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

ים כגון הידיעון באתר המרכז ויחייבו עם זאת, יתכנו שינויים ותיקונים במידע אשר יתפרסמו במהלך השנה באמצעים השונ

 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, 

 ש הוראת המקצועות, על פי שיקול דעתן.ולחולל שינויים בשעות ההוראה ו/או באיו

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

נר למשפטים הינה לקראת תואר כפול: תואר כפול במשפטים תוכנית הלימודים לתואר ראשון בבית ספר הארי רדזי
 תואר ראשוןאו לקראת תואר ישיר: ובממשל, תואר כפול במשפטים ובמנהל עסקים, תואר כפול במשפטים ופסיכולוגיה 

מנהל ב MBA במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני תואר ראשון,  ממשלב.M.A משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני

 . במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.Aואר ראשון במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני , תעסקים
 

תכנית הלימודים המלאה אליה נרשם הסטודנט מחייבת. על מנת לקבל תעודת בוגר חייבים הסטודנטים לעמוד במלוא 
ת האקדמיות של אחד מן הדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים אליה התקבלו. סטודנטים שישלימו את הדרישו

התארים בלבד )למשל, משפטים או מנהל עסקים / פסיכולוגיה / ממשל(, אולם לא ישלימו את חובות הלימוד בתואר האחר 
 לא יהיו זכאים כלל תעודת בוגר.

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

בהתאם להוראות התקנון, רשאי הדיקן באישור מראש ובנסיבות מיוחדות לאפשר לסטודנט ללמוד בתכנית לימודים 
ל חלקית. יובהר, כי אישור דיקן כאמור לא יינתן אלא במקרים חריגים ובתנאים שייקבעו, ובכלל זה לאחר שתנוח דעתו ש

הדיקן כי הסטודנט ישלים השכלה רחבה ומעמיקה כנדרש במרכז הבינתחומי, למשל באמצעות השלמת לימודים 
 נ"ז )השלמת חטיבת לימודים נוספת בסיומה תתקבל תעודה פנימית(. 180בינתחומיים בהיקף כולל של 

 להלן מספר הנחיות והוראות מפורטות, שיוכלו להיות לכם לעזר:
 

  כללית תכנית לימודיםא. 

 . תכנית משפט ועסקים1א.

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

הרחבה עם מות, שיווק יזהרחבה בעם הסטודנטים התמחות מבין התחומים: מימון בוחרים בתום השנה השנייה ללימודים 
, ראה פרטים על ההתמחויות בהמשך. יזמותהרחבה בעם  , ומשפט עסקי בינלאומיזמותהרחבה ביעם  יזמות, מקרקעיןב

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

 

 . תכנית משפט וממשל2א.

 (:.LL.B. – B.A) ממשלהלימודים לתואר ראשון כפול במשפטים ובתכנית 
 נקודות זכות. 200 -שנות לימוד בהיקף כולל של כ 4הקורסים בתכנית נלמדים במשך 

חטיבה מבין החטיבות המוצעות בממשל, ראה פירוט  בתום השנה השנייה ללימודים בוחרים הסטודנטים במסלול זה
  החטיבות בהמשך.

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

 . תכנית משפט ופסיכולוגיה3א.

 (:.LL.B. – B.Aתכנית הלימודים לתואר ראשון כפול במשפטים ובפסיכולוגיה )
 נקודות זכות. 200-שנות לימוד בהיקף כולל של כ 4הקורסים בתכנית נלמדים במשך 

 

 בכלכלה פיננסית .M.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון. 4א.

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

 התכנית מקנה כלים כמותיים תיאורטיים ומעשיים בתחומיפיננסי. בנוסף לכלים המשפטיים, -בדגש על התחום הכלכלי
 הכלכלה, המימון, ניהול הסיכונים ונושאים נוספים. 

נ"ז קורסים  113 -כנ"ז, מתוכם  166-במסגרת לימודי התואר הראשון קורסים בהיקף כולל של כמשתתפי התכנית ילמדו 
משפטיים, קליניקות וסמינריונים. בנוסף לכך,  בחירהנ"ז קורסי חובה משפטיים והיתרה קורסי  80 -כ ובהםמשפטיים 

נ"ז  4-, וללימודי התואר השני בכלכלה פיננסית נ"ז קורסי ליבה בכלכלה שמיועדים להכין אותם 49 -ילמדו המשתתפים כ
ישתלבו הסטודנטים באופן הלימודים הנ"ל בהצלחה, ובכפוף לאמור להלן, . לאחר השלמת קמפוסיים-קורסי בחירה כלל

נ"ז המשתנים במידה ונבחר מסלול לימודים  51-47כ יםהכולל )באנגלית(, התואר השני בכלכלה פיננסית לא בלימודימ
 שאינו כולל. הכולל כתיבת עבודת תיזה או

בתואר  80)ציון ממוצע מינימלי של  הסטודנטים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות תכנית התואר השני של החוג לכלכלה
השני לאחר השלמת  על מנת להתחיל את לימודי התוארים, בכפוף להליך של ראיון אישי ו/או וועדת קבלה( הראשון במשפט
, יוכלו להתקבל לתואר השני באופן אוטומטי. ראש 88סטודנטים עם ממוצע ציון,בתואר הראשון, מעל קורסי המבוא. 

 טרם תחילת לימודי התואר השני.תכנית התואר השני בכלכלה פיננסית ייפגש עם הסטודנטים בתכנית זו ב
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בסיום כל שנה אקדמית תבוצע הערכה בדבר עמידת הסטודנט/ית בסף הציונים הנדרש, ובמקרים שבהם ממוצע הציונים 
השנתי לא יתאם את הדרישות הנ"ל, יישקל מעמד הסטודנט/ית בתכנית ותתקבלנה החלטות בהתאם לכך. סטודנט/ית 

 -ו .LL.Bבדרישות תכנית לימודים זו, יעבור למסלול לימודים של תואר ראשון כפול ) שנתקבלה החלטה לגביו שאינו עומד

B.A.) 

 4-בכלכלה פיננסית בכ M.Aבמשפטים ותואר שני .B.. LLסטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכלו לסיים עם תואר ראשון 
 שני התארים יוענקו יחד לאחר סיום השנה הרביעית.  שנים.

 .תום השנה השלישיתשירים לתואר שני, ילמדו סמסטר קיץ אחד חובה בסטודנטים במסלולים הי

סטודנט שסיים חובות אקדמיים לתואר במשפטים ומבקש לשפר ציון חיובי בקורסים בסמסטר א' של שנת הלימודים 
 .לתקנון הלימודים(, יוכל לעשות זאת, בהגשת בקשה מתאימה טרם פתיחת שנת הלימודים 24הרביעית )בהתאם לסעיף 

 בכל מקרה, קבלת התואר הראשון והשני מותנית במעבר כל הקורסים כנדרש.
לאור אופייה המיוחד של תכנית הלימודים, היציאה להתמחות במשפטים תתאפשר רק לאחר השלמת לימודי התואר השני 

  במסלול הישיר.
 .ף"תשאינה מוצעת בשנת הלימודים  התכנית* 

 .mofir@idc.ac.ilורן אופיר ראש התכנית: ד"ר מ
 

בסיום הלימודים יוענקו לסטודנט שעמד בכל הדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים המלאה )ובחובותיו הכספיים 

 בכלכלה פיננסית.  A.Mותואר שני . B.LLלמרכז הבינתחומי( תואר בוגר במשפטים .

 

 במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.A מסלול ישיר לתואר שניבמשפטים עם  .LL.B תואר ראשון .5א.

. במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית .M.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני LL.B תכנית ייחודית לתואר ראשון
 נתוני קבלה גבוהים. התכנית מיועדת לבעלי

ות עם האתגרים שהמרחב הטכנולוגי מזמן ולבנות מטרת התכנית היא להכשיר את הסטודנטים הלומדים בה להתמודדוי
שיאפשרו תהליכי חשיבה, פיתוח ומציאת פתרונות,  –הן ברמה המקומית והן ברמה הבינלאומית  –מסד של ידע והבנה 

 לטווח קצר וארוך, שיעצבו מחדש את המרחב הטכנולוגי, המשפטי והעסקי. 
 שתכלול קורסים כדוגמת מבוא למשפט, יזמות וטכנולוגיה, דיתבמהלך לימודי המשפטים ילמדו הסטודנטים חטיבה ייעו

 .ועוד קניין רוחנימשפט וסייבר, טכנולוגית ילודה, רגולציה של טכנולוגיות מתקדמות, חוזים מקוונים, 
קנה וי התואר השני יאפשר לסטודנטים חשיפה והתמודדות עם סביבת האתגרים שמביאה ההתפתחות הטכנולוגית

 על המרחב העסקי והמשפטי. אלהלהתמודדות עם השלכות  כליםלסטודנטים 
בתחומי משפט  ילמדו קורסי מבוא כם כאמורבמהלשמשתתפי התכנית במשפטים ילמדו תואר ראשון במשפטים, 

יחלו הסטודנטים בלימודי  התכנית, ובכפוף לאמור להלן, . לאחר השלמת וטכנולוגיה וכן בתחומי המשפט העסקי הבינ"ל
 .משפטים טכנולוגיה וחדשנות עסקיתב התואר השני

 80למשפטים )ציון ממוצע מינימלי של  בית הספרהסטודנטים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות תכנית התואר השני של 
התואר השני לאחר  על מנת להתחיל את לימודיבתואר הראשון במשפטים, בכפוף להליך של ראיון אישי ו/או וועדת קבלה( 

יוכלו להתקבל לתואר השני באופן אוטומטי.  88. סטודנטים עם ממוצע ציון בתואר במשפטים מעל ואהשלמת קורסי המב
בסיום כל שנה אקדמית תבוצע הערכה בדבר עמידת הסטודנט/ית בסף הציונים הנדרש, ובמקרים שבהם ממוצע הציונים 

החלטות בהתאם לכך. סטודנט/ית השנתי לא יתאם את הדרישות הנ"ל, יישקל מעמד הסטודנט/ית בתכנית ותתקבלנה 
 -ו LL.Bשנתקבלה החלטה לגביו שאינו עומד בדרישות תכנית לימודים זו, יעבור למסלול לימודים של תואר ראשון כפול )

B.A.) 
משפטים, טכנולוגיה ב .M.Aבמשפטים ותואר שני  LL.B סטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכלו לסיים עם תואר ראשון

 שני התארים יוענקו יחד.  שנים. 4-בכוחדשנות עסקית 
הכוללים  נ"ז קורסים משפטיים 108 -כנ"ז, ובכלל זה  150-במסגרת לימודי התואר הראשון, ילמדו משתתפי התכנית כ

 -. בנוסף לכך, ילמדו המשתתפים כבמשפט עסקי בינ"ל םנ"ז קורסי 22 -כ ,קליניקות וסמינריוניםקורסי בחירה משפטיים, 
ישתלבו התכנית, ובכפוף ליתר התנאים המפורטים להלן, . לאחר השלמת יםבחירה כלליקורסי נ"ז  4-וכ ותלימודי יזמנ"ז  9

  נ"ז. 32-הכולל כ במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקיתהתואר השני  הסטודנטים באופן מלא בלימודי
 שירשמו לתכנית יזומנו לראיון.הקבלה לתכנית מותנית בנתוני קבלה גבוהים ובראיון קבלה אישי. סטודנטים מתאימים 

וכן ארבעה  שלישית ללימודיהםה בסיום השנהסטודנטים במסלול הישיר לתואר שני, ילמדו סמסטר קיץ אחד חובה 
כאשר בשנה הרביעית ילמדו הסטודנטים סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ ובשנה  .M.Aסמסטרים בלימודי ה 

 .החמישית סמסטר א' בלבד
ובות אקדמיים לתואר במשפטים ומבקש לשפר ציון חיובי בקורסים בסמסטר א' של שנת הלימודים סטודנט שסיים ח

 לתקנון הלימודים(, יוכל לעשות זאת, בהגשת בקשה מתאימה טרם פתיחת שנת הלימודים. 24הרביעית )בהתאם לסעיף 
 בכל מקרה, קבלת התואר הראשון והשני מותנית במעבר כל הקורסים כנדרש.

סמסטרים של  3ייה המיוחד של תכנית הלימודים, היציאה להתמחות במשפטים תתאפשר רק לאחר השלמת לאור אופ
 תואר השני.ב םלימודי

 .lior.zemer@idc.ac.il, ראש התכנית, פרופ' ליאור זמר לפרטים נוספים:

mailto:mofir@idc.ac.il
mailto:lior.zemer@idc.ac.il
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הדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים המלאה )ובחובותיו הכספיים בסיום הלימודים יוענקו לסטודנט שעמד בכל 

 . משפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקיתב A.Mותואר שני . B.LLלמרכז הבינתחומי( תואר בוגר במשפטים .

