אדם המתגוררים ואף מגיעות לפגישה פיזית ב נגד קבוצות אלה וחבריהן, משפילות ומבזות אותם

על פי 'דו"ח השנאה', במרחב הציבורי  בישראל, וזאת אך בשל השתייכותם לקבוצות שונות באוכלוסייה.

דקות  3ניות ובכל מיליון קריאות פוגעניות, מסיתות, אלימות או גזע 3.5הוירטואלי עולות מידי שנה כ 

אישה מוטרדת מינית ברשת. עד כה עיקר ההתייחסות לתופעת הגזענות נעשתה במסגרת חוק העונשין 

ונעשה בהן שימוש מועט מאד מתוך החשש משימוש במשפט הפלילי להתמודדות עם תופעות חברתיות 

נסות להתמודד עם המתבטאות בדיבורים ובשל הרצון לצמצם את הפגיעה בחופש הביטוי. הצעות חוק המ

 תופעת שיח השנאה והגזענות בישראל לא עברו קריאה ראשונה.

לעומת מימדי התופעה, מקרים בודדים מגיעים למערכת המשפטית ועל פניו נראה כי הציבור הישראלי חי 

בתחושה של חוסר אונים למול גילויי גזענות, הומופוביה, שנאה והשפלה אלה ורואה ברשת ובמרחב 

, המצוי בתחום המתפתח של משפט וטכנולוגיות במצב משפטי זהחבים ללא דין וללא דיין. הציבורי מר

 ובהיבטיו החברתיים והתרבותיים, תעסוק הקליניקה.  מידע,

 הקליניקה תפעל במספר מישורים:

הקליניקה תעניק ייעוץ וסיוע משפטיים פרטניים ללא תשלום לנפגעי הסתה וגזענות ברשת      .1

י ובפגיעה כתוצאה מהם ותסייע לאזרחים להבין את האפשרויות העומדות ובמרחב הציבור

לרשותם. כיום, החסם המרכזי העומד בדרכו של האזרח הוא הצורך להתמודד באמצעות פנייה 

 לייעוץ משפטי פרטי משום שאין טיפול המוצע על ידי הרשויות. 

להפוך את המאבק ובלנות וכדי הקליניקה תכתוב ותפרסם ניירות עמדה ומדיניות לקידום הס     .2

לנחלתם של  –ואת המידע על האפשרויות להיאבק בו  נגד הגזענות לעניין ציבורי רחב יותר

 רבים.  

יקה קיימות ואף תיזום תיקוני חקיקה נוספים המגנים על למען יוזמות חקהקליניקה תפעל      .3

גרת פעילותה תפעל השוואתי.  במס-הקבוצות המהוות יעד לגזענות, תוך מיפוי מחקרי

הקליניקה להקמת קואליציה לקידום ערכיה ואף תצטרף לקואליציות קיימות בתחומי המאבק 
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  בגזענות כדי לקדם פעילות בתחום זה וליצור לובי ארגוני לקידום יוזמותיה.  

הקורס האקדמי יעסוק בין היתר בהיבטים משפטיים, פסיכולוגיים, תרבותיים וחברתיים של הדרה 

האתגרים העומדים בפני  –בחברה, במשפט וטכנולוגיות מידע ת ודה לגיטימציה של קבוצות חברתי

המערכת המשפטית, עבודת החקיקה, בניית קואליציות לשינוי חברתי , רב תרבותיות והחברה 

 הישראלית ועוד. 

 http://hasata.berl.co.il/?page_id=1לקריאה נוספת על דוח השנאה מתוך אתר קרן ברל כצנלסון 

 sharonsionov@gmail.comבפניות הנוגעות להרשמה ניתן לפנות לעו"ד שרון ציונוב במייל: 

  

 קליניקת שוק ההון 10174

 מנהל הקליניקה: עו"ד עמירם גל

 ופ' שרון רבין מרגליותאחראי אקדמי: פר

  

ומעלה. נדרשות מיומנויות גבוהות  80הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' וד' בעלי ממוצע ציונים  

בקריאה ובכתיבה באנגלית. השלמת הקורס דיני תאגידים או למידתו במקביל. הקבלה מותנית בראיון 

שעות עבודה מעשית בשבוע, לאורך  4שעות הוראה אקדמיות. כ 40ש"ס. כ 6-אישי. הקליניקה מזכה ב

 שנה קלנדרית מלאה. 

התכנית לשוק ההון מבצעת מחקר וקידום מדיניות בדיני חברות וניירות ערך, ממשל תאגידי ורגולציה 

 פיננסית. 

הפרויקטים בתכנית עוסקים, בין היתר, בהגברת עצמאותם של דירקטורים בחברות ציבוריות, בעידוד 

ות ומשקיעים מוסדיים באספות כלליות, בייזום הקלות ברגולציה לחברות מעורבותם של בעלי מני

 בורסאיות, ובהסדרת הפיקוח על מוצרים ושירותים פיננסיים.

הסטודנטים בתכנית נוטלים חלק במחקר משפטי, בכתיבת ניירות עמדה ומסמכי מדיניות לגופי הפיקוח 

ק ולתקנות, בהכנת כתבי טענות, ובניהול ולוועדות הכנסת, בניסוח הצעות חוק והערות לתזכירי חו

 פורומים מקצועיים בהשתתפות מומחים מהאקדמיה ומהתעשייה. 

 פה; ניהול תיק; מעורבות פעילה בשיעור. -רכיבי הציון: מחקר, ניתוח וכתיבה; הצגה בעל

 חומרים להגשת מועמדות: גיליון ציונים, קורות חיים ומכתב נלווה, המנתח בקצרה נושא אקטואלי

 בשוק ההון בהיקף שאינו עולה על עמוד אחד.

  amiram.gill@idc.ac.ilלפניות בנוגע להרשמה: עו"ד עמירם גיל 

  

 קליניקה לסנגוריה פלילית ופסיכיאטרית בשיתוף הסנגוריה הציבורית 10176

 מנהל הקליניקה: עו"ד מיכל עורקבי

 אחראי אקדמי: ד"ר ענת רוזנברג

  

 מותנית הקבלה .גבוהה חברתית ומודעות רגישות בעלי, ומעלה 'ג שנה לתלמידי מיועדת הקליניקה 

 בשבוע הכשרה תתקיים ,אקדמיות הוראה שעות 52כ   .ס"ש 6 ב מזכה הקליניקה .אישי בראיון

 שנה לאורך בשבוע מעשית עבודה שעות 4-6 כ . הלימודים שנת לאורך שבועי- דו ושיעור ,החונכות

  מלאה.  קלנדרית

 של תוצר  ,בארץ מסוגה וראשונה ייחודית תכנית היאעם מוגבלויות  נאשמים לייצוגהפלילית  הקליניקה

 דין לעורכי הסטודנטים יתלוו במהלכה  ,הציבורית הסנגוריה לבין הבינתחומי המרכז בין פעולה שיתוף

 ויכולת גבוהה חברתית מודעות בעלי סטודנטים 20 ייבחרו לתוכנית .עם הסנגוריה הציבורית העובדים

  .החברה בשולי החיים אילו של לצדם לעמוד נרתעים שאינם ,והאחר השונה את לראות

http://hasata.berl.co.il/?page_id=1
mailto:sharonsionov@gmail.com
https://async.idc.ac.il/owa/redir.aspx?C=7tykt5Zz6ke_leHMpCCbAVf6i777WtMITTKM0HJJDYKOTwQ853QiZ1-gsm2Dx_XB_pQ7HwLvHnU.&URL=mailto%3aamiram.gill%40idc.ac.il
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 של דיסציפלינות עירוב שהוא ייחודי לתחום חשיפה תוך משמעותית תרומה בעבודתם יתרמו הסטודנטים

 הקמת בטרם עוד ומתמיד מאז קיימת הייתה מוגבלויות עם לאנשים הייצוג חובת .ורווחה רפואה משפט

 ההתמקצעות , נהש כעשרים לפני הציבורית הסנגוריה משהוקמה כי שנראה אלא ,הציבורית הסנגוריה

 .הבלעדית לנחלתה הפכה  ,אלה של בייצוגם

 חקירה חומר וקריאת משפטים לידיעת מעבר שהיא מומחיות מצריך מוגבלויות עם נאשמים ייצוג

 לאפשר מנת על בפלילים נאשם של ושיקום  טיפול ,אבחון על החולש תחום זהו  .בלבד לראיות ועיבודו

 .הפלילי ההליך שהסתיים לאחר גם בו הטיפול המשךל לב תשומת מתן תוך ,לחברה השבתו

בכל תחומי  הציבורית הסנגוריה מטעם המייצגים דין לעורכי יתלוו הסטודנטים :המעשיתהעבודה 

 יחשפו הסטודנטים עם מוגבלות שכלית או נפשית. נאשמים בייצוג מומחיות צברוהמשפט הפלילי ואשר 

יה הציבורית ובהליכים הייחודיים המתקיימים בייצוג פליליים שונים בהם מייצגת הסנגור להליכים

 המתנהלים להליכים הסטודנטים יחשפו למשל כך .לו חוצהנאשמים עם מוגבלות, בבית המשפט ומ

 כחולה שנמצא במי הטיפול המשך לקבוע שתפקידן ,החולים בבתי המתכנסות הפסיכיאטריות בוועדות