 

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

 ול ישיר לתואר שני בממשל. התכנית מיועדת לבעלי נתוני קבלה גבוהיםתכנית ייחודית לתואר ראשון במשפטים עם מסל
 המעוניינים לשלב עם לימודי המשפטים מבט מעמיק במדע המדינה, יחסים בינלאומיים, מדיניות ציבורית, דיפלומטיה

 ואסטרטגיה. 

 סי מבוא ובסיס הנדרשיםמשתתפי התכנית במשפטים ילמדו תואר ראשון במשפטים, ובמהלך לימודי המשפטים ילמדו קור
תואר שני בבית הספר לממשל. לאחר השלמת קורסי החובה הסטודנטים יחלו בלימודי התואר קראת לימודי להשלמה ל

. הסטודנטים במסלול זה צריכים או בעברית )לפי סוג ההתמחות בתכנית התואר השני( בשפה האנגלית השני, אשר יתנהל
להתחיל את לימודי התואר השני לאחר השלמת קורסי  בית הספר לממשל על מנת לעמוד בדרישות תכנית התואר השני של

במסלול לימודים ללא תזה, ובציון  80השלמת התואר הראשון במשפטים בציון ממוצע מינימלי של , ובכלל זה המבוא
 במסלול עם תזה. 88ממוצע של 

ונים הנדרש, ובמקרים שבהם ממוצע הציונים בסיום כל שנה אקדמית תבוצע הערכה בדבר עמידת הסטודנט/ית בסף הצי
השנתי לא יתאם את הדרישות הנ"ל, יישקל מעמד הסטודנט/ית בתכנית ותתקבלנה החלטות בהתאם לכך. סטודנט/ית 

 -ו LL.Bשנתקבלה החלטה לגביו שאינו עומד בדרישות תכנית לימודים זו, יעבור למסלול לימודים של תואר ראשון כפול )

B.A.) 

שני התארים יוענקו שנים.  4-שיתקבלו לתכנית יוכלו לסיים עם תואר ראשון במשפטים ותואר שני בממשל בכ סטודנטים
מותנית בנתוני קבלה גבוהים, ובפרט בשפה האנגלית. חלק מהסטודנטים  הקבלה לתכניתיחד לאחר סיום השנה הרביעית. 

 יזומנו לראיון קבלה אישי.

בממשל לקראת התואר  התמחות במשפט ציבורי וזכויות אדם ולימודי ההשלמהסך נקודות הזכות לתואר במשפטים עם 
נ"ז לימודי  23 -, וכנ"ז לימודים כלליים/בינתחומיים 4 -, כנ"ז משפטים 123-)כ , מתוכםנ"ז 150 -כ בממשל יהיוהשני 

. , לפי סוג ההתמחותיתנ"ז שיילמדו על פני שנה אקדמ 39/45/41יהיה  .M.Aה  . סך נקודות הזכות לתואר(השלמה לממשל
 ;נ"ז 41בממשל: דיפלומטיה ויישוב סכסוכים בהיקף של  התמחויות בתואר השני 4לסטודנטים תהיה אפשרות לבחור בין 

התמחות ביטחון וטרור בהיקף  ;נ"ז 39פוליטי בהיקף של  התמחות בשיווק נ"ז; 39התמחות במדיניות ציבורית בהיקף של 
 נ"ז. 45חות זו עם חטיבת סייבר בהיקף אפשרות לשלב התמ תוך נ"ז, 41

סטודנט שסיים חובות אקדמיים לתואר במשפטים ומבקש לשפר ציון חיובי בקורסים בסמסטר א' של שנת הלימודים 
 לתקנון הלימודים(, יוכל לעשות זאת, בהגשת בקשה מתאימה טרם פתיחת שנת הלימודים. 24הרביעית )בהתאם לסעיף 

 אשון והשני מותנית במעבר כל הקורסים כנדרש.בכל מקרה, קבלת התואר הר

 שלישית ללימודיהם.סיום השנה הסמסטר קיץ אחד חובה ב סטודנטים במסלולים הישירים לתואר שני, ילמדו

לאור אופייה המיוחד של תכנית הלימודים, היציאה להתמחות במשפטים תתאפשר רק לאחר השלמת לימודי התואר השני 
 במסלול הישיר.

 .ashinar@idc.ac.il: ד"ר אדם שנער יתראש התכנ

בסיום הלימודים יוענקו לסטודנט שעמד בכל הדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים המלאה )ובחובותיו הכספיים 

 בממשל.  A.Mותואר שני . B.LLלמרכז הבינתחומי( תואר בוגר במשפטים .

 

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

 במנהל עסקים. התכנית מיועדת לבעלי MBA במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני LL.B תכנית 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. 

 משתתפי התכנית במשפטים ילמדו תואר ראשון במשפטים, ובמהלך לימודי המשפטים ילמדו הסטודנטים קורסי מבוא
חלו הסטודנטים בלימודי התואר השני י התכנית, ובכפוף לאמור להלן, ובסיס הנדרשים במנהל עסקים. לאחר השלמת 

 .)באנגלית( במנהל עסקים

)ציון ממוצע מינימלי של  למנהל עסקים בית הספרהסטודנטים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות תכנית התואר השני של 
אר השני התו על מנת להתחיל את לימודיבתואר הראשון במשפטים, בכפוף להליך של ראיון אישי ו/או וועדת קבלה(  80

יוכלו להתקבל לתואר השני באופן  88. סטודנטים עם ממוצע ציון בתואר במשפטים מעל לאחר השלמת קורסי המבוא
אוטומטי. בסיום כל שנה אקדמית תבוצע הערכה בדבר עמידת הסטודנט/ית בסף הציונים הנדרש, ובמקרים שבהם ממוצע 

הסטודנט/ית בתכנית ותתקבלנה החלטות בהתאם לכך.  הציונים השנתי לא יתאם את הדרישות הנ"ל, יישקל מעמד
סטודנט/ית שנתקבלה החלטה לגביו שאינו עומד בדרישות תכנית לימודים זו, יעבור למסלול לימודים של תואר ראשון כפול 

(LL.B ו- B.A.) 

mailto:ashinar@idc.ac.il
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 שנים. 4-ם בכבמנהל עסקי MBAבמשפטים ותואר שני  LL.B סטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכלו לסיים עם תואר ראשון
 שני התארים יוענקו יחד לאחר סיום השנה הרביעית. 

)כולל לימודי  נ"ז קורסים משפטיים 128 -כנ"ז, ובכלל זה  166-במסגרת לימודי התואר הראשון, ילמדו משתתפי התכנית כ
ות וסמינריונים. משפטיים, קליניק נ"ז קורסי חובה משפטיים והיתרה קורסי בחירה 80 -מתוכם כ חטיבה במשפט מסחרי(,

 4-אותם ללימודי התואר השני וכ מיועדים להכיןהנ"ז קורסי השלמה במנהל עסקים  34 -בנוסף לכך, ילמדו המשתתפים כ
ישתלבו הסטודנטים באופן מלא התכנית, ובכפוף ליתר התנאים המפורטים להלן, . לאחר השלמת יםבחירה כלליקורסי נ"ז 

 נ"ז. 58-כולל כהתואר השני במנהל עסקים ה בלימודי

 שלישית ללימודיהם.בסיום השנה הסטודנטים במסלולים הישירים לתואר שני, ילמדו סמסטר קיץ אחד חובה 

סטודנט שסיים חובות אקדמיים לתואר במשפטים ומבקש לשפר ציון חיובי בקורסים בסמסטר א' של שנת הלימודים 
 זאת, בהגשת בקשה מתאימה טרם פתיחת שנת הלימודים. לתקנון הלימודים(, יוכל לעשות 24הרביעית )בהתאם לסעיף 

 בכל מקרה, קבלת התואר הראשון והשני מותנית במעבר כל הקורסים כנדרש.

 

לאור אופייה המיוחד של תכנית הלימודים, היציאה להתמחות במשפטים תתאפשר רק לאחר השלמת לימודי התואר השני 
 במסלול הישיר.

 .mofir@idc.ac.ilורן אופיר ראש התכנית: ד"ר מ

בסיום הלימודים יוענקו לסטודנט שעמד בכל הדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים המלאה )ובחובותיו הכספיים 

 במנהל עסקים.  MBAותואר שני  B.LLלמרכז הבינתחומי( תואר בוגר במשפטים .

 

במסלול ישיר לתואר שני באחד המסלולים האמורים לעיל הינם   LLBיודגש ויובהר, כי הלימודים בתכנית של 
וכישורים הולמים, והמעניקה להם אפשרות בגדר פריבילגיה מיוחדת, המוענקת לסטודנטים בעלי נתוני קבלה 

שנים בלבד. סטודנט אשר  4-דופן להשלים לימודי תואר ראשון ותואר שני בשני תחומי ידע שונים בכ-יוצאת
לומד בתכנית כזו ויבחר לוותר על הפריבילגיה האמורה, בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, ובכלל זה לאחר 

(, הנדרש מכל BA-ו LLBר באופן אוטומטי למסלול התואר הכפול )השלמת שנת הלימודים השלישית, יעבו
הסטודנטים הלומדים משפטים בבינתחומי הרצליה, וזאת ברוח תפיסת עולמו האקדמית הייחודית של 
הבינתחומי הרצליה. בהתאם לכך, מובהר כי סטודנט כזה יידרש להשלמת כל הלימודים לצורך קבלת תואר 

ולבצע כל התאמת לימודים נדרשת  ם הנוהגים בבינתחומי הרצליה, כמפורט לעיל,ראשון כפול, באחד המסלולי
   הנובעת מכך.

 
 לתלמידי שנה א'תכנית ההוראה בקבוצות קטנות  .8א.

תכנית ההוראה בקבוצות קטנות לתלמידי שנה א'. במסגרת התכנית כל סטודנט בשנה  החלההחל משנת הלימודים תשע"ח 
בקבוצה קטנה של סטודנטים ובמתכונת  –במשפט חוקתי או בדיני חוזים כפי שיקבע מסלולית –א' ילמד קורס חובה אחד 

וויה לימודית הכוללת למידה שהיא גם חניכה קרובה )מנטורינג(; לימוד בקבוצה שונה מקורס רגיל. התכנית נועדה ליצור ח
קטנה המאפשר שיח ישיר בין המרצה לתלמידים ודיון איכותי בין התלמידים עצמם. בנוסף לתכנים הרגילים של הקורס, 

ביקורתית ומחקר, יספק הקורס הזדמנות להכיר מושגי יסוד בעולם המשפט ויסייע בביסוס יכולות כתיבה, קריאה 
  כתשתית ללימודי התואר כולו.

 
בנוסף לליבת הקורס המביאה את התכנים בדיני חוזים או במשפט חוקתי, יוקדש חלק מן הקורס להכרת מושגי יסוד של 
המשפט. מושגים אלה משמשים אותנו בהכרת עולם המשפט והם חוזרים בצורות שונות לאורך התואר כולו. חטיבה זו 

על הסטודנט להגיש במסגרת הקורס עבודת חקר אשר תעסוק יהיה היתר, על דרך צפייה בסרטונים. בנוסף  תילמד, בין
בשאלה משפטית ייחודית. העבודה תוגש כיחידה אחת או בכמה חלקים, לפי בחירתו של מרצה הקורס, וכתיבתה תעשה 

  בהנחייתו.

 
 חובהקורסי ב.

 הלימוד. לא ניתן לבחור רישום לקורס חובה.  קורסי החובה מותאמים ומשובצים על פי מסלולי
או בקשה  בכל הנוגע לרישום מחדש לקורס חובה בסמסטר עוקב, עקב אי השלמת הקורס במועדו המקורי מסיבה כלשהי

, יש לפנות למנהל הסטודנטים לקבלת הנחיות בדבר בחינת האפשרות לרישום מחדש לקורס, לשיפר ציון חיובי בקורס חובה
 וחר מאשר בשבוע הראשון לסמסטר העוקב.וזאת לא יא

 

 קורסי בחירהג.

 , בהתאם לדרישות כל תכנית.התואר לסיום עד בחירה קורסילהשלים  למשפטים חייבת ספר הארי רדזינר כל סטודנט בבי
 ז המספיקות להשלמת סך הנקודות לתוכנית התואר. "יש להקפיד להירשם למספר נ

חל מסמסטר קיץ שבתום שנה א'. סטודנטים מהמסלולים הישירים לתואר שני או ה ללמוד ניתן משפטיים בחירהקורסי 
ם רשאים ללמוד קורסי בחירה משפטיים החל מסמסטר ב' של לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהיסטודנטים במסלול 

 שנה א'.

mailto:mofir@idc.ac.il
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  קורסי בחירה במקום קורס חובה. 1ג.
 6דוד למצוינות, ניתנת לסטודנטים מצטיינים, האפשרות להמיר במסגרת מדיניות בית ספר הארי רדזינר למשפטים לעי .1

 6ז או שני קורסים שנקודות הזכות שלהם אינו עולה על "נ 6ז של קורסי חובה בלבד )בין אם המדובר בקורס אחד בן "נ
. בהיקף שעות כולל זהה –משפטיים, וסמינריונים בחירה משפטייםז(, מבין הקורסים המפורטים להלן בקורסי "נ

ז, ישתתף בתמורה במספר "נ 6לדוגמה, סטודנט שבחר לממש את האפשרות האמורה ְוויתר על קורס חובה בהיקף 
 ז."נ 6-קורסי בחירה המסתכמים ב

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

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

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

. 2019באוקטובר  27אריך בתום תקופת הרישום לקורסי בחירה ולא יאוחר מת קשות יש להגיש למנהל הסטודנטיםב .5
 על הבקשה יש לציין את שמות הקורסים אליהם הסטודנט מעוניין להירשם לצורך ההמרה. 

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

ובתנאי שאין מדובר בקורס עם המרת קורס בחירה בקורס חובה ניתנת רק במקרה שהקורס טרם נלמד  אפשרות .6
. במידה וסטודנט ויתר על קורס חובה, לא יוכל במועד מאוחר רישום מיוחד )פרקטיקום/קליניקות/כתב העת ועוד..(

 יותר ללמוד אותו. 
 
 חלף קורס בחירה . מחקר עצמי2ג.

( יהיו רשאים לבקש לכתוב פרויקט מחקר עצמי במקום קורס בחירה משפטי. ניתן 85מוצע מעל סטודנטים מצטיינים )מ
סגל הקבוע של ביה"ס למשפטים במרכז. בנו מרצה הנמנה ילכתוב עבודת חקר בהדרכת מרצה שהינו מומחה בתחום, ושה

 יאושר רק פרויקט אחד למשך כל תקופת הלימודים. 

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

. היקף הפרויקט לסטודנט מינימום של מפגשים בין הסטודנט למרצה, הצגת דו"ח התקדמות ושיחות בנושא עבודת החקר
 4אולם במקרים של פרויקטים חריגים במיוחד, ובאישור מראש של הדיקן, יוכל הפרויקט להיות בהיקף של עד  ,נ"ז 2יהיה 

 נ"ז.
 
 בשפה האנגלית . קורסי בחירה משפטיים3ג.

רדזינר הארי  בית ספרבסטודנטים נדרשים ה ,עולם העסקיםעם זירה הבינלאומית והתמודדות עם הל ההכנהכחלק מ
בשפה קורסים אלו הם חומר הקריאה והבחינות ב. בשפה האנגלית ר נלמדיםשאלהשתתף בקורסים משפטיים  למשפטים

הסטודנטים חייבים ללמוד קורסים משפטיים  . העולםעל ידי מרצים דוברי אנגלית מהארץ וממועברים האנגלית. הקורסים 
מרבית הקורסים המשפטיים באנגלית הינם מרוכזים לתקופה  .ודיםעד לסיום הלימ נ"ז לפחות 4באנגלית בהיקף כולל של 
או  קורסי בחירה משפטייםכ ,סטודנטים רשאים להשתתף בקורסים משפטיים נוספים באנגליתקצרה במהלך הסמסטר. 

 כלליים, בכפוף למקום פנוי.

 לאאלה  לקורסים בהקשר ןבתקנו 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 יצוינו אל ;ימים ממועד הבחינה 40לפרסמם תוך  מאמץ ויעשה המרצה ז"ללו בהתאם

 '.ב מועד לפני לא ולעיתים המרצה ז"ללו בהתאם יוחזרו ערעורים על תשובות ;לערער תן יהיהני פיו עלש קצר בחינה פתרון

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

 באנגלית הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.תנאי לרישום לקורסי הבחירה המשפטיים 
 .123ראה פירוט קורסי בחירה משפטיים בשפה האנגלית בעמ' 

 
 . קורסי בחירה כלליים4ג.

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

 (.שינוייםהבתקופת )סטודנטים שנה א' יוכלו להירשם דרך "המרכז האישי" 

. הרישום אליהם יעשה בכפוף למקום פנוי מוצעים בקמפוסקורסים הקורסים מכלל הגם ללמוד בקטגוריה זו  ניתןכמו כן, 
של תקופת השינויים, בתחילת כל  ועמידה בתנאי קדם, באמצעות הגשת בקשה מיוחדת למנהל הסטודנטים, בשבוע השני

 סמסטר. 
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 ם תשע"ז:ת הלימודיעבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנ 1חלוקת קורסי בחירה א.5.ג

 ממשל A.B. –משפטים  LL.B.תואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר בממשל

 ז מבואות משפטיים )שנה א'("נ 3
 

 ( ד'-ג' ו יםשנב)בממשל  חטיבהז לימודי "נ 20

 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 10 -כ
 

 (ד'-ים ג' ושנב)ז סמינר חטיבתי "נ 6

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

 

לא יתקבל לקליניקה יירשם ו"ז קליניקה או )למי שנ 6-8-כ
 יושלמו הנ"ז בקורסי בחירה משפטיים. –'( דשנה  עד
 

 

  ד(-סמינרים )שנים ג 2מום מיני –ז סמינר משפטי "נ 4
 

  )יירשמו תחת התואר במשפטים(. ז מקטגוריית קורסים כלליים"נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4ז ממשל, "נ 91ז משפטי, "נ 108ז )"נ 203 -ז לתוכנית התואר הכפול כ"סך הנ
 
 

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

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר במנהל עסקים
 

 ז מבואות משפטיים )שנה א'("נ 3
 

נ"ז סמינריון )משתנה בהתאם  2
 להתמחות(

 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 10 -כ
 

 

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

 

ה לא יתקבל לקליניקיירשם ונ"ז קליניקה או )למי ש 6-8-כ כ
 יושלמו הנ"ז בקורסי בחירה משפטיים. –שנה ד'(  עד

 
 

 

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

  )יירשמו תחת התואר במשפטים(. ז מקטגוריית קורסים כלליים"נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4ז מנהל עסקים, "נ 91 ז משפטי,"נ 108ז )"נ 203 -ז לתואר הכפול כ"סך הנ
 
 

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

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר בפסיכולוגיה

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

 ( 'ד-שנים ג')ז בחירה פסיכולוגיה "נ 4

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

 ()שנה ד'וני ז סמינר עי"נ 3

 ד'(-ז קליניקה וכישורים בשדה )שנים ג'"נ 6-8-כ
 

 ז סמינר מחקרי )שנה ד'("נ 4

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

  )יירשמו תחת התואר במשפטים(.  ז מקטגוריית קורסים כלליים"נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4ז פסיכולוגיה, "נ 91ז משפטי, "נ 108ז )"נ 203 -ואר הכפול כז לת"סך הנ
 

                                                           
 . 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 
 ס באותה תכנית.בקורס כמי שלמדו קורסי בסי
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 :ף"תשו תשע"ט, ים תשע"חת הלימודועבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנ 2חלוקת קורסי בחירה ב.5.ג

 ממשל A.B. –משפטים  LL.B.תואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר בממשל

 ים )שנה א'(ז מבואות משפטי"נ 3
 

 ( ד'-ים ג' ושנב)בממשל  חטיבהז לימודי "נ 20

 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 8 -כ
 

 (ד'-ים ג' ושנב)ז סמינר חטיבתי "נ 6

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

 

לא יתקבל יירשם ונ"ז קליניקה או )למי ש 6-8-כ
בחירה  יושלמו הנ"ז בקורסי–שנה ד'(  לקליניקה עד

 משפטיים. 
 

 

  ד(-ז סמינר משפטי )שנים ג"נ 4
 

 )יירשמו תחת התואר במשפטים(. ז מקטגוריית קורסים כלליים"נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4ז ממשל, "נ 91ז משפטי, "נ 108ז )"נ 203 -ז לתוכנית התואר הכפול כ"סך הנ
 
 

 מנהל עסקים A.B. –שפטים מ LL.B.תואר כפול 
 

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר במנהל עסקים

 ז מבואות משפטיים )שנה א'("נ 3
 

 נ"ז סמינריון )משתנה בהתאם להתמחות( 2

 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 8 -כ
 

 

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

 

לא יתקבל ם ויירשנ"ז קליניקה או )למי ש 6-8-כ
יושלמו הנ"ז בקורסי בחירה –שנה ד'(  לקליניקה עד

 משפטיים. 
 

 

 ד(-ז סמינר משפטי )שנים ג"נ 4
 

 

 
 )יירשמו תחת התואר במשפטים(. ז מקטגוריית קורסים כלליים"נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 

 
 ז כללי(."נ 4ז מנהל עסקים, "נ 90ז משפטי "נ 108ז )"נ 202 -ז לתואר הכפול כ"סך הנ

 
 

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

 במסגרת התואר במשפטים
 

 במסגרת התואר בפסיכולוגיה

 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 2 -כ
 

 ה ד'(שנ)ז בחירה פסיכולוגיה "נ 2
בשנה ג' ניתן לבחור רק מתוך רשימת קורסי 

 המחקר מודרך הקבוצתי.
 

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

 ()שנה ד'ז סמינר עיוני "נ 3

 ד'(-ז קליניקה וכישורים בשדה )שנים ג'"נ 6-8-כ
 

 ז סמינר מחקרי )שנה ד'("נ 4

  ד(-ז סמינר משפטי )שנים ג"נ 4
 

 . תחת התואר במשפטים()יירשמו  ז מקטגוריית קורסים כלליים"נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

                                                           
 . יתכן ולא בכל התמחות/חטיבה תהייה בחירה בכל הקטגוריות.שתבחרו בעתידקטגוריות הבחירה הן בהתאם להתמחות/חטיבה  2

גם אם לא נמצא תנאי קדם לקורס, המרצה מחשיב את הרי שרישום לקורסים משנים מתקדמות בתוכניות אחרות, לגבי שימו לב, 
 ו קורסי בסיס באותה תכנית.הסטודנטים בקורס כמי שלמד
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 ז כללי(."נ 4ז פסיכולוגיה, "נ 91ז משפטי, "נ 108ז )"נ 203 -ז לתואר הכפול כ"סך הנ
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שנים ב'+ג' רלוונטי ל) בכלכלה פיננסית M.A .במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני LL.B .תואר ראשון

 בלבד(

 ז מבואות משפטיים )שנה א'("נ 3
 
 ב' ואילך( ז בחירה משפטי )שנה"נ 13 -כ
 
 ז בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך("נ 4
 
יושלמו הנ"ז בקורסי בחירה –שנה ד'(  לא יתקבל לקליניקה עדיירשם ונ"ז קליניקה או )למי ש 6-8-כ

 משפטיים. 
 
 ד(-סמינרים )שנים ג 2מינימום  –ז סמינר משפטי "נ 4
 
 

 ז מקטגוריית קורסים כלליים. "נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4ז כלכלה, "נ 49ז משפטי, "נ 113ז )"נ 166ז לתואר "סך הנ
 
 

 מנהל עסקיםב MBA במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני LL.B .תואר ראשון

 
 ז מבואות משפטיים )שנה א'("נ 3
 
 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 7 -כ
 
 גלית )שנה ב' ואילך(ז בחירה משפטי באנ"נ 4
 
יושלמו הנ"ז בקורסי בחירה –שנה ד'(  לא יתקבל לקליניקה עדיירשם ונ"ז קליניקה או )למי ש 6-8-כ

 משפטיים. 
 
 ד(-סמינרים )שנים ג 2מינימום  –ז סמינר משפטי "נ 4
 
 

 ז מקטגוריית קורסים כלליים. "נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4, מנהל עסקיםז "נ 34ז משפטי, "נ 128ז )"נ 166ז לתואר "הנ סך
 
 
 

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

 ז מבואות משפטיים )שנה א'("נ 3
 
 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 6 -כ
 
 ז בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך("נ 4
 
יושלמו הנ"ז בקורסי בחירה –שנה ד'(  לא יתקבל לקליניקה עדיירשם ויניקה או )למי שנ"ז קל 6-8-כ

 משפטיים. 
 
 ד(-סמינרים )שנים ג 2מינימום  –ז סמינר משפטי "נ 4
 
 

 ז מקטגוריית קורסים כלליים. "נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4, ממשלז "נ 23, ז משפטי"נ 123ז )"נ 150ז לתואר "סך הנ
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 במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית MA במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני LL.B .תואר ראשון

 ז מבואות משפטיים )שנה א'("נ 3
 
 ז בחירה משפטי )שנה ב' ואילך("נ 6 -כ
 
 ז בחירה משפטי באנגלית )שנה ב' ואילך("נ 4
 
יושלמו הנ"ז בקורסי בחירה –שנה ד'(  לא יתקבל לקליניקה עדיירשם ו)למי שנ"ז קליניקה או  6-8-כ

 משפטיים. 
 