 .בטיפול מחויב והוא נפש

 שקילת ן,הדיו בטרם עיבודו ,בוועדה הדיון לקראת והרפואי המשפטי החומר איסוףב יסייעו הסטודנטים

 תכנית והצגת הוועדה בפני הלקוח ייצוג ה,הפסיכיאטרי מתחום מומחים דעת בחוות בהיעזרות האפשרות

  .לאכיפתה והדרך עבורו שיקומית

הפליליים בכלל  ההליכים מורכבות את ולהבין להכיר הזדמנות תינתן בקליניקה המשתתפים לסטודנטים

 שעושים סנגורים מעבודת להתרשם ,כך ובתוך בפרט, מוגבלויות עם נאשמים לייצוג הנלווים וההליכים

 ואין ,לשוליה לדחוק מעדיפה שהחברה אנשים של ציבור, החברה של "האחר" החלק עבור קודש מלאכת

 .השנים רב הסיזיפי ולבטיפ שקצה משפחתם לא גם קרובות לעיתים ,לצדם לעמוד שמוכן איש

 מחלת מהי  –זו ייחודית מטריה עם להתמודד להם שיסייעו כלים לסטודנטים יעניק האקדמי הקורס

 אי בין ההבדל  ;נפש בחולי לטיפול החוק ;קהחו פי על הגדרתה ובין בינה ומה ,אותה מגדירים כיצד ש,נפ

 נאשם כנגד המתנהל הפלילי בהליך תהייחודיו ;דיונית כשירות אי ובין מהותית לדין לעמוד כשירות

 כלפי פטרנליזם לגלות יש בהכרח האם ,הפלילי בהליך הסנגור של תפקידו מה  ;ובנפש לוקה שנמצא

– מחוץ גם לנאשם לסייע יכולות הן וכיצד תפקידן אבחון וועדות ; )במפגרים טיפול( הסעד חוק ;הלקוח

 .למעשה הלכה ויישומו החוק של לידתו מוגבלויות עם אנשים העדת חוק ;הפלילי להליך

 יציג ,הראשון בסמסטר הסנגורים את וליוו תיאורטי בסיס קיבלו שהסטודנטים לאחר ,השני בסמסטר

 כל

  .אותו ננתח הסטודנטים יתר עם וביחד טיפל הוא בו מקרה הכיתה בפני סטודנט

 .המקרה הצגת - רפרט, הבכית השתתפות, הדין עורך עם מעשית עבודה על מציון יורכב בקליניקה הציון

 michalo@justice.gov.il : עו"ד מיכל עורקבי במיילל לפנות יש להרשמה בנוגע בפניות

  

10221 

+ 

1627 

הקליניקה לייצוג רגיש מגדר לבני נוער בשיתוף הסנגוריה הציבורית, האגף לסיוע המשפטי 

 וויצו ישראל
 ., עו"ד ענת בהט, עו"ד שרון ציונובעו"ד רעות רוזנרסמל, -קרן ממן נהלות הקליניקה: עו"דמ

 אחראית אקדמית: ד"ר רות זפרן

  

שעות הוראה, שיעור  60ש"ס, כ  8הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה. הקליניקה מזכה ב  
ה מותנית בראיון אישי. דרישת שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית. הקבל 6שבועי ו 

 קדם/ במקביל: קורס ילדים ונוער במשפט של עו"ד שרון ציונוב. 

mailto:michalo@justice.gov.il
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*תתקיים הכשרה מעשית מרוכזת בשבוע החונכות לפני פתיחת שנת הלימודים ובמועדים נוספים לשם 
השתלבות בעבודה המעשית הייחודית בכל מוקד שטח. חלק ממוקדי השטח דורשים ראיון נוסף ואין 

 פשרות להתחייב לשיבוץ למסלול מסוים בקליניקה עם הקבלה. א

 
פרי שיתוף פעולה ייחודי של המרכז הבינתחומי עם ויצו  בני נוער היארגיש מגדר להקליניקה לייצוג 

ישראל, הסנגוריה הציבורית והאגף לסיוע המשפטי. הקליניקה עוסקת במתן סיוע וייעוץ משפטיים לכל 

 במרכזי נוער קהילה ועד לייצוג בבית המשפט במגוון הליכים משפטיים. מן הייעוץ  –אורך הרצף 

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

מעמדם המשפטי של ילדים בישראל וביניהן זכותו שי הקטין להביע את עמדתו ולהישמע בכל הליך 

שרור האמנה הביא לדיון בייצוג ילדים בהליכים פליליים בישראל להענקת שיפוטי המתקיים בעניינו. א

כיום מורחבת . 2002 – 1998ייצוג גורף על ידי הסנגוריה הציבורית שהורחב לכל הארץ בין השנים 

בהדרגה הזכות לייצוג עצמאי לקטינים לתחומים נוספים הנוגעים לקטינים בהליכי אשפוז פסיכיאטרי או 

כל זאת באמצעות ייצוג על ידי האגף לסיוע משפטי במשרד  –ית להשמה חוץ ביתית המוצאים מן הב

 המשפטים. 

עם זאת, הדרך להרחבת הייצוג לתחומים נוספים והמאבק על אופיו של ייצוג זה עדיין ארוכה. השירותים 

הממשלתיים ייכנסו לתמונה כאשר ישנו כבר תיק בבית המשפט או מעצר, אך הצורך בעריכת דין 

מניעתית ובייעוץ וסיוע בשלבים הראשונים של ההליך ובכל אותם תחומים כמו ייצוג לעדים או נפגעי 

 עבירה קטינים עולה מגורמי הטיפול והחינוך בשטח. 

 העבודה המעשית בקליניקה מתבצעת בשני מישורים: 

. הקליניקה מוקדי עבודה מעשית וטיפול בפניות שוטפות המגיעות לקליניקה -המישור הפרטני     .1

פועלת במוקדי שטח שונים הכוללים: משרדי עורכי דין מן הסנגוריה הציבורית, משרדי עורכי 

דין מן הסיוע המשפטי, מועדוני קידום נוער, שלטר ומרכז לטיפול בזנות, פרויקטים לנוער דר 

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

פונים, בהפניית עורכי הדין או בהפניית צוות המועדון/פנייה ישירה של הנערים והנערות. ל

במוקדי הנוער ובפניות שוטפות יינתן הייצוג הפרטני על ידי הצוות הפנימי של הקליניקה, 

 כאשר המטרה היא לחשוף את כלל הסטודנטים למגוון רחב ככל האפשר של עבודה מעשית. 

מדי שנה תעסוק הקליניקה בהליכים  –י ועבודת הרוחב של הקליניקה המישור העקרונ     .2

עקרוניים )ניסוח תגובה לתזכירי חוק, ניסוח הצעות חוק, כתיבת ניירות עמדה ועוד( בנושאים 

העולים מפעילותה השוטפת, בשיתוף פעולה עם הסנגוריה הציבורית, הסיוע המשפטי האזרחי, 

 חברי כנסת וארגונים חברתיים. 

יניקה מספקת למידה משמעותית וחשיפה לעולם משפטי מורכב המתנהל ברובו מאחורי דלתיים הקל

סגורות. הפניות מגיעות מגופים רבים ולכן העבודה המשפטית בה מגוונת  ומאפשרת לסטודנטים לרכוש 

 מגוון כלים משפטיים: כתיבה משפטית, התנהלות מול לקוח, כתיבת חוות דעת משפטיות, הכנת טיעונים

לבית המשפט ועוד.  הסטודנטים יצטרפו לדיונים בבתי המשפט, בוועדות הערכה וביקורים במוסדות 

 חסות הנוער. 

הקורס האקדמי המלווה את הקליניקה יעסוק בניתוח ביקורתי של חקיקה בתחום הנוער בישראל 

ת ועריכת דין ומחוצה לה, אלטרנטיבות להליכים המשפטיים, עריכת דין מניעתית, עריכת דין טיפולי

קהילתית, דילמות אתיות בייצוג אוכלוסיות מודרות, גישות שונות לשיפוט נוער ולייצוג בני נוער, רגישות 

מגדרית ותרבותית בייצוג אוכלוסיות מוחלשות, נגישות למשפט, מעמדם של קטינים בהליכים משפטיים, 

ומחים מתחום הנוער וייערכו תרגילים קטינים כעדים, חשודים ונפגעי עבירה ועוד.  בקליניקה יתארחו מ

 יישומיים בכיתה )סימולציות וניתוחי מקרה(. 

-או לעו"ד קרן ממן reutro@justice.gov.ilלפרטים בנוגע להרשמה יש לפנות לעו"ד רעות רוזנר במייל: 

mailto:reutro@justice.gov.il
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  krnmansml@gmail.comסמל במייל: 

  

 קליניקת סיוע לפליטים 10177

 מנהל הקליניקה: עו"ד יונתן ברוורמן

 אחראי אקדמי: עו"ד אדם שנער

  

 הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי. 