 ד(-סמינרים )שנים ג 2מינימום  –ז סמינר משפטי "נ 4
 

 ז מקטגוריית קורסים כלליים. "נ 4מעבר לכך, הסטודנטים חייבים ללמוד במהלך התואר 
 

 ז כללי(."נ 4, שפטים טכנולוגיה וחדשנות עסקיתמז "נ 38ז משפטי, "נ 108ז )"נ 150ז לתואר "סך הנ
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 מערך הקליניקותג. 

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

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

 חקיקה חברתית ועוד.  

כל סטודנט חייב לעבור במהלך התואר את תהליך המיונים לקליניקות. סטודנט שלא ניסה להתמיין כלל לאחת 

 . הרישום102מפורטות בעמ'  ף"תשהקליניקות המוצעות בשנת  מהקליניקות לא יוכל להרשם לקורסי בחירה מחליפים.

 הסתיים. ף"תשלקליניקות לשנת 
 

 * אין אפשרות להירשם לפרקטיקום באותה שנה בה משובץ הסטודנט לקליניקה. 
 
 

 סמינריוניםד. 
 

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

רו לו כנקודות זכות לקורסי בחירה משפטיים או ז העודפות יוכ"נ 2-ז( חייב ללמוד שני סמינריונים, ו"נ 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'.

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

 
 נריוןחלף סמי ה. 

לסטודנטים אשר יתקבלו ויעמדו בהצלחה בדרישות התכניות הבאות: משפט מבויים, סדנא סמינריון, צבי מיתר וסמינר 

 במשפטים במסגרת לימודיהם. אחדמצטיינים, תתאפשר המרת חובת סמינריון 

 
 
 ציונים האחדת. ו
 

פי הכללים -למשפטים התאמת ציונים עלמנת לשמור על רמת ציונים אחידה בקורסים השונים תבוצע בבית הספר -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 'מועד אבד"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

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

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

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

 שוויון זה.

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

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

, 59-ומעלה או המוריד ציון אל מתחת ל 95-פך, וכן שינוי המעלה ציון ליעיל, שינוי מציון נכשל לציון עובר ולההאמורה ל

 הקורס. רצהטעונים בכל מקרה אישור של מ

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

 תופיע ההערה הבאה:  בשולי גיליון הציונים     .7

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

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

 .79נקודות למעלה ולמטה מהציון  5-מוצע הציונים ב.    במועד המשני )בד"כ מועד ב'( יורחב טווח מ8
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 קורסים עסקיים בלבד -תואר כפול משפט ועסקים –האחדת ציונים .א  ז
 

נוקט במדיניות של התאמת ציונים על מנת לשמור על סטנדרטים אחידים במגוון הקורסים.  אריסון למנהל עסקים בית ספר

ובקורסי  70-85נרמל את רמת הציונים כך שהממוצע בקורסי חובה יהיה בהתאם לכך בית הספר שומר לו את הזכות ל

. עם זאת במקרים מסוימים יאפשר בית הספר ממוצע גבוה או נמוך 25%עם שיעור נכשלים שאינו עולה על  73-88בחירה 

  ושיעור נכשלים גבוה יותר בכפוף להתפלגות.
 
 

 קורסים עסקיים בלבד –בחינה חובת מעבר . 1ז.א.
 

הקורסים הנלמדים במסגרת בית הספר למנהל עסקים קיימת חובת מעבר בחינה, אלא אם צוין אחרת במפורש על ידי  בכל

 המרצה בסילבוס של הקורס. 
 

   עסקיםמנהל בו יםמשפטכפול ב ראשון לתוארבתכנית  התמחויות. ח

 ראש ההתמחות: ד"ר טליה רימון יזמות, הרחבה בעם התמחות בשיווק 

ות השיווק כוללים מגוון קורסים עדכניים בשיווק בשנת הלימודים השלישית בלימודי התואר הראשון במנהל לימודי התמח 

עסקים. תכנית הלימודים בשיווק מקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק על פעילויות השיווק השונות, יחד עם היכרות והבנה 

 עם דגש על מערכות יחסים ארוכות טווח. נתונים, שיווק ממוקד, מבוסס   -של השיווק המודרני בעידן הטכנולוגי 

קורסי ההתמחות נועדו להקנות ידע תיאורטי ומעשי עדכני בשיווק, לאפשר כבר במהלך הלימודים התנסות מעשית 

אמצעות פרויקטים, ניתוחי אירועים, ביקורים בחברות ומפגשים עם אנשי שיווק וניהול מובילים, ולהכשיר הסטודנטים ב

 בתחום השיווק, התקשורת והאסטרטגיה.לתפקידים 

ההתמחות מורכבת מקורסים חדשניים וסמינרים מעשיים כגון: משחק אסטרטגיה שיווקית, דיני פרסום ושיווק, כלי שיווק 

דיגיטלי, ניהול לקוחות בעידן המידע, ניהול ושיווק בתעשיית הספורט, חיזוי טרנדים, שיווק קמעונאי, וכן סמינרים 

ודנטים מצטיינים המתנהלים בשיתוף פעולה הדוק עם החברות לוריאל ומרצדס. במהלך שנת ההתמחות ייחודיים לסט

עובדים הסטודנטים על סמינר פרויקט שנתי מקיף הכולל הכנת תכנית שיווקית בשיתוף ובהנחיית חברות מובילות במשק 

 הישראלי.

ולהשתלב בחברות ובארגונים בתפקידי  סטרטגיה, בוגרי ההתמחות יוכלו לפתח קריירה בתחומי השיווק, התקשורת והא

מנהלי שיווק, מנהלי תקשורת שיווקית, מנהלי דיגיטל, מנהלי מוצרים ומנהלי מותגים. כמו כן, בוגרי ההתמחות יוכלו 

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

 של הקורס "יסודות ניהול השווק" בשנה ב'. התנאי לקבלה להתמחות הינו מעבר בהצלחה

 

  יעקב בודוךיזמות, ראש ההתמחות: פרופ' הרחבה בעם התמחות במימון 

 ההתמחות במימון משלבת קורסי מימון מתקדמים בלימודי התואר הראשון במנהל עסקים.

ומה(, או במחלקות כספים של וכד ההתמחות מכשירה את הסטודנטים לתפקיד ניהולי במוסד פיננסי )בנקים, חברות ביטוח

 פירמות, או בחברות ייעוץ.

ומתוחכמים, מחייבים חברות  הגלובליזציה הגוברת של השווקים והבורסות וריבויים של מכשירים פיננסיים חדשים

להשתמש בטכניקות מימון ברמה גבוהה. ללא שימוש בכלים המתקדמים ביותר לתמחור נכסים, גיוס הון, בחירת 

 שקעה, ניהול סיכונים, מיזוגים ורכישות, חברות ומוסדות שוק ההון לא יוכלו להישאר תחרותיים.פרויקטים לה

התכנית מאזנת בין יסודות תאורטיים לקורסים שימושיים וכוללת קורסים במימון חברות, השקעות נכסים נגזרים, ניהול 

עוץ, במסגרתו הם מעריכים חברה או חוקרים סיכונים, ניהול תיקי השקעות, וסמינר בו הסטודנטים מגישים פרויקט יי

 תפקוד בשוק ההון.

 בנוסף להכנה לקריירות מצליחות, ההתמחות במימון מכשירה את בוגריה לנהל את מקורות ההון.

 התנאי לקבלה להתמחות הינו מעבר בהצלחה של הקורס "יסודות המימון" בשנה ב'.
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 אמנון להבי פרופ' :ת, ראש ההתמחויזמותב עם הרחבה התמחות במקרקעין

, הנלמדת במסגרת התכנית במשפט יזמותב עם הרחבה משנה במקרקעין-בית ספר הארי רדזינר למשפטים מקיים התמחות

ועסקים. תחום המקרקעין עובר בשנים האחרונות שינויים והתפתחויות, ההופכים אותו לאחד מנושאי העיסוק המרתקים 

 עם הרחבה . תכנית העבודה שלנו נועדה להבטיח כי התמחות המקרקעיןוהמורכבים ביותר בעולם המשפט והעסקים

, בראשות פרופ' אמנון להבי, תהיה ייחודית, אטרקטיבית, ותספק כלים אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר לצד יזמותב

 טיים.  מנת להכשיר את בוגרי ההתמחות לפעילות כיזמים וכמומחים משפ-היחשפות לעולם העשייה ביזמות המקרקעין, על

סטודנטים מדי שנה, לפי  70-מוגבל ל יזמותב עם הרחבהבשל אופייה של התכנית, מספר המקומות בהתמחות המקרקעין 

ממוצע הציונים במועד הרישום. מלבד יתר הדרישות האקדמיות, מעבר הקורסים בדיני קניין, בתורת ההשקעות וביסודות 

 המימון מהווה תנאי ללימודים בהתמחות. 

כל השעות הייחודיות במסגרת ההתמחות -מתחילים בשנה ג', כאשר סך יזמותב עם הרחבההתמחות המקרקעין  לימודי

 שעות חובה.  26עומד על 

 

 ליאור זמר 'פרופ :, ראש ההתמחותיזמותב עם הרחבה התמחות במשפט עסקי בינלאומי

הבינלאומי.  ים מתחום המשפט העסקיקידומה של האינטגרציה הכלכלית בעולם מחייב הבנה של מגוון אתגרים משפטי

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

היא התמחות ייחודית המציעה מגוון קורסים אשר נועדו להכשיר את יזמות ב עם הרחבהבמשפט עסקי בינלאומי 

העסקי הבינלאומי על ידי, ראשית ועיקר, הרחבת הידע בהיבטים השונים הנוגעים  הסטודנטים להתמודד עם אתגרי המשפט

 לתחום משפטי חשוב זה.

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

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

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

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

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

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

כל השעות הייחודיות במסגרת ההתמחות -נה ג', כאשר סךמתחילים בש יזמותב עם הרחבהלימודי התמחות משפט עסקי 

 שעות חובה.  26עומד על 

 

 ידי מינהל הוראה ומנהל הסטודנטים. -מידע על אופן ומועדי הרישום להתמחות יימסר בנפרד על
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  וממשל יםחטיבות בתכנית משפט. ט

 

 ברק-ד"ר דפנה ריצ'מונד :ראש החטיבה ת משפט ובטחון,חטיב

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

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

טים ייחשפו לפרספקטיבות שונות של שחקנים ועוד( והבנה של השיקולים הפוליטיים והאסטרטגיים שמאחוריהן. הסטודנ

, 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 

ל המחלקה למשפט בינלאומי של צה"ל על דילמות העולות בשדה הקרב? האם שחקנים לא מדינתיים )כמו האדום וש

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

 humanורמי מפתח ל"ביטחון אנושי" )עם תפיסה יותר חדשנית אשר רואה בפרט, ובסביבה שבה הוא חי, ג ומאפשר ביטחון

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

 עם הדילמות הביטחוניות של העתיד. 

 . 2'לתשומת ליבכם ונוחיותכם, חטיבה זו מותאמת במלואה למערכת השעות וללוח הבחינות של מסלול ג

 

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

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

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

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

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

יי האזרח בפרט. הקורסים הנלמדים בחטיבה מתמקדים לא רק ואחרים משפיעים על המדיניות הציבורית בכלל ואיכות  ח

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

 היעילות, האחריות והפיקוח על פעולות הממשל והמנהל הציבורי.

 

 תן עזאניאיד"ר  :ראש החטיבה ,טרורלוחמה בביטחון ו  תחטיב

חטיבת לימודי הביטחון ולוחמה בטרור הנה חטיבה ייחודית בישראל ואחת מהבודדות בעולם, ומהווה הכנה ללימודי 

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

ודתיים במערכת  םעדים פוליטיים, אידיאולוגייבמסגרת החטיבה נבחנת תופעת הטרור כאסטרטגיה מקובלת למימוש י

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

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

ובשאלות פרקטיות הנגזרות מתחום הידע והניסיון של המרצים ושל המכון  תיבה עוסקת בסוגיות תיאורטיבטרור. החט

 ( .ICTלמדיניות נגד טרור )

 

 ד"ר יוסי מן :ראש החטיבה ,מזרח תיכוןת חטיב

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

מדינתיים, לאידאולוגיות המרכזיות, לתמורות הגיאופוליטיות, להתפתחויות החברתיות והכלכליות ולדפוסי התנהגות 

המגדירים סדרי יום, המשפיעים על עיצובם של אסטרטגיות מדיניות, על דרכי פעולה ועל תהליכים של קבלת החלטות. בין 

אסטרטגיה ומדיניות; נפט ופוליטיקה; קהילות ומדינות;  -התיכון ; אירןהנושאים הנלמדים: מנהיגים ומנהיגות במזרח 

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.
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 ד"ר שביט מטיאס :ראש החטיבה ,יישוב סכסוכיםו דיפלומטיה תחטיב

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

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

גונים בינלאומיים. במסגרת החטיבה יבחנו בין היתר ההשלכות של הזירה הגלובלית המשתנה על מדינת ישראל, תהליכי ואר

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

בגישות מעשיות ליישוב סכסוכים. יידונו נושאים הקשורים בהתערבות סכסוכים בינלאומיים, אזוריים, לאומיים ואתניים, ו

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

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

 

ד"ר מורן ירחי )ביה"ס לתקשורת(, וד"ר  – )בשיתוף בית הספר לתקשורת(דיפלומטיה ציבורית התוכנית ל

 ג'ניפר שקבטור )ביה"ס לממשל(

התכנית לדיפלומטיה ציבורית הינה תכנית לימודים ייחודית ואינטרדיסציפלינרית המיועדת לסטודנטים מצטיינים מכל 

כלים פרקטיים מתקדמים לעיסוק בדיפלומטיה התארים בשנה ג' ללימודיהם שמעוניינים לרכוש הבנה אקדמית עמוקה ו

בעידן המידע. התכנית משלבת תכנים מדיסציפלינות של ממשל, תקשורת, פסיכולוגיה ושיווק, ומקנה לסטודנטים ארגז 

כלים עשיר שיאפשר להם להתמודד עם מגוון רחב של אתגרים דיפלומטיים והסברתיים, תוך דגש על הבנה של אבני היסוד 

יה המודרנית ואופן פעילותם של ארגונים שונים בזירה הגלובאלית, דילמות מדיניות וביטחוניות מרכזיות של הדיפלומט

במדינת ישראל ומחוצה לה, תפקידה של תקשורת בדיפלומטיה הציבורית, התמודדות תקשורתית עם קונפליקטים, העברת 

סף על התכנים האקדמיים העשירים, הסטודנטים גם מסרים לקהלי יעד מגוונים, מיתוג ושיווק מדינות ומסרים, ועוד. נו

ייחשפו למגוון כלים פרקטיים ביצירת תוכן, העברת מסרים ועיצוב דעת קהל בזירה הדיגיטלית דרך הסדנאות המתחלפות 

 שילוו אותם לאורך התכנית. 

מעשי, באמצעות התמחות  לסטודנטים תינתן הזדמנות ליישם את הכלים שירכשו לאורך לימודיהם בתכנית, ולרכוש ניסיון

ישראלית -פעילות פרושעוסק ב Israeli American Council-פרויקט שמשותף למרכז הבינתומי וה – ACT.IL-ייחודית ב

ליצור השפעה חיובית על דעת הקהל הבינ"ל כלפי ישראל ולמתן שואף הפרויקט . ברשת ויצירת תכנים מותאמת קהלי יעד

סטודנטים המתמחים בפרויקט יקבלו ניסיון  לגיטימציה של מדינת ישראל.-רם והדהאת מגמת ההתעצמות של תנועות הח

 מעשי ביצירה והפצה של תכנים דיגיטליים, עבודה ישירה מול ארגונים הפעילים בקמפוסים אמריקאיים, ועוד. 

 יזכו במלגה. חלק מהמשתתפים בתכנית יוזמנו להצטרף לנסיעותיו של צוות הפרויקט לארה"ב. משתתפי ההתמחות אף 

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

 אישי. מספר המקומות מוגבל. 

 תוכנית זאת מחליפה חטיבה.

 
 פלד-ד"ר אליסה רובין – למצטיינים תכנית ארגוב

סורתו של השגריר שלמה ארגוב ז"ל, מקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה ממשיכה את מ תכנית

לייצג את האינטרסים של מדינת ישראל והעם היהודי בזירה הבינלאומית. התכנית נלמדת כולה על מנת וכלים פרקטיים 

שנת בשפה האנגלית, ומיועדת לסטודנטים מצטיינים מכלל בתי הספר ותכניות הלימוד במרכז הבינתחומי הרצליה ב

הלימודים האחרונה לתואר הראשון. במסגרת תכנית הלימודים הסטודנטים זוכים להיפגש עם אישים בכירים ומומחים 

בתחומי מדיניות ציבורית ודיפלומטיה מהארץ ומהעולם, ויוצאים לסיורים לימודיים ברחבי ישראל. שיאה של התכנית הינו 

סדות ממשל, זירות עסקים, ארגונים בינלאומיים ואוניברסיטאות סיור לימודים באירופה ובארה"ב, הכולל ביקור במו

בשנים האחרונות מתקיים במסגרת התכנית אף סיור לימודי לסין במסגרתו לומדים הסטודנטים על חשיבותה של מובילות. 

פרטי בוגרי התכנית משתלבים בתפקידים משמעותיים במגזר הציבורי, הסין לתעשייה הגלובלית ומעמדה הבינלאומי. 

והשלישי וחלקם ממשיכים ללימודים גבוהים בבתי הספר היוקרתיים בעולם, ביניהם ייל, קולומביה, פרינסטון, אוקספורד 

     .'וקיימברידג

שנה אחת לפני -מצטיינים מכל התארים בשנתם האחרונה ) בביה"ס למשפטיםסטודנטים מועמדות לתכנית להגיש  יכולים

 אחרונה .( 

  argov@idc.ac.ilלמר אבי יגר, רכז התכנית במייל:לפנות למצוא באתר ביה"ס וכן ניתן ן פרטים נוספים נית

mailto:argov@idc.ac.il
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 תכנית צבי מיתר .י

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

 ככלל ומטכנולוגיות חדשותת הטכנולוגית מהחדשנוות המשפטיות, אתיות, כלכליות וחברתיות הנובעות ההשלכבחון את ול

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

 :אלו רכיבים כוללת התכנית

 בתחומי מהתעשייה ומובילים בכירים יםאנש של אורח והרצאות הטכנולוגיהבתחום המדע ו וסדנאות קורסים  *

טק, -ההיי בתחום מפתח דמויות עם וייפגשויצאו הסטודנטים לסיורים ייחודים  במסגרתם. וממשל משפט, טכנולוגיה

 טק.-וגריןטק -ביו

-בהם ייחשפו הסטודנטים לטכנולוגיות חדשניות המאתגרות את הרגולציה דה סימפוזיונים, שולחנות עגולים וכנסים*  

 ומחייבות חשיבה מחודשת לגבי הרגולציה בעתיד.  יוםה

מקיף אשר יבקש לבחון את ההיבטים המשפטיים, אתיים וחברתיים הנוגעים לטכנולוגיות חדשות  מחקר פרויקט*  

עמדה, הכנת בקשות  ניירות, םיתבוא לידי ביטוי בכתיבת מאמרים מדעי המחקרית העבודה של שיאהומתפתחות. 

 צמוד לווי תוךכל זאת ת משפט וקידום הצעות חוק במטרה לפעול להעלאת המודעות הציבורית, הצטרפות כידיד בי

 . מתמשך משוב וקבלת

דב גרינבאום, ראש התכנית, ומיועדת לסטודנטים מצטיינים מכלל בתי פרופ' ב'( בהנחייתו של -התכנית שנתית )סמסטר א' ו

מהשנה השלישית ללימודיהם. הקבלה לתכנית נעשית על בסיס  הספר, בשנה האחרונה ללימודיהם ולסטודנטים למשפטים

סטודנטים  18-ומעלה ובריאיון אישי. מספר המקומות בה מוגבל לכ 85הישגים אקדמיים ואישיים ומותנית בממוצע ציונים  

מועברת בשפה האנגלית, לרבות ההתנהלות אשר יזכו לתעודה בתום השנה האקדמית. לתשומת לבכם, התכנית כולה 

  .הצוותיתו המחקרית

)במקום  מתוכם מוכרים לתואר 8נ"ז,  10כתכנית כלל קמפוסית היא בנויה על מקבץ קורסים אקדמיים בהיקף כולל של 

 נ"ז( משוקלל בממוצע הסופי לתואר.  10והציון שמוענק בכל הקורסים )בהיקף של  קורסי בחירה משפטיים(

 נ"ז של התכנית מחולקים כך: 10

נ"ז. במחקר השנתי  4נ"ז, אחד בכל סמסטר, ופרויקט מחקר שנתי בהיקף של  2בין שני קורסים בהיקף של  נ"ז הנחלקים 8

טק. לצורך השלמת הפרויקט הסטודנטים ידרשו -טק וגרין-טק, ביו-סטודנטים יעבדו בקבוצות קטנות בתחומים של היי

 ית.שעות שבועיות, מעבר לשעות הפורמליות ומחוץ לעבודה הכת 6-להשקיע כ

 נ"ז , שלא נכללים במאזן אך כן משוקללים בממוצע הסופי לתואר. 2בנוסף, לסטודנטים סמינר טכנולוגיות שנתי, 

 

   למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירוניתתכנית אאורה  יא.
 

 טרתהתכנית "אאורה למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירונית" היא תכנית כלל קמפוסית חדשה, ראשונה מסוגה, שמ

להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בתחום ההתחדשות העירונית. התכנית מציעה הזדמנות ייחודית לבחון תהליכים 

של התחדשות עירונית דרך למידה ביקורתית ומחקר יישומי, העוסקים בסוגיות חברתיות, סביבתיות, משפטיות, וכלכליות. 

כישורים שמביאים עימם המשתתפים, ובאמצעות צוותי חשיבה ועבודה, מטרתה לשלב את תכני הלימוד עם מגוון הידע וה

לפתח רעיונות ותוצרים במגמה להשפיע על מדיניות הדיור בישראל ועל השיח הציבורי העכשווי. התכנית מפגישה את 

   עתיד.משתתפיה עם השחקנים המרכזיים בתחום ההתחדשות העירונית, ופותחת עבורם צוהר להשתלב בסביבת עבודה זו ב

  

התכנית היא שנתית ומיועדת עבור סטודנטים מצטיינים מבית הספר למשפטים בשנה השלישית והרביעית ללימודיהם, 

וסטודנטים מצטיינים מבתי הספר למדעי המחשב, יזמות, ממשל )במסלול חד חוגי(, מנהל עסקים, וקיימות, בשנה 

 האחרונה ללימודיהם.

 גים אקדמיים ואישיים ומותנית בראיון אישי. הקבלה לתכנית נעשית על בסיס היש

 התכנית כוללת:
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 קורס מבוא למדיניות דיור והתחדשות עירונית.         ·

 דנהסדנה שנתית בנושא היבטים חברתיים, תכנוניים, סביבתיים וכלכליים במיזמים של התחדשות עירונית. הס         ·

 ום ההתחדשות העירונית.מבוססת על הרצאות אורח של בכירים ומומחים מתח

 עות עבודה שבועיות. ש 4מחקר יישומי שנתי המצריך          ·

נ"ז את הסטודנטים למשפטים על חשבון קורסי בחירה משפטים בעברית וקורסי בחירה כלל קמפוסיים,  6-התכנית מזכה ב

ודנטים לקיימות, יזמות וממשל על את הסטודנטים למנהל עסקים על חשבון קורסי בחירה כלליים ובחירה מנע"ס. את הסט

 נ"ז קורס בחירה כללי. 2נ"ז כקורס בחירה התמחותי+  3-נ"ז 5 -חשבון קורסי בחירה, ואת הסטודנטים למדעי המחשב ב

 aura@idc.ac.ilלקבלת מידע נוסף על אודות התכנית יש לפנות לכתובת המייל 

 

 , ראש ההתמחות: פרופ' יאיר טאומן וגב' מורן נירZELL-זמות. התמחות ביאי

ליזמות מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי שאיפה ויכולת להקים עסק. התכנית מתקיימת הודות לתרומתו  Zellתכנית 

רמה משיקגו. תכנית היזמות, בת שנה אקדמית אחת, נועדה לספק פלטפו (Sam Zell)של היזם בעל השם העולמי, סם ֶזל 

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

מהרעיון ועד לחברה היוצרת  -מעשיים ויידע תיאורטי בהקמה וניהול של חברות יזמיות, החיוניים לפיתוח ולהגשמת חזון 

 שווי לבעליה.

 התכנית מורכבת משלושה יסודות:

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

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

 חלו בעבודתם. את הקבוצות ילוו סגל התכנית, במהלך חופשת הקיץ יצוותו הסטודנטים לקבוצות, יבחרו רעיון למיזם וי

 ֶחֶבר יועצים ומנחה עסקי מנוסה.  