קה תכלול שיעור דו שעות הוראה אקדמיות. ההשתתפות בקליני 40-ש"ס. כ 6-הקליניקה מזכה ב

בת שעות שבועיות לאורך שנה קלנדרית מלאה. תתקיים הכשרה  4-5שבועי וכן עבודה מעשית של 

  ההכשרה לפני פתיחת שנת הלימודים.בשבוע יומיים 

הציבורית,  הבשנים האחרונות סוגיית מבקשי המקלט והמהגרים בישראל תופסת נפח הולך וגדל בזיר

מאז סוף שנות התשעים, נוכח הגידול במספרם של מהגרי  עודפטית. התקשורתית, הפוליטית והמש

העבודה, ניצבים החברה הישראלית והמשפט הישראלי בפני אתגרים מגוונים שמעורבות בהם, בין היתר, 

שאלות של ריבונות, זהות וזכויות אדם. עם התגברות זרם מבקשי המקלט החל מאמצע העשור הראשון 

גרים משפטיים אלה, והם הגיעו לשיאם בשנתיים האחרונות, בהן פסל בית התעצמו את 21-של המאה ה

 במתקנים ובהחזקתם"מסתננים" כ שמוגדרים מי במעצר המשפט העליון פעמיים חקיקה שעסקה 

 .למחצה פתוחים

המשפטי בזכויות פליטים ומהגרים מקיף תחומי משפט רבים, בהם המשפט החוקתי, המשפט  העיסוק

 בודה, דיני המסים, דיני הנזיקין, דיני המשפחה ועוד. המינהלי, דיני הע

 המרכזיים הארגונים מן שלושה של בפעילותם הסטודנטים ישתתפו בקליניקה הפעילות במסגרת

 –.ס.ף. וא לעובד קו, ולמהגרים לפליטים המוקד: ומהגרים פליטים זכויות של שונים בהיבטים העוסקים

 .מקלט ומבקשי לפליטים סיוע ארגון

     עוסק בעיקר בעניינים הנוגעים לסטטוס בישראל, מעמד פליט  ולמהגרים לפליטים המוקד

והחזקת מבקשי מקלט במעצר או במתקן הפתוח למחצה "חולות". סטודנטים שיעבדו בארגון 

זה ייטלו חלק הן בפעילות פרטנית הנוגעת לייצוג מבקשי מקלט ומהגרים בערכאות מינהליות 

הטיפול במבקשי מקלט, בית הדין לעררים של משרד הפנים ובית הדין  ומשפטיות, כמו יחידת

לביקורת משמורת, והן בפעילותו המשפטית העקרונית של המוקד, הכוללת הגשת עתירות 

 לבג"ץ ועתירות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

      חים ביותר במשק הישראלי. הסטודנטים הוא ארגון שמטרתו להגן על העובדים המקופ לעובד קו

שיעבדו בקו לעובד יעבדו בליווי עורכות הדין של הארגון על מספר פרויקטים משפטיים הנוגעים 

למיצוי זכויותיהם של פליטים ומהגרי עבודה בתחום משפט העבודה המגן ובתחומים הנוגעים 

פרטני לפליטים ומהגרים  לביטחון סוציאלי. גם העבודה בארגון זה תכלול היבטים של סיוע

 ולצידה פעילות משפטית בעלת אופי עקרוני.

      הוא ארגון הפועל לקידום זכויותיהם של פליטים מול רשויות המדינה. הסטודנטים  .ס.ףא

בארגון זה ישתלבו בפעילות הסינגור הפרטנית של הארגון כמו גם בפעילותו הציבורית. במסגרת 

נטים בליווי פרטני של מבקשי מקלט הפונים אל הארגון פעילות הסינגור יעסקו הסטוד

בהתמודדותם עם רשויות המדינה בשלל היבטים. כמו כן הם יעסקו בפעילותו הציבורית של 

הארגון, הכוללת פניות אל רשויות המדינה בנושאים עקרוניים הנוגעים לרווחה ובריאות, גירוש 

 ומעצר, חינוך ותעסוקה. 

 הן להגירה הנוגעים לתכנים ייחשפו הסטודנטים הקליניקה את מלווהה האקדמי הקורס במסגרת

 המשפטיים בהיבטים יעסוק הקורס. הבינלאומי המשפט במסגרת והן הישראלי המשפט במסגרת
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 זכאי, מקלט מבקשי, עבודה מהגרי, אדם בבני סחר קורבנות כמו בישראל שונות לאוכלוסיות הנוגעים

 .מהגרים וילדי ישראל זרחיא של וילדים זוג בני, השבות חוק

 לאחד האחרונות בשנים שהפך בנושא לעסוק הזדמנות בה המשתתפים לסטודנטים מעניקה הקליניקה

 מן אחדות עם בתחום המובילים בארגונים לעבוד להם מאפשרת היא. הישראלית בציבוריות המרכזיים

 .זה מרתק משפטי וםבתח התיאורטי האקדמי הידע פיתוח לצד זאת. בתחום המובילות הדמויות

 שיידרשו עמדה ונייר בשיעורים השתתפות בסיס על הקליניקה מנהל של מהערכה יורכב הציון

 .ישולבו בו הארגון של ומהערכה השנה במהלך להגיש הסטודנטים

 combermanyonatan@gmail.בנוגע להרשמה: עו"ד יונתן ברמן  לפניות

  

 הקליניקה לסיוע פרטני וקהילתי בשיתוף עמותת "קסם חברתי" 10309
 נטע נדיבמנהל הקליניקה: עו"ד 

 ליאור זמרד"ר אחראי אקדמי: 

  

 
 פסיכולוגיה כהתנסות בשדה-הקליניקה מוכרת לתלמידי מסלול משפטים

 מנהל הקליניקה)פסיכולוגיה(: ד"ר ניסים אבישר
 (: עו"ד נטע נדיבמנהלת הקליניקה )משפטים

.  הקבלה מותנית בראיון אישי.  הקליניקה מזכה ב ייעודית לתלמידי משפטים ופסיכולוגיההקליניקה 
שעות אקדמיות. תתקיים הכשרה מרוכזת כשבועיים לפני  52מפסיכולוגיה(,  2ממשפטים ו  6ש"ס ) 8

 תחילת הפעילות. 
 

סיוע ויהנו מעבודה מול מנהלי התוכנית  הסטודנטים בקליניקה ילוו משתתפים אשר פונים לקבלת
 15מתחום המשפט והפסיכולוגיה ומיועצים מתנדבים בתחום הכלכלה. הקליניקה קולטת לשורותיה עד 
 סטודנטים אשר ילוו משתתפים מאזור הרצליה במשך שנה אקדמית מלאה )אוקטובר עד אוקטובר(. 

 
 במהלך השנה יתקיימו מפגשים בפורמט הבא: 

 הילה במתכונת מרובת משתתפים אחת לשבוע למשך שעתיים אקדמיות.מפגש ק    .א

מפגש אקדמי במשפטים ובפסיכולוגיה )לסירוגין( יתקיימו אחת לשבוע למשך שעתיים     .ב
 אקדמיות.

שעה -מפגש הנחייה אישית עם המנחים בפסיכולוגיה ובמשפטים יתקיים אחת לשבוע למשך כ     .ג
 מיות(.אקדמית כל אחד )סה"כ שעתיים אקד

מפגש שבועי עם המשתתף, כשעתיים, לאורך שנה אקדמית מלאה. הפגישה עם המשתתפים     .ד
 במועד הנוח לכם, הסטודנטים, בהרצליה. –נעשית ביחידים ביום קבוע 

הקליניקה מאפשרת חשיפה והתנסות הן במשפטים והן בפסיכולוגיה בהיבטים האקדמיים והמעשיים. 

ליטית שמטרתה להוביל שינוי עומק חברתי וכלכלי במדינת ישראל על פו-"קסם חברתי" היא עמותה א

( ברחבי הארץ, במסגרתן נבנית הלכידות החברתית קס"םחוללות שינוי )מיוע סהילות קידי הקמת 

 ומתחזק הקשר בין השכבות והמעמדות השונים בחברה. 

מציאות החברתית, הקליניקה מעניקה סיוע מקצועי רב מערכתי לאנשים שמתקשים להתמודד עם ה

הכלכלית והמשפטית. כידוע, מצוקה חריפה שממנה מתקשה הפרט להיחלץ בכוחות עצמו, גוררת לעיתים 

קרובות סבך של בעיות מדיסיפלינות שונות אשר ברובן מצריכות ליווי משפטי, בירוקרטי ונפשי, 

-וקות חברתיותהכרות עם מצהקשורים זה לזה ומזינים זה את זה. ההתנסות בקליניקה מאפשרת 

לסיוע. בלב ההתנסות, דיסציפלינריות -ואינטרנפשיות, עם השלכותיהן על חיי הפרט ועם גישות שונות 

חוויה של הקשיים והסיפוק הכרוכים ביצירת קשר עם אנשים הסובלים מבעיות אישיות על רקע חברתי 

 ולמידה של כלים טיפוליים שונים.