 

לצד הפראקטיקום בהקמת מיזם ילמדו הסטודנטים קורסים וסדנאות בתחומים שונים,  – קורסים מתקדמים ביזמות

סיכולוגיה ארגונית, המותאמים במיוחד ליזמים ויצירת מיזמים חדשים: מימון, אסטרטגית שיווק, היבטים משפטיים, פ

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

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

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

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

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

 יסד התכנית, סם ֶזל . מובילות ויפגשו את היזם ומי

סטודנטים מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות, הנמצאים בתואר ראשון ולקראת שנת לימודיהם האחרונה במרכז הבינתחומי, 

מוזמנים להגיש את מועמדותם לתכנית. לאחר עיון מעמיק בבקשות המועמדות ובמכתבי המלצה ייערכו ראיונות אישיים 

 סטודנטים לתכנית. 24-פר סטודנטים להשתתף בתוכנית קיץ. לאחר מיון סופי יבחרו כעם המועמדים, מתוכם ייבחרו מס

 

 אין מדובר בתכנית המחליפה תכניות לימודים שמחייבות לתואר, לרבות התמחות/חטיבה.לתשומת ליבכם, 

-או להפנות אלינו שאלות אלינו לכתובת המייל  c.ac.il/Zellwww.id למידע נוסף אודות התכנית ניתן לפנות לכתובת 

zep@idc.ac.il 
 

 :תכנית חילופי סטודנטים. בי
תכניות חילופי סטודנטים, עם אוניברסיטאות מובילות  מתקיימותכחלק מהפעילות הבינלאומית המתקיימת בבית הספר, 

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

תחומי עניין דומים בחו"ל. סטודנטים, אשר  שונות ולתכני לימוד ייחודיים, ומסייעות להם ליצור קשרים עם עמיתים בעלי

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

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

mailto:aura@idc.ac.il
http://www.idc.ac.il/Zell
http://www.idc.ac.il/Zell
mailto:zep@idc.ac.il
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וזאת בכפוף לאישור פרטני  הבחירה תקנה להם נקודות זכות על חשבון מכסת קורסילפי נטיית ליבם של הסטודנטים, 

 תשלום שכר לימודככלל במסגרת הלימודים ואינו מחייב  ממכסת קורסי החובה מחליף קורסים אינוסמסטר מראש. ה

, ועל חשבון . תנאי הדיור והמחיה יהיו בהתאם לתנאים אותם מציעה האוניברסיטה המארחתבאוניברסיטה הזרה נוסף

 .הסטודנט

החלטת היועץ האקדמי, בקורסים הבאים: קורסי קורסים שנלמדים באוניברסיטה הזרה יוכלו להיות מומרים, לפי 

בחירה משפטיים, קורסי בחירה באנגלית וקורסי בחירה כלליים. לא ניתן יהיה להמיר קורסים או סמינרים שנלמדים 

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

חובה( וכל הנ"ל באישור מוקדם עם היועץ האקדמי . בנוסף, ניתן להמיר קורסי בחירה התמחותיים, במקום קורס 

 באישור מוקדם מראש ההתמחות. 

סטודנטים היוצאים לתכנית חילופי סטודנטים נדרשים לתאם מראש את מערכת הלימודים עם היועץ האקדמי של בית 

 .עיכוב בסיום התואררסים הנלמדים, ואף  הספר, ועליהם לקחת בחשבון שיתכנו שינויים בקו

*סטודנטים במסלול משפטים פסיכולוגיה יוכלו להשתתף בתכניות חילופי סטודנטים רק לאחר שישלימו את כל 

 חובותיהם בבית הספר לפסיכולוגיה.

, יזמות בהרחבת או שיווקיזמות בהרחבת **סטודנטים ממסלול משפט ועסקים אשר מעוניינים לבחור בהתמחות מימון 

ד'. לחלופין, במידה וסטודנט באחת מן ההתמחויות הללו מעוניין לצאת -לא יוכלו לצאת לחילופי סטודנטים בשנים ג'

ד', הוא יהא זכאי בסוף לימודיו לתואר בוגר במנהל עסקים ללא התמחות ספציפית. -לתכנית חילופי סטודנטים בשנים ג'

 בינלאומי עסקי, לא יוכלו לצאת לחילופי סטודנטים בשנה ד'.סטודנטים שיבחרו בהתמחות מקרקעין או משפט 

programs/pages/welcome.aspx-exchange-http://portal.idc.ac.il/en/main/study 
 
  –של בית ספר הארי רדזינר למשפטים  דזינרר-סקוע"ש ללה טתכנית המצטיינים  .גי

Harry Radzyner Honors Program  –The Lala Tusk  
 

קבוצה מצומצמת של ל הציערדזינר ז"ל,  מ-בבית ספר הארי רדזינר למשפטים, ע"ש ללה טוסקמצטיינים התכנית 

 ית. הכולל העשרה עיונית, מקצועית וחברתסטודנטים מצטיינים מסלול לימודים ייחודי 

מתקדמים, לדוגמא: סדנת כתיבה אפקטיבית, סמינר תיאוריות,  וסדנאות קורסיםהסטודנטים שיתקבלו לתכנית ילמדו 

, סמינריונים משפטיים ייחודיים, סדנת משא ומתן מתקדם, קורסים רוח לאנשי פרקטיקה מכלל תחומי המשפטית אאוסדנ

אות למשפטים ברחבי העולם ועוד. סך הכל, ילמדו במסגרת ייעודים שיועברו ע"י מרצים אורחים ממיטב האוניברסיט

 . 3ז ייעודים במהלך התואר"נ 18 -התכנית כ

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

  .מחוץ לשעות הלימודים העשרהתרבות וומגוון פעילויות  אופק תעסוקתי

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

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

 .התכנית וכללי

  ובראיון אישי. קבלההקבלה לתכנית מותנית בנתוני 

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

 רכזת תכנית המצטיינים: גב' טלי גיא 

 אביב גאוןהמנהל האקדמי של תכנית המצטיינים: ד"ר 

 
 תכניות מיוחדות .יד

בות. לתוכניות אלה מסגרת אקדמית ייעודית והמיון והקבלה אליהן אקדמיות ר-במרכז הבינתחומי תוכניות העשרה חוץ

סטודנטים אשר מבקשים לקחת חלק בתוכניות אלה לוודא שתוכנית על מחייבים עמידה בתקנון התכנית המיועדת. 

 .ואת נקודות הזכות שיוקנו להם לנוכח כך לימודיהם העיקרית מאפשרת זאת

                                                           

 ז אשר הסטודנטים נדרשים ללמוד במהלך התואר ולא בנוסף"הקורסים הללו יילמדו כחלק ממספר הנ 3

http://portal.idc.ac.il/en/main/study-exchange-programs/pages/welcome.aspx
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 קמפוסיות הכוללות את:-ין התכניות הכללבלבד מב אחתסטודנט יוכל לבחור תכנית 

 תכנית רבין למנהיגות

 ZELLתכנית 

 UPSTARTתכנית 

 תכנית ארגוב

 תכנית צבי מיתר

 למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירוניתתכנית אאורה 

 ספריות הכוללות: -בלבד מבין התכניות הבית אחתותכנית 

 משפט מבוים פומבי

 ניטריתחרות ארצית במשפט בינלאומי הומ

 בית ספר הקיץ של הליגה הגלובלית של בתי הספר למשפטים

 תכנית דיסלדורף

 כלל זה אינו חל על תכנית כתב העת.

-ספרית, בלימודי תעודה ובחילופי סטודנטים )במקביל לתכנית כלל-אין מניעה להשתתף בתכנית המצטיינים הבית
  ספרית(.-קמפוסית ולתכנית בית
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 תכנית הלימודים 
 

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

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

  בחינה 

 

2  3* 

3** 

 אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

4 

 

       

 'מתמטיקה א *4  4  בחינה 

 ולברגמר חבר ש

2221 

       

 חוקתי משפט  *6  6  בחינה 

 אדם שנערד"ר 

1 

       

 סטטיסטיקה וניתוח  *6  6  בחינה

 נתונים א'

 מר חבר שולברג

2316 

       

  2193מעבדה התנהגותית     

       

 מבוא לתורת המשפט *5  5  בחינה 

 ליאור זמר 'פרופ

10402 

       

 סדנת אקסל *1  1  בחינה

 גב' אראל ליאת/מר ישראל דק

2134 

       

 דיני עונשין **6  6  בחינה 

 ד"ר גליה שניבוים

2 

       

 דיני חוזים **6  7  בחינה

 עלי בוקשפן פרופ'

 ד"ר רונית לוין שנור

 יובל פרוקצ'יהד"ר 

10515 

       

  עבודת מחקר -דיני חוזים **  1  עבודה

 עלי בוקשפן פרופ'

 "ר רונית לוין שנורד

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

10514 

       

 'מתמטיקה ב **3  3  בחינה 

 מר חבר שולברג

11 

       

 סטטיסטיקה וניתוח  **4 1 5  בחינה

 נתונים ב'

 מקס מחלין מר

2195 

       

שלושת יש לבחור אחד מבין      

 הקורסים הבאים:

 

 חברהמבוא למשפט ו *3  3  בחינה 

 רות זפרן ד"ר

10181 
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 8-וכ ז קורסים משפטיים בשפה האנגלית,"נ 4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים קורסי בחירה  ז"נ 12-לבחור כ סטודנט חייב 4

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

 .נ"ז 51-53-כמדי שנה מומלץ ללמוד קורסי בחירה כלליים בלבד. 

       

לניתוח כלכלי של מבוא  *3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

 טכנולוגיהלמשפט ומבוא  **3  3  בחינה 

 דב גרינבאום 'פרופ

10397 

 

       

  נקודות זכותסה"כ    49  

  4חירהבקורסי      

       

 * 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 הקורס1 -ש"ס פרונטלי ו 4
של ניסויים עד  נקודות 4באחריות הסטודנט לסיים את חובת ההשתתפות במעבדה התנהגותית של בי"ס אריסון בהיקף של 

 יסודות המימון. –הקורס מהווה תנאי לקבלת ציון בקורס המתקדם בשנה ב'  '.אסוף שנה 
 

  עבריתהקורס יילמד באנגלית אך הבחינה תערך ב

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

 

  .דיני חוזים – 10515קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 
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 2מסלול  -  שנה א' –משפט וממשל 
 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *3  2  בחינה

3** 

שפטנים אנגלית למ

 מתקדמים ב'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 דיני עונשין *6  6  בחינה 

 רוני רוזנברגד"ר 

2 

       

 מבוא לתורת המשפט *5  5  בחינה

 ליאור זמר 'פרופ

10402 

       

 סדנת כתיבה אקדמית  *2  1  עבודה 

 במדעי החברה

 ד"ר אורלי אידן

4133 

       

אתגרי הביטחון הלאומי של  *2  2  בחינה

 ישראל

 ד"ר רון אלדדי

4705 

       

 תיאוריות פוליטיות *3  3  בחינה

 פרדקין-ד"ר מיכל שביט

727 

       

דיפלומטיה ציבורית במאה  *2  2  בחינה

 21-ה

סא"ל )במיל'( אביטל 

 ליבוביץ'

4706 

       

 מנהל ומדיניות ציבורית *3  3  בחינה 

 לברגד"ר דוד מק

10518 

       

העת החדשה, מקורות  *2  2  בחינה

 הלאומיות ותולדות הציונות

 רונן הופמןד"ר 

4707 

       

מבוא ליחסים בינלאומיים  **3  3  בחינה

 אסטרטגיה וגיאופוליטיקה

 פרופ' אסיף אפרת

273 

       

 משפט חוקתי **6  7  בחינה 

 ד"ר יניב רוזנאי

 פרופ' ליאור ברשק

 פ' רבקה וויילפרו

10390 
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עבודת  –משפט חוקתי  **  1  עבודה

  מחקר

 ד"ר יניב רוזנאי

 פרופ' ליאור ברשק

 פרופ' רבקה ווייל

10456 

       

 דיני חוזים **6  6  בחינה

 יובל פרוקצ'יהד"ר 

19 

       

קורס  –ממשל ופוליטיקה  **3    3  בחינה

 היברידי

 ד"ר גלעד אריאלי

 סבן-זה אירניד"ר לי

 ד"ר חיים וייצמן

 ד"ר מעוז רוזנטל

852      

       

 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3  בחינה

 גב' רונית לוין

431 

       

 משפט וממשל **2  2  בחינה

 עו"ד אמי פלמור

4339 

       

 שלושתיש לבחור אחד מבין      

 הקורסים הבאים:

 

       

 חברהשפט ומבוא למ *3  3  בחינה 

 רות זפרןד"ר 

10181 

 

       

מבוא לניתוח כלכלי של  *3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

 מבוא למשפט וטכנולוגיה **3  3  בחינה 

 דב גרינבאום 'פרופ

10397 

 

       

  נקודות זכותסה"כ    54  

  5קורסי בחירה     

       

 * בסמסטר א'.מקצוע הנלמד      

 ** 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.
 

  הקורס יילמד באנגלית אך הבחינה תערך בעברית.