 ועד מערכתי למשתתפים, דרך סיוע קהילתי-מסיוע פרטני רב, מישורים במגווןהקליניקה שואפת לפעול 

–מודעות והנגשת סיוע וליווי משפטי  לקידום גופים מגוון עם פעולה שיתופי תוך, כוללת מדיניות רמת

הקליניקה מאפשרת . הקליניקה של פעילותה בתחומי ואקדמי ציבורי דיון ליצור ובניסיוןכלכלי  –רגשי 

מערכתי, מתוך הבנה כי תהליך הוא פונקציה מורכבת המצריכה בין היתר -ח ורבליווי וסיוע ארוך טוו
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קהילתית וכן התנסות מעשית בפסיכולוגיה -חברתית דין בעריכת התגייסות של המשתתף וזמן; התנסות

 לחוויה מספקת ומעשירה מבחינה מקצועית ואישית.  ייחודיתכל אלו מהווים הזדמנות  -

סס על המודל שפותח בעמותת "רשת ביטחון חברתי". עוד על החזון והדרך מודל הסיוע בקליניקה מבו

 www.thenet.org.ilשל העמותה ניתן לקרוא באתר: 

הסטודנטים נדרשים לעבודת מחקר פרלמנטרי בשיתוף פעולה עם הכנסת; רפרט בתחום : מטלות

קישור בין נושא או מושג לתהליך  -או ליחסי סיוע ועבודת סוף שנה  הפסיכולוגי הרלוונטי להתנסות

 .ההתנסות האישית תוך התבוננות עצמית מורכבת

  neta.nadiv@idc.ac.ilבפניות הנוגעות להרשמה ניתן לפנות לעו"ד נטע נדיב במייל: 

  

 המשמר החברתיבשיתוף עמותת  לחקיקה חברתיתהקליניקה  1629

 אילן יונשמנהל הקליניקה: עו"ד 
 ליאור זמרד"ר אחראי אקדמי: 

 The Social Legislation clinic 

  
 הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג ומעלה.  הקבלה מותנית בראיון אישי.

ות עבודה מעשית שע 4כ  .הכשרה בשבוע החונכותשעות אקדמיות וכן  52כ  ש"ס.  6-הקליניקה מזכה ב
 בממוצע בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה. 

"מנותקים". במשך שנים ארוכות דומה כי זה היה הכינוי הנפוץ ביותר בציבור עבור נבחריו, חברי הכנסת. 

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

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

 והלוביסטים הטובים ביותר.

עם זאת, ברוב המקרים, מדובר בתחושה בלבד: רובם של חברי הכנסת הגיעו כדי לשרת את הציבור וכדי 

 לקדם מטרות ראויות, אך הציבור הרחב לא נמצא שם כדי לדחוף אותם ולסייע לקידומן.

הדין חי ונושם רק את תוצריה -ברים מקבלים משנה תוקף ביחס אליכם, משפטני העתיד: רוב עורכיהד

הסופיים של החקיקה בישראל. מעטים מעורבים ובקיאים בהתרחשויות המרתקות הקודמות לפרסום 

נוסח החוק ברשומות. הקליניקה לחקיקה חברתית היא הזדמנות נדירה להכיר, ללמוד ולהתערות 

 מפלגתית. -ם פרלמנטריים, בקידום מטרות חברתיות ובתיקון עוולות קיימות בראיה אבתהליכי

 :הקליניקה תתמקד בפעילויות הבאות

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

המתאימים מבין  .בכנסת: הסטודנטים ישתתפו מעת לעת בדיוני הוועדות מעורבות בכנסת .2
 התלמידים ישתלבו בעבודה משפטית בלשכות חברי כנסת נבחרים.

הסטודנטים יפעלו לניסוח ניירות עמדה והצעות לתיקוני חקיקה  אקדמי: –מישור מחקרי  .3
 לתזכירי חוק שפורסמו להערות הציבור. , ויגישו לממשלה התייחסותבמקרים המתאימים

הקליניקה פועלת בשיתוף פעולה עם עמותות שונות בתחומים חברתיים  שיתופי פעולה: .4
ומסייעת להו לקדם נושאים חברתיים בכנסת ובתהליכי ממשל אחרים. בין העמותות שישתתפו 

, מאה 99לובי , )עדי ברקן( סימפלי יו )שליוו את הקליניקה מהקמתה(,  המשמר החברתייהיו 
 ועוד.  ימים של שקיפות

: בהתאם לצרכים ולהתרחשויות, הסטודנטים בקליניקה ישתתפו בכתיבת הליכים משפטיים .5
 עתירות ובליווי ההליכים המשפטיים.

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

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

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

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

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

http://www.thenet.org.il/
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בשיעורים ילמדו, בין היתר, הנושאים הבאים: הליכי החקיקה וחקיקת המשנה בישראל, סדרי עבודת 

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

 ההסדרים ועוד. 

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

 

  

 ניר -אפים ע"ש גלדסטון -קליניקה להנגשת המשפט לסטארט 10047
 אחראי אקדמי: פרופ' עמיר ליכט 

 דוד-מנהל הקליניקה: עו"ד אסף בן

 The Gladstone-Nir Legal clinic at IDC Herzliya 

  
ומעלה  80ומעלה וציון של  80שנה ג' או ד', בעלי ממוצע ציונים )כללי( של  יועדת לתלמידיהקליניקה מ

 )או פטור( בקורס אנגלית למשפטנים א'. 
 4-6אקדמיות. שיעור דו שבועי, עבודה מעשית בהיקף  הוראה שעות 52-כ .ש"ס 6-הקליניקה מזכה ב

 תוך התחשבות(.  י הקיץגם בתקופת הבחינות וגם בחודשש"ש לאורך שנה קלנדרית )
 

      ימי הכשרה )בוקר עד ערב( המתקיימים בימי הקיץ. לא תתאפשר  4-השתתפות חובה ב
 השתתפות בקליניקה ללא נוכחות מלאה בימים אלו. לא יינתן פטור. 

       חלונות זמן )בני שעתיים כל אחד( )"המועדים"( שבהם תהיו  3בתחילת השנה, תדרשו למסור
מועדים אלו לא יהיו "נעולים" כל יים פגישות עם הלקוחות ו/או מנהל הקליניקה. זמינים לק

שבועיות, ולא במקומם. חובה -המועדים הינם בנוסף להרצאות הדוהשנה, אלא רק בהתחלה. 
  זו חלה גם אם בפועל לא תדרשו להגיע.

 .2005, נובמבר ." ביל גייטס, מנכ"ל מיקרוסופטיחסית לגודלה, ישראל היא מעצמה טכנולוגית"

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

, נמצא כי בין השנים 2013שישראל הפכה למעצמה טכנולוגית. לפי מחקר שהתפרסם בכלכליסט במרץ 

סכום מכובד  -קלים מיליארד ש 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 

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

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

אחת עיקרית היא היעדר ליווי משפטי ועסקי מתאים, בעיקר כאשר מדובר באוכלוסיות מן הפריפריה או 

מקבוצות מיעוט בחברה הישראלית אשר נגישותם לשירותים אלה קשה יותר. את הקושי הזה, שואפת 

 הקליניקה להקל.

קליניקה ייחודית במינה וראשונה מסוגה בישראל.  אפים, היא-הנגשת המשפט לסטארטהקליניקה ל

הקליניקה משלבת פעילות אקדמית עם פעילות מעשית ומטרתה לספק ליווי וסיוע משפטי ליזמים 

 מאוכלוסיות מוחלשות בתחום הטכנולוגי, המחפשים יד מכוונת ואינם יכולים לקבל אותה מסיבות שונות.   

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

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

 מנת שאלו יסייעו ויתרמו להצלחת הקליניקה. -המשפט והן מעולם העסקים והיזמות על

' waze'-ליך הליווי היזמי המרתק, ולתרום את חלקכם לכמשתתפים בקליניקה, תוכלו לקחת חלק בה

 הבא. הקליניקה תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית ונדירה:

o    אפ ע"י קבלת מגוון הרצאות ממיטב -הדרושים להקמת סטארט ללמוד את נושאי הליבה המשפטיים

 עוה"ד והמרצים בארץ.

o    מתחילים ולחוות את התהליך המסעיר של הקמת מיזם  יזמים לקבל ניסיון מעשי בליווי משפטי של

 טכנולוגי. 

o    ע"י מתן ייעוץ משפטי ליזמים מאוכלוסיות אשר מתקשות לקבל סיוע זה  עבוד למען שינוי חברתיל
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 עקב מחסומים שונים. 

o     והרחבת בסיס הידע שלה, בין היתר, באמצעות אתר  ליטול חלק בפיתוח וקידום הקליניקה

 ליניקה. הק

o     זאת ע"י עבודה צמודה מול לקבל תשתית שתקנה לכם יתרון על פני אחרים כמתמחים ועורכי דין ,

 מנהל הקליניקה ולקוחות הקליניקה.  

: במסגרת הקליניקה יעברו הסטודנטים הכשרה מקיפה בתחומים הפעילות בקליניקה, מטלות וציונים

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

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

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

ות לאוכלוסיות ייחודיות(, הליווי המשפטי הדרוש וכן הכלים הקשיים והמחסומים שבדרך )תוך התייחס

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

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

העבודות והבחינות במהלך השנה, השתתפות, הצלחה בביצוע  הציון הסופי יורכב מהעבודה המעשית,

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

 assaf.bendavid@idc.ac.il -דוד ב-בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד אסף בן

  

 פלילי ולמשפט בינלאומי הומניטרי הקליניקה למשפט בינלאומי  10048
 פרופ' ישי בראחראי אקדמי: 

 מנהלת הקליניקה: עו"ד יעל ויאס גבירצמן 

ש"ס.  8. הקליניקה מזכה ב הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי 
ומעלה בקורס במשפט בינלאומי  85ציון של יתרון.  –ות שליטה טובה בשפה האנגלית חובה. שפות נוספ

רקע נוסף במשפט בינלאומי )הומניטרי, פלילי, לבעלי יתרון משמעותי. כן תינתן עדיפות  –פומבי 
 השתתפות בתחרויות, אחר(. 
שיעור שבועי  .שנת הלימודיםפני תחילת בשבוע ההכשרה ל מרוכזים יינתנו שלושה ימי הכשרה

. קלנדרית שנהשעות שבועיות לאורך  4צוות שבועיים. עבודה מעשית בהיקף של  ובנוסף, מפגשי
ייצאו משתתפי הקליניקה למשלחת בת שבוע להאג, הולנד, כנראה בחודש דצמבר  2017-2016בשנה"ל 

2016.  
 

וראשונה במינה קליניקה ייחודית  אהקליניקה למשפט בינלאומי פלילי ולמשפט בינלאומי הומניטרי הי

טים הזדמנות נדירה לרכישת ניסיון מעשי במשפט הבינלאומי הפלילי דנלסטו ניתנתאל בה בישר

טלו חלק בעבודה על תיקים הנשמעים בפני בתי דין בינלאומיים פליליים יסטודנטים יהוההומניטרי. 

היושבים )רובם( בהאג, וכן יעסקו בעבודה משפטית בסיוע לפעילויותיו השונות של הצלב האדום 

 . , וארגונים בינלאומיים, מדינתיים ואזרחיים נוספיםומי )צל"א( באזורנוהבינלא

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

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

הנ"ל כוללים  הומניטרי עוסק בדיני לחימה ובדיני תפיסה לוחמתית )כיבוש(.המשפט הבינלאומי ה

דילמות של ניהול לחימה במערכה המודרנית ובאזורים צפופי אוכלוסין, וכן במחויבויותיו של המפקד 

 הצבאי בשטחים תחת שליטתו.

יליים עבודה על תיקים  הנשמעים בבתי דין פלנעשית בקבוצות ומורכבת מ - העבודה המעשית

כרוכה בכתיבת חוות דעת משפטיות וניתוח ראיות . העבודההנחיית מנהלת הקליניקהבהבינלאומיים 

מתיקים תלויים ועומדים )ייתכנו שיתופי פעולה עם קליניקות בארץ ובחו"ל(. העבודה תיעשה מול 

במסגרת  גורמים בבתי המשפט, לרבות קבוצות ההגנה, התביעה, קורבנות או לשכות השופטים. העבודה

. בכל ומנהלת הקליניקה מול הצל"א ובהנחיית יועציו המשפטייםמתבצעת בפרויקטים , ב האדוםהצל

העבודה המעשית יהיו חשופים. ו מידע אלימלאה בכל הנוגע להפרויקטים, הסטודנטים מחויבים לסודיות 

 מתקיימת לאורך שנה קלנדרית. 
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יקה עוסק בסוגיות מפתח בתחומי המשפט הקורס התיאורטי המלווה את הקלינ - הרכיב האקדמי

ספק את הרקע המשפטי והכלים להתמודדות עם הבינלאומי הפלילי והמשפט הבינלאומי ההומניטרי ומ

כתיבת חוות דעת וניתוח ראיות בתחום הרלוונטי. במהלך הקורס התיאורטי, ננתח פסקי דין בינלאומיים 

והשפעתן על  בהתפתחויות בתחום במהלך השנהוישראליים. יוקדשו גם מספר מפגשים על מנת לדון 

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

הסימולציה לקוחה ממשפט דמי קיים בפני ביהמ"ש הבינלאומי סימולציות/הצגות מקרה והגשתן בכתב. 

סימולציות לאורך השנה ובהתאם לתכנים  . הנושאים מחולקים לארבעICC Moot Courtבהאג בשם 

הנלמדים בסילבוס. הסימולציה נעשית באנגלית. המשתתפים מחזקים את כישוריהם בבניית טיעונים 

 משפטיים כאשר הם מחולקים לקבוצות, הגנה, נציגי קורבנות ותובעים. 

מות, האחת הסטודנטים משתתפים בתוכנית חילופים יחודית של הקליניקה עם שתי קליניקות תאו

תצא משלחת לליידן והאג  2017-2016באוניברסיטת ליידן והשניה באוניברסיטאת אמורי. בשנה"ל 

 . 2016לשבוע חילופים בחודש דצמבר 

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

  

1998 

+ 

1466 

 תכנית "משפט רחוב"

 מנהלת הקליניקה: עו"ד זיו לידרור 

 ליאור זמראחראי אקדמי: ד"ר 

 The Street Law Program 

   
תינתן עדיפות לסטודנטים  ' ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי.בהקליניקה מיועדת לתלמידי שנה 

שעות הוראה  60-כ ש"ס,  8-הקליניקה מזכה בל. בוגרי "ילדים ונוער במשפט" או ילמדו אותו במקבי

שעות לאורך שנה קלנדרית. שיעור דו שבועי בממוצע )פריסה שונה  6 –. עבודה מעשית כ אקדמיות

חמישה ימים )יש לקחת  –לאורך השנה(. תתקיים הכשרה בהיקף רחב במהלך כל שבוע החונכות 

 שהיא תנאי להשתתפות בקליניקה. בחשבון גם יום אחד שימשך עד שעות הערב המאוחרות(, 

עומדת התפיסה כי ידע הוא כוח, ובעולם שכולו משפט, הידע המשפטי משפט רחוב בבסיסה של תכנית 

חיוני להנגשת המשפט לאוכלוסיות מוחלשות. במסגרת התכנית מעבירים סטודנטים למשפטים סדנה 

כמפרי חוק לעיתים  –ם האחר המכירים את החוק ומערכת המשפט מצדמשפטית 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 מהווהעבור הסטודנטים, 

 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 

עמה  לצורך כך ליווי הכולל מתן כלים )משפטיים ואחרים( לעבודה קבוצתית עם האוכלוסייה הייחודית

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

דדות להתמודד בכוחות עצמם עם קשיים ובעיות בהם הם נתקלים בחיי היום יום, ללמדם דרכי התמו

 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. גריםומבו /ותצעיריםבני ובנות נוער,  – חייהם של המשתתפיםבאופן יומיומי על המשפט המשפיעים 

זכויות )בדגש על  : חשיבות מערכת החוק והמשפט, חוק ורווחהבכללם של הנושאים המועברים בסדנה

, אלימות בעבודה, במשפחה ובמפגש מול גורמים ממשלתיים ומוסדיים( וחובות ילדים ובני נוער

שימוש עת , ומנימניעת אלימות, הדין הפלילי ובפרט סוגיות כמו במשפחה, יישוב סכסוכים, צרכנות

אינטראקטיביות, מקדמות דיאלוג ומספקות הזדמנויות הן  בסדנהשיטות ההוראה  בסמים ואלכוהול.

במסגרת הסדנה, נחשפים בני  לפיתוח מיומנויות תקשורת וחשיבה ביקורתית אצל המשתתפים בסדנה.
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כלל, מתפרשת כהנוער למערכת המשפטית, לחובות החלות עליהם על פי החוק ולזכויות עליהן הוא מגן. 

 משפט מבויםמועלה על ידי משתתפיה ולקראת תום השנה האקדמית  אחתעל פני שנה הסדנה 

 . בהנחייתם וליווים של הסטודנטים

מוסדות בתי סוהר,  בכללם:מוקדי שטח באזור השרון והמרכז, צוותי הסטודנטים פועלים בכעשרה 

פעולה עם שירות בתי הסוהר, הייחודי . לצד שיתוף ההוסטליםו , קבוצות שירות מבחןחסות הנוער

הורחב בשנתיים האחרונות מעגל  –לתוכנית הפועלת במרכז הבינתחומי, ועם מוסדות חסות הנוער 

השותפים גם לעבודה עם נשים נפגעות אלימות ושירות המבחן, בו מהווה התוכנית חלק מהליך השיקום 

 הרשמי של המשתתפים.

 : החלק התיאורטי

הכשרה שעוברים הסטודנטים מורכב משני רבדים החופפים במידת מה זה לזה: תהליך הליווי וה

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 שימוש במשפט ככלי לשינוי חברתי. וות, זכויות חברתי

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 ימי כוללת בקליניקה יתהאקדמ הפעילות :מטלות וציון

תינתנה שתי מטלות כתיבה קצרות )כעמוד וחצי(  ,לשיעור משיעור השוטפת הקריאה מלבד. שבועי ושיעור

במהלך השנה. העבודה המעשית כוללת את הכנת מערכי השיעור )כולל ישיבות צוות( והעברתם. יש לקחת 

המשפט המבוים בתום השנה האקדמית, נדרשת גמישות רבה מבחינת היקף העבודה בחשבון שלקראת 

והמטלות הכתובות  שיעוריםב הפעילה ההשתתפות, המעשית העבודה מאיכותהמעשית. הציון יורכב 

 )פירוט יינתן בתחילת השנה(.