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

 

     משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 12-סטודנט חייב לבחור כ 5

ז קליניקות משפטיות. לידיעת "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 8-האנגלית, וכ
ניתן ללמוד  משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  הסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר הארי רדזינר

מומלץ ללמוד בכל שנה כרבע מהנ"ז החל משנה ב' בלבד, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. 
 .הנדרש ולא יותר
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ר במשפטים עם מסלול ישי .LL.B תואר ראשון - שנה א' - 2מסלול  - משפט וממשל
 ממשלב .M.A לתואר שני

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *3  2  בחינה

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 דיני עונשין *6  6  בחינה 

 ברג ד"ר רוני רוזנ

2 

       

 מבוא לתורת המשפט *5  5  בחינה

 ליאור זמר 'פרופ

10402 

       

 סדנת כתיבה אקדמית  *2  1  עבודה 

 במדעי החברה

 ד"ר אורלי אידן

4133 

       

מבוא ליחסים בינלאומיים  **3  3  בחינה

 אסטרטגיה וגיאופוליטיקה

 פרופ' אסיף אפרת

273 

       

 מנהל ומדיניות ציבורית *3  3  בחינה 

 ד"ר דוד מקלברג

10518 

       

 משפט חוקתי **6  7  בחינה 

 ד"ר יניב רוזנאי

 פרופ' ליאור ברשק

 פרופ' רבקה ווייל

10390 

       

עבודת  –משפט חוקתי  **  1  עבודה

 מחקר 

 ד"ר יניב רוזנאי

 פרופ' ליאור ברשק

 פרופ' רבקה ווייל

10456 

       

 דיני חוזים **6  6  בחינה

 שנור-ד"ר רונית לוין

19 

       

 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3  בחינה

 גב' רונית לוין

431 

       

 שלושתיש לבחור אחד מבין      

 הקורסים הבאים:

 

       

 חברהמבוא למשפט ו *3  3  בחינה 

 רות זפרןד"ר 

10181 
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לי של מבוא לניתוח כלכ *3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

 מבוא למשפט וטכנולוגיה **3  3  בחינה 

 דב גרינבאום 'פרופ

10397 

 

       

  נקודות זכותסה"כ    40  

  6קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

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

 מועדים מדויקים של הקורס ניתן לראות במערכת השעות האישית.
 

  הקורס יילמד באנגלית אך הבחינה תערך בעברית.

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

 

  משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 

  סטודנטים מתוכנית המצטיינים פטורים מסדנה זאת.

      . 

 
 וזכויות אדם חטיבה במשפט ציבורי

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

כתיבה משפטית וקריאה  **2  2  עבודה

 ביקורתית

 עו"ד זיו לידרור

10281 

       

   נקודות זכותסה"כ    2  

       

  

       
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ה ז קורסים משפטיים בשפ"נ 4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים קורסי בחירה  ז"נ 10-לבחור כ סטודנט חייב 6

לידיעת ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 6-וכ האנגלית,
ניתן ללמוד  משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  הארי רדזינרהסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר 

מדי מומלץ ללמוד לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. ניתן  סמסטר א', בשנה א' , קרי,בלבד א' סמסטר ב'החל משנה 
 .נ"ז 51-53-כשנה 
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  3מסלול  -שנה א'   – פסיכולוגיהמשפט ו

 
סה"כ  ישות קדםדר מטלה סופית בקורס

 נקודות זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *3  2  בחינה 

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-אביגיל קירשנבאוםגב' 

4  

 

       

 מבוא לתורת המשפט *5  5  בחינה 

 ליאור זמר 'פרופ

10402 

       

*6  7  בחינה  וקתימשפט ח 

 ד"ר יניב רוזנאי

 ד"ר שירלי נוה

 ד"ר אדם שנער

10390 

       

עבודת  –משפט חוקתי    1  עבודה

 מחקר

 ד"ר יניב רוזנאי

 ד"ר שירלי נוה

 אדם שנערד"ר 

10456 

       

 מבוא לפסיכולוגיה *4 2 5  בחינה

 גב' מיכל כהן

8000 

       

הבסיס הביולוגי של   *2 2 4  בחינה

 א' ההתנהגות

 ד"ר נאוה לויט בן נון

8935 

       

 הסתברות *2  1  בחינה

 זהר רוסוד"ר 

8054 

       

 מבוא לסטטיסטיקה א' *2 3 3.5  בחינה

 דני הלמן ד"ר 

8910 

       

 *2  ללא נ"ז  עבודה

2** 

 סמינר בית הספר

 גורית בירנבויםפרופ' 

2849 

       

 גיהמבוא למשפט ופסיכולו **3  3  בחינה

 ד"ר חנן גולדשמידט

1962 

       

 דיני עונשין **6  6  בחינה 

 ד"ר גליה שניבוים

2 

       

 דיני חוזים **4 2 6  בחינה

 עלי בוקשפן פרופ'

19 
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 **2  ללא נ"ז  בחינה 

 

סטטיסטיקה יישומית 

 SPSSבאמצעות 

 מר אהוד לויטין

8147 

       

הבסיס הביולוגי של  בחינה

 הגות א'ההתנ

הבסיס הביולוגי של  **2 2 4

 ההתנהגות ב'

 ד"ר נועה אלבלדה

8937 

       

מבוא לסטטיסטיקה  בחינה

 א

 מבוא לסטטיסטיקה ב' **2 3 3.5

 ד"ר דני הלמן

8911 

       

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

 חישה ותפיסה

 בועז בן דוד פרופ'

 ד"ר ורד שקוף

8936 

       

 דיני אנשים **2  2  בחינה

 עו"ד תמר ברק

8981 

       

  נקודות זכותסה"כ    57  

  7קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

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

 

  משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 

 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 6-סטודנט חייב לבחור כ 7

לידיעת ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 2-האנגלית, וכ
ניתן ללמוד  משפטייםהסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר הארי רדזינר למשפטים, מקצועות בחירה 

מומלץ ללמוד בכל שנה כרבע מהנ"ז החל משנה ב' בלבד, קרי, החל בשנה א' ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. 
 הנדרש ולא יותר
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 .M.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון - 3מסלול  -שנה א'  

 במשפט, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

 שעות נקודות זכותסה"כ  קדם דרישות מטלה סופית בקורס

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *3  2  בחינה 

3** 

 אנגלית למשפטנים מתקדמים ב'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 מבוא לתורת המשפט *5  5  בחינה 

 ליאור זמר 'פרופ

10402 

       

*6  7  בחינה  משפט חוקתי 

 ד"ר יניב רוזנאי

 ד"ר שירלי נוה

 ד"ר אדם שנער

10390 

       

 עבודת מחקר –משפט חוקתי    1  עבודה

 ד"ר יניב רוזנאי

 ד"ר שירלי נוה

 אדם שנערד"ר 

10456 

       

 למשפט וטכנולוגיהמבוא  *3  3  בחינה

 דב גרינבאום פרופ'

10397 

       

 יסודות הסטטיסטיקה *1 3 4  בחינה

 ר גלית כהן בוטבולד"

690 

       

 דיני חוזים **4 2 6  בחינה

 עלי בוקשפן פרופ'

19 

       

 דיני עונשין **6  6  בחינה 

 ד"ר גליה שניבוים

2 

       

 מיקרו -יסודות הכלכלה  **3  3  בחינה

 גב' רונית לוין

431 

       

  נקודות זכותסה"כ    30  

  8קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים.     

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

 

  משפט חוקתי. – 10390חלק בלתי נפרד מקורס  קורס זה הינו

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4עד לסיום התואר, מתוכם: משפטיים בחירה  קורסי ז"נ 10-לבחור כ סטודנט חייב 8

לידיעת ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 6-וכ האנגלית,
ללמוד  ניתן משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  הארי רדזינרהסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר 

מדי מומלץ ללמוד ניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד.  סמסטר א', בשנה א' קרי,, בלבד סמסטר ב' 'אהחל משנה 
 .נ"ז 51-53-כשנה 



 31 

 
 וטכנולוגיהחטיבה במשפט 

 
מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

רגולציה מסחרית באיחוד  *2  2  עבודה

 האירופי

 נלי מונין 'פרופ

2697 

       

 בינלאומי סחר דיני *2  2  העבוד

 נלי מונין 'פרופ

2696 

       

כתיבה משפטית וקריאה  **2  2  עבודה

 ביקורתית

 עו"ד זיו לידרור

10281 

       

   נקודות זכותסה"כ    6  

  

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   
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  MBA ר שניבמשפטים עם מסלול ישיר לתוא .LL.B תואר ראשון - 3מסלול  -שנה א'  
 נהל עסקיםבמ

 

סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 נקודות זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *3  2  בחינה 

3** 

אנגלית למשפטנים 

 מתקדמים ב'

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

4  

 

       

 מבוא לתורת המשפט *5  5  בחינה 

 יאור זמרל 'פרופ

10402 

       

*6  7  בחינה  משפט חוקתי 

 ד"ר יניב רוזנאי

 ד"ר שירלי נוה

 ד"ר אדם שנער

10390 

       

עבודת  –משפט חוקתי    1  עבודה

 מחקר 

 ד"ר יניב רוזנאי

 ד"ר שירלי נוה

 אדם שנערד"ר 

10456 

       

 סטטיסטיקה וניתוח  *6  6  בחינה

 נתונים א'

 מר חבר שולברג

2316 

       

 'מתמטיקה א *4  4  בחינה 

 מר חבר שולברג

2221 

 סדנת אקסל *1  1  בחינה

מר ישראל דק/גב' אראל 

 ליאת

2134 

       

 דיני עונשין **6  6  בחינה 

 ד"ר גליה שניבוים

2 

       

 דיני חוזים **4 2 6  בחינה

 עלי בוקשפן פרופ'

19 

       

 'במתמטיקה  **3  3  בחינה 

 מר חבר שולברג

11 

       

 סטטיסטיקה וניתוח  **4 1 5  בחינה

 נתונים ב'

 מר מקס מחלין

2195 
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מבוא לניתוח כלכלי של  *3  3  בחינה 

 המשפט

 ד"ר יובל פרוקצ'יה

1963 

 

       

       

  סה"כ נקודות זכות   49  

  9קורסי בחירה     

       

 * מסטר א'.מקצוע הנלמד בס     

 **  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

מד בתנאי זה, לא יוכל את חובת האנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. סטודנט שלא ע באחריות הסטודנט להשלים 
" ינתחומי הינו "אנגלית מתקדמים ב'להשתתף בסמינרים בשנה ג' ומשך התואר יתארך. הקורס המוצע במרכז הב

 בלבד. 

 

  משפט חוקתי. – 10390קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מקורס 

 

                                                           
קורסים משפטיים בשפה  ז"נ 4עד לסיום התואר, מתוכם:  משפטיים קורסי בחירה ז"נ 11סטודנט חייב לפחות  9

קליניקות. לידיעת  ז"נ 8 -ו קורסי בחירה  כלליים, נ"ז 4כמו כן יש ללמוד ים, קורסי בחירה משפטי נ"ז 7 -כהאנגלית, 
ניתן ללמוד  משפטייםלמשפטים, מקצועות בחירה  הארי רדזינרהסטודנטים: לפי החלטת ועדת הוראה של בית ספר 

מלץ ללמוד מדי מוניתן לקחת קורסי בחירה כלליים בלבד. סמסטר א' בלבד. קרי, בשנה א'  א' סמסטר ב'החל משנה 
 נ"ז. 51-53-שנה כ
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 תוכנית המצטיינים  -שנה א'  
 

סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 תנקודות זכו

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

-סדנת כתיבה משפטית *2  2  עבודה

 למצטיינים

 עו"ד דנה פאר

10062 

 

       

אנגלית משפטית  **3  3 אנגלית מתקדמים ב' עבודה

 למצטיינים

 נוי-גב' אביגיל קירשנבאום

10061 

       

       

  10ות זכותסה"כ נקוד   5  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 

                                                           
 םז אשר ה"כחלק ממספר הנייחשבו  ז ייעודיים למסלול זה אשרנ" 18סטודנטים במסלול המצטיינים יילמדו  10

 .נדרשים ללמוד במהלך התואר ולא בנוסף
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 1מסלול  –שנה ב' -משפט ועסקים 
מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מנהלי משפט *4 2 6  משפט חוקתי בחינה 

 ד"ר אסף פורת

21 

       

 יסודות ניהול השיווק *4  4  בחינה

 עמי-בן סר ד"ר מיכל

43 

       

 1 4 מתמטיקה א'  בחינה

 

 יסודות המימון *4

 מר ארי אחיאז

42 

       

 מיקרו  -כלכלת עסקים  *4  4  בחינה

 פרופ' יוסי מעלם

2194     

       

 תחדשנות דיגיטלי *3  3  בחינה

 ד"ר ליאור נוי

2338 

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה

 רות זפרןד"ר 

24 

       

 מבוא למשפט בינלאומי פומבי **2  2  בחינה

 ר איילת ליבזון"ד

778 

       

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

23 

       

 סטטיסטיקה וניתוח  בחינה

 נתונים ב'

 תחשיבה ביקורתי **2  2

 מר חבר שולברג

90 

       

 יזמות וניהול עסקים **3  3  בחינה

 גב' אניה שני

2150 

       

 שיטות משפט **3  3  בחינה 

 פרופ' רבקה ווייל

105 

       

 יסודות החשבונאות **1 3 4  בחינה

 ד"ר אייל סולגניק

50 

       

 מאקרו -כלכלת עסקים **4  4 מיקרו-כלכלת עסקים בחינה 

 גב' רונית ינאי

2363 

       

  כ נקודות זכותסה"   49  

  11קורסי בחירה     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  התרגול נלמד פעם בשבועיים.