. יש zlidror@idc.ac.ilלקבלת כל מידע נוסף, ניתן לפנות למנהלת התוכנית, זיו לידרור בכתובת דוא"ל: 

לצרף 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  

קדמית: פרופ' שרון רבין מרגליותאחראית א  

 The Defense for Whistle Blowers  Clinic 

 .הקבלה מותנית בראיון אישי.  ומעלה' הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג 
תתקיים הכשרה בשבוע החונכות ושיעור דו . שעות הוראה אקדמיות 40כ . ס"ש 6 -הקליניקה מזכה ב

 .שעות בשבוע לאורך שנה קלנדרית 4ה מעשית בהיקף עבוד. שבועי לאורך שנת הלימודים

בזבוז כספי , בגניבה, בין השאר, במגזר הציבורי מדובר. שחיתות היא פגיעה במנהל תקין ובטוהר המידות

, פגיעה בכללי מנהל תקין, פגיעה בכללי בטיחות, פ חוק"מתן וקבלת טובות הנאה אישיות ושלא ע, ציבור

שימוש ברכוש ציבורי ובכספי , הטלת אימה על עובדים לצרכים אישיים, ר"התעלמות מהוראות התקשי

בין , במגזר העסקי מדובר .העסקת קרובי משפחה בניגוד לנהלים ולחוק ועוד, ציבור לצרכים אישיים

פגיעה בלקוחות , העלמות מסים, בטיחות בעבודה, זכויות סוציאליות: בהתעלמות מחוקי מגן כגון, השאר

 .ב"התעלמות מצווי רשויות וכיוצ, ניתן כדיןבניגוד לרישיון ש

 –שכן כמי שנמצאים בתוככי הארגון ופועלים מתוכו , חושפי השחיתות הם חוד החנית במאבק בשחיתות

לא תוכל להיחשף , במקרים רבים, בלעדיהם. חשופים הם למידע הידוע רק להם ולמושאי החשיפה

הגנה אישית מתוקף מצבם של החושפים והפגיעה  הגנה על חושפי השחיתות אינה רק, על כן. השחיתות

החתירה לגילויה  –כי אם הגנה על הערך אותו מייצגים חושפי השחיתות , שהם חווים עקב החשיפה

 .ומיגורה של השחיתות

חושפי  -עמותת עוגן היא העמותה היחידה בישראל שחרטה על דגלה את ההגנה על המתריעים בשער 

הן לצורך הגברת המודעות לתרומתם של חושפי , ם הנושא בישראלהשחיתות והיא מובילה בקידו
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 . באופן אישי פרטני כמו גם באופן ציבורי וחברתי, השחיתות והן בהגנה עליהם

אשר מטרתה היא , ראשונה מסוגה בארץ, הקליניקה להגנה על חושפי שחיתות היא קליניקה ייחודית

או שוקלים לעשות )שפו שחיתות במקום העבודה לקדם את הנושאים האמורים ולסייע לעובדים אשר ח

 (. זאת

 :הקליניקה תתמקד בסיוע לחושפי שחיתות במישורים העיקריים הבאים
אשר חשפו שחיתות במקום , הענקת תמיכה משפטית וחברתית לפרטים: פרטני -מישור אישי     .1

יווי התהליך הליווי המשפטי כולל ל. וכעת ניצבים בפני התנכלות מצד מעבידיהם, עבודתם
סיוע ביישום , גיבוש אסטרטגיה לטיפול בחושף, הצעות, טיפול, סיכום, ראיון, המשפטי

 .ועוד, הרשויות השונות, תכתובת מול המעביד, האסטרטגיה

ייזום הצעות חוק וקידום חקיקה שמטרתה להגן על המנהל התקין ועל : ציבורי - מישור חברתי     .2
 . צ ועוד"ות לבגעתיר, עובדים אשר חשפו שחיתות

בניית כלים חדשים והצעות לשיפור כלים , מחקר משפטי השוואתי :אקדמי –מישור מחקרי      .3
 . קיימים לסיוע לחושפי שחיתות

הקליניקה תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות לחוות את עולם העבודה בישראל מזווית 

השואפים להגיע לתפקידי ניהול , טודנטיםהשתתפות בקליניקה תעניק לס. משפטית וחברתית ייחודית

 .  הזדמנות להיחשף לפן ייחודי בתרבות הארגונית העסקית, ומפתח בארגונים עסקיים או ציבוריים

יעברו הסטודנטים הכשרה מקיפה בתחומים הרלוונטיים , במסגרת שנת הלימודים האקדמית בקליניקה

חשיבות , סוגי שחיתות: הנושאים הבאים, בין היתר, בשיעורים יידונו. לעיסוק בחשיפת שחיתות

המצב החוקי בישראל היום , אפשרויות פעולה של חושפים, היבטים אתיים, מניעי החשיפה, החשיפה

כמו כן יינתנו הרצאות אורח מגוונות הן של חושפי שחיתות . ועוד, בהשוואה למדינות מערביות אחרות

בסוף השנה יידרשו הסטודנטים . ופים ומוסדות ועודשל מבקר פנים על ביקורת פנימית בג, מגוף ראשון

 . להגיש עבודה מסכמת

  hai@haibarel.com: אל-ד חי בר"בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו

  

 הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית בשיתוף עמותת אקים ישראל. 1434

 יקה: עו"ד שרונה מזרחימנהלת הקלינ

 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 

 .ה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדריתשעות עבוד 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 

לאפשרויות העומדות לרשותם.  והיעדר ידע מספק באשר לזכויות המגיעות להם על פי דין ובאשר

 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.

ם כארגון 'ממוקד אדם', המייצג ומציג את האנשים עם המוגבלות השכלית כאנשים בנוסף,  פועלת אקי

 רצונות ויכולות אישיות. עם

 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית, ראשונה בתחום התמחות זה בארץ, פועלת בכמה 

 מישורים עיקריים: 

      והכוונה ייעוץ,  משפחתם  מידעו שכלית מוגבלות עם לאנשים מסייעת לעו"ד של אקים להעניק 

 .פרטניים
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      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 פולטי דרכי ומנסחת מציעה 

 .ממשלתיים

       באמצעות מפגשים שבועיים עם  –מסייעת באופן פרטני לאנשים עם מוגבלות שכלית

 סטודנטים, המדריכים אותם באופן מונגש בנוגע לזכויותיהם, ובסנגור עצמי.

 

 הסטודנטים יחולקו בתחילת השנה לשתי קבוצות : 

האחת תתמקד בסיוע משפטי למשפחות, והשנייה תבצע עבודה פרטנית עם אנשים עם מוגבלות שכלית 

 בהוסטלים.

הסטודנטים יונחו ויודרכו על ידי עורכות דין ואנשי מקצוע מעמותת אקים ישראל המתמחים בהענקת 

לסטודנטים מידע, בסיוע, בליווי ובמחקר בתחום של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם. 

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  הקורס האקדמי

, מדיניות רווחה, וקהילתית, נגישות למשפט לאוכלוסיות מוחלשות, אנשים עם מוגבלות והדרה חברתית

דיור בקהילה ועוד. במהלך תכנית הלימודים ייערך סיור במסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית, מפגש עם 

הורים וסיפורים אישיים, צפייה בהצגת תיאטרון של קבוצת אנשים עם מוגבלות שכלית ועוד. במהלך 

 יהם.הקורס האקדמי יתבקשו הסטודנטים להשתתף בסימולציה ולהגיש את טיעונ

הציון בקליניקה יורכב מן העבודה המעשית ומעבודת הכיתה. העבודה המעשית תתבצע במענה טלפוני/ 

במפגשים אישיים עם משפחות במשרדי אקים ישראל בת"א/ במפגשים פרטניים עם אנשים עם מוגבלות 

 בהוסטלים.

 sharona@akim.org.ilלפניות ושאלות נוספות בנוגע להרשמה נא לפנות לעו"ד שרונה מזרחי במייל 
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 קורסי פרקטיקום
  .קורסי הפרקטיקום נחשבים כקורס בחירה משפטי ולא כקליניקה משפטית 

  לא ניתן להירשם לפרקטיקום באותה שנה בה רשומים לקליניקה. 
 

 .הסתיים  רקטיקום לשנה"ל תשע"זהרישום לכל הקליניקות וקורסי הפ
 

  

 פרקטיקום פלילי וליטיגציה בשיתוף פרקליטות מחוז ת"א פלילי 10186

 עו"ד ליהי מלצמןמנהל הקליניקה: 

 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  -סף  תנאי

ידי הפרקליטות -הרשעות משמעת והרשעות פליליות וסיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמשך על

 לסטודנטים שיתקבלו. 

 

סגרתן יתקיימו יומיים אקדמיות שבמ 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. 

 

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

 

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

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

 אביב )פלילי(.-פלילי, הגדול שבהם הוא פרקליטות מחוז תל

 

במסגרת הפרקטיקום יפתח לסטודנטים צוהר לעולם המרתק, המורכב, והערכי של המשפט הפלילי 

 ה של התביעה הפלילית. במדינת ישראל, מנקודת מבט

ידי -הסטודנטים ייחשפו לעבודה המעשית בפרקליטות הפלילית וייקחו בה חלק תוך חניכה צמודה על

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

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

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

 

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

 הר ועוד. תביעה, כלי תקשורת, אנשי שירות בתי הסו-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

 

המחוז והסטודנט ייקח חלק בעבודת בחלק המעשי לכל סטודנט יוצמד פרקליט חונך מבין פרקליטי 

הפרקליט הפלילי השוטפת: עיון ולימוד תיקי חקירה, טיפול בתיקי מעצר, קבלת ההחלטות לגבי גורל 

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

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

 ולהיות חלק ממשי מהתהליך בכל שלביו ובקבלת ההחלטות. 

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

 הבוקר במהלך שנה סמסטריאלית.
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יגציה בכלל ואת ההליך הפלילי בפרט בחלק העיוני יקבלו הסטודנטים כלים על מנת להבין את עולם הליט

ולהיות מסוגלים לקחת חלק בשיח הפלילי הפרקטי אשר מושתת על ידע וניסיון. במסגרת זו ישמעו 

הסטודנטים הרצאות בנוגע לעבודת הפרקליטות הלכה למעשה, יסודות ההליך הפלילי, דרך ניהול 

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

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

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

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

 לליטיגציה ולהליך הפלילי.

 אביב.-בנוסף, נערוך סיור מודרך במתקן כליאה וכן סיור לילי לימודי וחווייתי בליווי משטרתי בדרום תל

  

 הפרקטיקום לסיוע שיפוטי בשיתוף הנהלת בתי המשפט 10187

 מנהל הקליניקה: עו"ד נטע נדיב

 קמי: ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי א

  
 קבלת ההחלטותמעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית לחוות את עולם  התוכנית

. במסגרתה, ייחשפו הסטודנטים לעבודתו של העוזר המשפטי לשופט ויקבלו הצצה לעומק ותהמשפטי

חקר המשפטי, לעבודה הסטודנטים יהיו שותפים לדיונים, למ נדירה לעבודה היומיומית בלשכתם.

 המשפטית השוטפת על תיקים משפטיים ויעבדו בצמוד ללשכת השופט.

הכשרה מרוכזת  והיא כוללתנמשכת שנת משפט מלאה  בתוכניתהפעילות  .ש"ס 4-התוכנית מזכה ב

והרצאות במסגרת הקורס "המערכת השיפוטית" בסמסטר א', בשישה  בתחילת השנה או בסמוך לה

עמידה בהצלחה במבחן הסיום  האקדמית בתוכנית, הכשרהמהווה חלק מה קורסהמפגשים מרוכזים. 

]סך  בחירה משפטי רגילאשר יירשמו כקורס לנקודות הזכות של התוכנית  נוספות, מעברנ"ז  2תקנה 

במחקר משפטי, כתיבה משפטית, הסטודנטים נ"ז[. במסגרת ההכשרה יתנסו  6 -כולל של התוכנית 

 ם, הצגת סוגיה משפטית וכללי סדר הדין האזרחי.קריאת פסקי דין וסיכומ

נעשית על בסיס הישגים אקדמיים ואישיים הקבלה  .ד'-ג' שניםהתוכנית מיועדת לסטודנטים ב

)כל הסטודנטים עוברים בדיקת התאמה ביטחונית בהנהלת בתי המשפט.  ומותנית בריאיון אישי.

. פטיים פתוחים בעל סיכויי קבלה נמוכיםסטודנט בעל עבר פלילי או בעל תיקים משלתשומת לבכם, 

סטודנט העובד במשרדי עורכי דין או משמש כספק למשרדי עורכי דין חייב לדווח על כך במועד הריאיון 

 הנושא יעלה לאישור של המחלקה המשפטית בהנהלת בתי המשפט(. –

 

 הסטודנטים ישובצו לתוכניות הבאות:

 בית המשפט המחוזי –סיוע לשופטים .1

 ]תל אביב והרצליה[. בית המשפט השלום –לשופטים סיוע .2

)או  16:30-8:30העבודה המעשית בלשכות שופטים הינה יום אחד בשבוע, לפי בחירתכם, בין השעות 

שעות בכל פעם(, החל מתחילת סמסטר א' ועד ליציאתו של ביהמ"ש לפגרה באמצע  4ביומיים מפוצלים, 

 יולי.

לשופט או הרשם. סטודנט אשר יעבור בהצלחה את  ומידת התאמתוהסטודנט ישובץ לפי צורכי המערכת 

הריאיון במרכז הבינתחומי הרצליה, יזומן לריאיון שני בפני שופט, שם תקבע סופית מידת התאמתו 

לתוכנית. אין אפשרות להבטיח שיבוץ לשופט, או לבית משפט מסוים. עם זאת, הנהלת בתי המשפט עושה 

חום משפטי אשר הסטודנט מביע בו עניין, יש לציין זאת כבר בריאיון מאמצים כדי לאפשר שיבוץ בת

 חוזים, ,משפחההראשון ולזכור כי מדובר בתחום המשפטי הרחב והדבר איננו מובטח ]התחומים הינם: 

כלכלי,  –נזיקין, אזרחי כללי, מנהלי, פלילי, מיסים, חברות ופשיטת רגל, מקרקעין, תעבורה ומסחרי 

 [.נוער ועוד
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 פרקטיקום סדנת חופש המידע 10175

 רחלי אדרימנהל הקליניקה: עו"ד 

 ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי: 

  

האם הפוליטיקאים עובדים בשבילנו, מה הם עושים בכסף שלנו, ומה קורה בדיונים שבהם הם מעצבים 

גרות בחדרים את העתיד שלנו. האם הם באמת מושחתים, ואיך אפשר לחשוף את הקומבינות שנס

צדדיים? אנחנו מאמינים שאור השמש מחטא, ושהשלטון צריך להתנהל באופן פתוח וגלוי. גם המחוקק 

חשב כך כשחוקק את חוק חופש המידע שקובע שהמידע שנצבר ברשויות שייך לנו, האזרחים. בוא ללמוד 

ר לחולל מהפכת אפש –בתקשורת ובבתי המשפט  –מאנשי התנועה לחופש המידע איך בכלים פשוטים 

 שקיפות, ולחשוף את מה שהפוליטיאים מעדיפים להסתיר. 

 

הפרקטיקום לחופש המידע משלב למידה מעמיקה של חוק חופש המידע וניתוח סוגיות משפטיות בענייני 

שקיפות, עם עבודה מעשית ומאתגרת המסייעת לאזרחים, עיתונאים וארגונים בהשגת מידע מהרשויות. 

של התנועה לחופש המידע, הגישו במהלך השנים מאות בקשות חופש מידע שעיצבו בוגרי הפרקטיקום 

את סדר היום הציבורי וקבעו נורמות חדשות של שקיפות ומינהל תקין. בקשות מידע שהגישו 

הסטודנטים חשפו, בין השאר, את הוצאות ראש הממשלה והמשרדים השונים, עם מי נפגשים השרים, 

נלמד לדרוש את המידע מהרשויות, נעבוד עם במהלך הפרקטיקום ם. ומה נאמר בדיונים מכריעי

 . עתירות לבתי המשפט עיתונאים, ונלמד מעורכי הדין של התנועה איך להגיש

 

 תנאי קבלה ודרישות:

ד', כאשר הקבלה מותנית -הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודים הבאה בשנים ב'

שעות שנתיות של הוראה אקדמית שבמסגרתן  52-ש"ס וכולל כ 6-זכה בבראיון אישי. הפרקטיקום מ

נלמד את החוק, הפסיקה המגוונת בנושא ויינתנו במהלך השנה מספר הרצאות אורח בתחומים שונים 

 הקשורים בחופש המידע, מאבקים של החברה האזרחית, עיתונאים וגורמי ממשל אחרים.

 

  

 יסוי וכלכלהפרקטיקום עבודת הפרלקיטות מ 10173

 מנהל הקליניקה: עו"ד חיים ויסמונסקי

 ד"ר רונן קריטנשטייןאחראי אקדמי:  

  

פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( האמונה על הטיפול בעבירות "צווארון לבן", שמה לה כמטרה 

 להילחם בדרך של אכיפה כלכלית משולבת בשלושה סוגי תופעות:

 בשחיתות ציבורית. .א

 לכליות, בעבירות מס ומלחמה בהון השחור ובתופעת הלבנת ההון;בעבירות כ .ב

 בעבירות הפוגעות במסחר הוגן בשוק ההון. .ג

במסגרת הפרקטיקום תתאפשר לסטודנטים הצצה לעולם המרתק, המורכב והערכי בעבודה היומיומית 

חום כלכלי לבין הת-בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הבאה לידי ביטוי בשילוב שבין העולם המסחרי

הסטודנטים יהיו שותפים למאבק המקצועי בשחיתות השלטונית, בעבירות כלכליות ובעבירות הפלילי. 

ניירות ערך במסגרת העבודה המעשית בפרקליטות מיסוי וכלכלה. הסטודנטים ייטלו חלק בעשייה זו, 

לדין או תוך חניכה של פרקליט, החל משלב בחינת הראיות בתיק החקירה, דרך ההחלטה בדבר העמדה 

 סגירת התיק והוכחת התיק בבית המשפט באמצעות חקירת עדים.

 

מיסוי וכלכלה, אשר מציבה  פרקליטותבמהלך עבודתם המעשית ייחשפו הסטודנטים לתפיסת עולמה של 

כיעד מרכזי את הגברת האפקטיביות באכיפה הכלכלית המשולבת כנגד הפשיעה החמורה, וזאת בשילוב 

רשות ניירות ערך, משטרת ישראל, רשות המסים, ות שעמן עובדת הפרקליטות )רשויות האכיפה השונעם 

, והכל כדי להפחית את הכדאיות שבפשיעה, (רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ויתר גופי האכיפה
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פעילותם מהווה חסם לתחרות החופשית ר ש, אלצמצם את כוחם הכלכלי ומידת פגיעתם של עבריינים

 .ולצמיחה הכלכלית

 

בתוך מערכת מורכבת זאת פועלת פרקליטות מיסוי וכלכלה, מתוך תחושת שליחות, תוך התמודדות עם 

דילמות וסוגיות משפטיות ותוך קבלת החלטות רוחביות לגבי אישי ציבור ואנשי המערכת הפיננסית, 

בתיקי מרמה ושחיתות מן המורכבים והמרתקים במדינת ישראל בעלי חשיבות ציבורית ממדרגה 

ים לחיאני", "פרשת מליסרון", "פרשת -ראשונה כמו "פרשת הולילנד", "פרשת ראש העיר בת

 "פרשת בכיר רשות המסים דוד ואנונו".-פסגות", "פרשת הרצת מניות אי.די.בי" ו

סטודנטים, אנו מזמינים אתכם לשנה של שליחות: הזדמנות נדירה ליטול חלק במאבק בשחיתות 

ת ובעבירות ניירות ערך ולהשתתף בפרקטיקה המטפלת בעבירות צווארון השלטונית, בעבירות כלכליו

 לבן הלכה למעשה

 אקדמי:-פרקטי ועל נדבך עיוני-הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי

 

לכל סטודנט יוצמד פרקליט חונך מבין פרקליטי מיסוי וכלכלה והסטודנט ייקח חלק  בחלק המעשי

למאפיינים טודנטים, שייקחו חלק בפרקטיקום, להיחשף בעבודת הפרקליט. באופן שוטף צפויים הס

הייחודים של עבריינות הצווארון הלבן, לעבירות הלבנת הון, להליכי החילוט השונים, לעבירות מס 

חמורות, לעבירות ניירות ערך ולעבודת פרקליטות מיסוי וכלכלה בשלבים השונים של ההליכים, למן 

ן וההחלטה בדבר העמדתו לדין של החשוד או גניזת התיק, שלב החקירה המשטרתית, דרך שלב העיו

 המשפט ועד ניהול הליכי הערעור. -חקירת העדים בבית

שעות, פעם בשבוע בשעות  6אביב, במשך -הפרקטיקום יתקיים במשרדי פרקליטות מיסוי וכלכלה בתל

 .הבוקר במהלך שנה סמסטריאלית

 

כלכלי -ין את השילוב המרתק בין התחום המסחרייקבלו הסטודנטים כלים על מנת להב בחלק העיוני

הכרוך בעבודתה הייחודית של פרקליטות מיסוי לבין ההליך הפלילי ולהיות מסוגלים לקחת חלק בשיח 

וכלכלה בחזית המאבק בעבריינות הצווארון הלבן, השחיתות הציבורית, ההון השחור, עבירות המס 

במסגרת מידע פנים ועבירות דיווח של חברות ציבוריות. ועבירות תרמית בניירות ערך, עבירות שימוש ב

זו ישמעו הסטודנטים הרצאות בנוגע לעבודת פרקליטות מיסוי וכלכלה הלכה למעשה, החל מיסודות 

ההליך הפלילי, דרך ניהול המשפט וההופעה בבית המשפט, מאפיינים לעבריינות צווארון לבן, הלבנת הון 

רות ניירות ערך, סוגיות בעריכת הסדרי טיעון, יחסי פרקליטות וסנגוריה וחילוט, עבירות פיסקאליות, עבי

ארי שווקי ושל -ועוד. בנוסף על כך ייהנו הסטודנטים מהרצאות של פרקליטת מיסוי וכלכלה גב' ליאת בן

ידיהם וביניהם -פרקליטים בכירים נוספים, אשר יספרו על תיקים משמעותיים ומורכבים שטופלו על

 ד" וישתתפו בסדנאות הקשורות לפן המעשי של ההליך הפלילי."פרשת הולילנ

כחלק משעות ההוראה האקדמיות יזכו הסטודנטים לפגישות מרתקות עם צדדים שונים של גורמי 

ושיחה עם אחד משופטיו, וכן  ביקור בבית המשפט המחוזי בתל אביבהמשפט והאכיפה, ובכלל זה ל

 רה.לפגישות עם גורמים בכירים מרשויות החקי

 

 : תנאי קבלה ודרישות

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 -ג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמשך עלהרשעות משמעת והרשעות פליליות וסיוו

 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", הרצאות וסיורים. 

 הערכה של הפרקליט החונך ושל מנהלי הקליניקה והמנחים האקדמיים.הציון בפרקטיקום מבוסס על 
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 קורסי בחירה משפטיים בשפה האנגלית
 

 במהלך לעתים יהיו הבחינות מועדי ;הסמסטר כל על נפרסים ולא רוכזיםהינם מ הקורסיםמרבית שימו לב כי 

 יצויינו אל ;'ב מועד לפני םכשבועיילפרסמם  מאמץ ויעשה המרצה ז"ללו בהתאם יפורסמו ציונים ;הסמסטר

 יוחזרו ערעורים על תשובות ;לערער ניתן יהיה פיו עלש קצר בחינה פתרון וינתן הבחינה מחברות לע הערות

 מבין הטוב בציון ולבחור 'ב במועד להיבחן נאפשר במקרה כזה 'ב מועד לפני לא ולעיתים המרצה ז"ללו בהתאם

 ורס לאחר שכבר החל גם אם מדובר בתקופת שינויים.לא תהיה אפשרות להיכנס לק ;המועדים שני

)אנגלית  Aתנאי קדם לרישום קורסי הבחירה המשפטיים באנגלית הוא מעבר בקורס אנגלית למשפטנים 

 .( 4למתקדמים ב' קוד קורס 

    

Semester A   

    

Course 

Code 

Course Total Hours  

    

    

10352 Law and Religion 

Prof. Mark Goldfeder 

1 cr.  

    

10343 comparative administrative 

law 

Prof. Giulio Napolitano 

1 cr.  

 

 

    

10354 The Jus ad Bellum 

Prof. Monica Hakimi 

1 cr.  

 

 

    

10355 Women and The Rule of Law 
Prof. Michele Goodwin 

1 cr.  

 

 

    

10356 International trade and 

investment law 

Prof. Gregory Shaffer 

1 cr.  

 

 

    

10224 Medical Ethics and the Law 

Prof. Pamela Laufer-Ukeles 

1 cr.  

 
  

    

Semester B   

    

10344 Constitutional Protection of 
Property in the United 

States 
Prof.  Christopher Serkin 

1cr.  

    

10345 Freedom of Religion 

Prof. Lorenzo Zucca 

2cr.  קורס סמסטריאלי 

    

10348 Shakespeare & the Law 
Prof. Lorenzo Zucca 

2cr. קורס סמסטריאלי 

    

10347 Themes in Free Speech 1cr.  
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Prof. Nicholas Hatzis 
    

10346 The Law and Economics of 

Startups 
Prof. Ivan Reidel 

1cr.  

    

10358 The Law of the Human Body 

Prof. Rhadika Rao 

1 cr.  

 

 

    

10359 Law and Globalization 

Prof. Jean-Sylvestre Berge' 
1cr.  

    

10360 Law of adult relationship 

Prof. Erez Aloni 

1cr.  

    

10362 Global Social Indicators 
Prof. David Nelken 

1cr.  

    

10363 What Is Money? Legal 

Perspectives 
Prof. Marco Goldoni 

1cr.  

    

10357 "Black Lives Matter" - The 

Fourth Amendment and 

Criminal Procedure 
Prof. Ekow Yankah 

1cr.  

    

10205 International Business 

Negotiation 

Adv. Assaf Ben-David 

4 cr.  הרישום לקורס פתוח לסטודנטים
ד', בעלי ממוצע -למשפטים, שנים ג' ו

ומעלה. הקורס מותנה בהגשת  85של 
מכתב  (3)-( גיליון ציונים ו2( קו"ח, )1)

-למרצה הקורס עו"ד אסף בן פנייה
 , ולאחר מכן בראיון אישי. דוד

  

  סדנא בדיני פטנטים 10065

 כהןעו"ד מארק 

2 cr.  משפטית סימסטריאלית סדנא
מעשית, שתועבר בידי עורך דין בעל 

 ניסיון מעשי רב בתחום. 
הסדנא תשלב לימודים פרקטיים עם 

 בסיס תיאורטי רלוונטי. 
הסדנא מוגבלת למספר משתתפים 

סטודנטים( במטרה  18-20קטן )
לאפשר תהליך למידה יעיל בהנחיה 

   פרטנית של מורה הסדנא.
ת במפגשי הסדנא הינה חובה, הנוכחו

כנהוג בסמינריונים, למעט היעדרויות 
  מותרות כקבוע בתקנון הלימודים.

    

קניין רוחני בינלאומי  1999

International Intellectual 

Property  

 ד"ר דב גרינבאום

2 cr. מסטריאליקורס ס 

    

 Intensive courses. See course description in the web for details.  
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 מועדי בחינות 
 

 מועדי הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של המרכז הבינתחומי הרצליה 

 "חיפוש בחינות לפי מסלול"  "ידיעון ותקנונים"  תחת לשונית "שירות לסטודנט" 

 או "חיפוש בחינות לפי קורסים כלליים ובתי ספר". 

  ידע לסטודנט.לוח בחינות אישי מפורסם בתחנת המ