                                                           
ים בשפה ז קורסים משפטי"נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 12-סטודנט חייב לבחור כ 11

מומלץ  ז קליניקות משפטיות."נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 8-האנגלית, וכ
 נ"ז. 51-53-ללמוד מדי שנה כ
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 2מסלול  –שנה ב'  –משפט וממשל 
 

סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 נקודות זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה 

 רות זפרןד"ר 

24 

       

 דיני נזיקין *6  6  בחינה 

 פרופ' אסף יעקב

23 

       

יסודות  בחינה

 מיקרו-הכלכלה

 מאקרו-יסודות הכלכלה *3  3

 גב' רונית לוין

432 

       

 –דעת קהל, תקשורת ופוליטיקה *2  2  בחינה

 קורס היברידי

 פרופ' גדי וולפסלד

 פרופ' קרין נהון

 ד"ר מעוז רוזנטל

 ד"ר אמנון כוורי

 הפלר-ד"ר סיוון הירש

 ד"ר ערגה אטד

4724 

       

 יסודות הסטטיסטיקה *1 3 4  בחינה

 ד"ר גלית כהן בוטבול

690 

       

 ערבי –הקונפליקט  הישראלי  *3  3  בחינה

  ד"ר שאול אריאלי

856 

       

 מבוא למשפט בינלאומי פומבי **4  4  בחינה

 פרופ' רובי סיבל

18 

       

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי  בחינה 

 אסף פורתד"ר 

21 

       

יישוב וניהול סכסוכים מקומיים  **2  2  בחינה

 ובינלאומיים

 גב' שרית בן שבת

634 

       

 משטר מדינת ישראל **3  3  בחינה 

 ד"ר מעוז רוזנטל

847 

       

 שיטות מחקר **3  3  בחינה 

 ד"ר יונית דורון

747 

       

 המזרח התיכון בן זמננו **2  2  בחינה

 ד"ר יוסי מן 

4672 
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תיאוריות בחקר הטרור והגרילה  **2  2  עבודה

 קורס היברידי –

 בועז גנור פרופ'

 זאניד"ר איתן ע

 פרופ' אסף מוגדם

 ד"ר שאול שי

 גב' לורנה אטיאס לבובסקי

751 

       

 שיטות משפט **3  3  בחינה

 פרופ' רבקה ווייל

105 

       

                                                           נקודות זכותסה"כ    47  

  12קורסי בחירה     

     

 * .מקצוע הנלמד בסמסטר א' 

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. 

  התרגול נלמד פעם בשבועיים. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 12-סטודנט חייב לבחור כ 12

מומלץ  ז קליניקות משפטיות."נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 טי. כמו כן, יש לבחורבחירה משפ 8-האנגלית וכ
 נ"ז. 51-53-ללמוד מדי שנה כ



 38 

במשפטים עם מסלול ישיר  .LL.B תואר ראשון - 2מסלול  - ב'שנה  -משפט וממשל 
 ממשלב .M.A לתואר שני

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר           מקצוע הלימוד 

 סקור

       

 דיני נזיקין *6  6  בחינה 

 פרופ' אסף יעקב

23 

       

יסודות  בחינה

 מיקרו-הכלכלה

 מאקרו-יסודות הכלכלה *3  3

 גב' רונית לוין

432 

       

 דיני משפחה *4  4  בחינה 

 רות זפרןד"ר 

24 

       

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי   בחינה 

 אסף פורתד"ר 

21 

       

 שיטות משפט **3  3  בחינה

 פרופ' רבקה ווייל

105 

       

 מבוא למשפט בינלאומי פומבי **4  4  בחינה

 פרופ' רובי סיבל

18 

       

יישוב וניהול סכסוכים מקומיים  **2  2  בחינה

 ובינלאומיים

 גב' שרית בן שבת

634 

       

 שיטות מחקר **3  3  בחינה 

 ר יונית דורוןד"

747 

       

תיאוריות בחקר הטרור והגרילה  **2  2  עבודה

 קורס היברידי –

 ד"ר בועז גנור

 ד"ר איתן עזאני

 פרופ' אסף מוגדם

 ד"ר שאול שי

751 

       

   נקודות זכותסה"כ    33  

       

 דיני ראיות ***4  4  בחינה

 נקבעטרם 

73 

       

 דין אזרחיסדר  ***5  5  בחינה 

 נקבעטרם 

34 

       

  סמסטר קיץ נקודות זכותסה"כ    9  

  13קורסי בחירה     

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 10-סטודנט חייב לבחור כ 13

. מומלץ ז קליניקות משפטיות. "נ 8-קורסי בחירה כלליים וז "נ 4 נ"ז בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 6-האנגלית וכ
 נ"ז. 51-53-ללמוד מדי שנה כ
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 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. 

 ***  .קיץמקצוע הנלמד בסמסטר  

 
 
 

 חטיבה במשפט ציבורי וזכויות אדם

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 עותש

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 יסודות השפיטה *2  2  בחינה

 פרופ' אליעזר ריבלין

10519 

       

 דת ומדינהסוגיות  **4  4  בחינה

 ר איילת ליבזון"ד

10460 

       

 אג'נדות חוקתיות **3  3  בחינה

 פרופ' רבקה ווייל

2474 

       

  נקודות זכותה"כ ס  9  
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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

       
 דיני נזיקין *6  6  בחינה 

 פרופ'  אסף יעקב
23 

       
 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 גיא זיידמןפרופ' 
105 

       
 מבוא לסטטיסטיקה א בחינה

 מבוא לסטטיסטיקה ב
3.5 3 2* 

 

 סטטיסטיקה רב משתנית א'
 ד"ר כפיר יפרח

8924 

       
 2 4  בחינה

 
2* 

 

הבסיס הביולוגי של 
ההתנהגות סוגיות 

 מתקדמות
 ד"ר נועה אלבלדה

8984 

       
 2 4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 
2* 

 

 –תהליכים קוגנטיבים ב' 
 קשב ושפה

 בועז בן דוד פרופ'
 שקוףד"ר ורד 

8939 

       
 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי  בחינה 

 נטע נדיבד"ר 

21 

       
 דיני משפחה **4  4  בחינה 

 עו"ד יוסי מנדלסון
24 

       
מבוא למשפט בינלאומי  **2  2  בחינה

 פומבי
 יבזוןר איילת ל"ד

778 

       
 מבוא לסטטיסטיקה א בחינה

 מבוא לסטטיסטיקה ב
 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 מבוא לפסיכולוגיה

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

8925 

       
 פסיכולוגיה התפתחותית **4  4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר טלי פרנקל
 

8002 
 

       
 פסיכולוגיהמבוא ל בחינה 

 –תהליכים קוגנטיבים א' 

 חישה ותפיסה
 –תהליכים קוגנטיבים ב' 

 קשב ושפה

 –תהליכים קוגנטיבים ג'  **2 2 4
 זכרון וחשיבה

 פרופ'  דניאל לוי

8940 

       
 פסיכולוגיה חברתית **4  4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר גיא הוכמן
8006 

       

       

  זכותנקודות סה"כ    48  

  14קורסי בחירה     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'     

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'     

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 6-סטודנט חייב לבחור כ 14

ז קליניקות "נ 8-ו ז קורסי בחירה כלליים"נ 4 ז קורסי בחירה משפטיים. כמו כן, יש לבחור"נ 2-האנגלית, כ
 נ"ז. 51-53-מומלץ ללמוד מדי שנה כמשפטיות. 
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 .M.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון - 3מסלול  -' בשנה 

 בכלכלה פיננסית

 
 

מטלה סופית 

 בקורס

נקודות  סה"כ דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר וד           מקצוע הלימ

 סקור

       

 דיני נזיקין *6  6  בחינה 
 פרופ'  אסף יעקב

23 

       

 קורס אקסל לתלמידי כלכלה *1  0  בחינה

 גב' ליאת אראל

9076 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 גיא זיידמןפרופ' 

105 

       

 יסודות הכלכלה מיקרו בחינה 

 1מיקרו כלכלה 

 ה לכלכלנים ב'סטטיסטיק

 2מיקרו כלכלה  *4 2 5

 ד"ר נדב לוי

9018 

       

 סטטיסטיקה לכלכלנים א' *5  5  בחינה

 מר עמית נוביק

9009 

       

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי  בחינה 

 נדטע נדיבד"ר 

21 

       

 מבוא למשפט בינלאומי פומבי **2  2  בחינה 

 ר איילת ליבזון"ד

778 

       

 לתלמידי כלכלה Rקורס  **1  0  בחינה

 מר אביחי ליפשיץ

9632 

       

 דיני משפחה **4  4  בחינה 

 עו"ד יוסי מנדלסון

24 

       

 סטטיסטיקה לכלכלנים א' בחינה

 

 לכלכלנים ב' סטטיסטיקה **4  4

 מר עמית נוביק

9010 

       

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

 פרופ' עמר מואב

9684 

       

  נקודות זכותסה"כ    37  

       

 דיני ראיות ***4  4  בחינה

 טרם נקבע

73 

       

 סדר דין אזרחי ***5  5  בחינה 

 טרם נקבע

34 
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 עסקאות מסחריות בינלאומיות ***2  2  בחינה

 טרם נקבע

1529 

       

  סמסטר קיץ נקודות זכותסה"כ    11  

  15קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 ***  .קיץמקצוע הנלמד בסמסטר 

 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 17-סטודנט חייב לבחור כ 15

ומלץ מז קורסי בחירה כלליים. "נ 4-ז קליניקות משפטיות ו"נ 8בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור  13-האנגלית, וכ
 נ"ז. 51-53-ללמוד מדי שנה כ
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  MBA במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון - 3 מסלול - שנה ב'
 נהל עסקיםבמ

מטלה סופית 

 בקורס

קודות נסה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני נזיקין *6  6  בחינה 
 פרופ'  אסף יעקב

23 

       

 מיקרו  -כלכלת עסקים  *4  4  בחינה

 פרופ' יוסי מעלם

2194     

       

 1 4 מתמטיקה א'  בחינה

 

 יסודות המימון *4

 מר ארי אחיאז

42 

       

 שיטות משפט *3  3  בחינה 

 גיא זיידמןפרופ' 

105 

       

 יזמות וניהול עסקים **3  3  בחינה

 גב' אניה שני

2150 

       

 משפט מנהלי **4 2 6 משפט חוקתי בחינה 

 נטע נדיבד"ר 

21 

       

 מבוא למשפט בינלאומי פומבי **2  2  בחינה 

 ר איילת ליבזון"ד

778 

       

 יסודות החשבונאות **1 3 4  חינהב

 ד"ר אייל סולגניק

50 

       

 דיני משפחה **4  4  בחינה 

 עו"ד יוסי מנדלסון

24 

       

  נקודות זכותסה"כ    36  

       

 דיני ראיות ***4  4  בחינה

 טרם נקבע

73 

       

 סדר דין אזרחי ***5  5  בחינה 

 טרם נקבע

34 

       

 עסקאות מסחריות בינלאומיות ***2  2  בחינה

 טרם נקבע

1529 

       

  סמסטר קיץ נקודות זכותסה"כ    11  

  16קורסי בחירה     

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 11-סטודנט חייב לבחור כ 16

מומלץ ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 7-האנגלית, וכ
 .נ"ז 51-53-ללמוד מדי שנה כ
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 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 ***  .קיץמקצוע הנלמד בסמסטר 

  התרגול נלמד פעם בשבועיים.

 
 

 חטיבה במשפט מסחרי

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

יסודות דיני התחרות  **3  3  בחינה 

 העסקית

 פרופ' משה בר ניב

10392 

       

כתיבה משפטית וקריאה  *2  2  עבודה

 ביקורתית

 עו"ד זיו לידרור

10281 

       

  נקודות זכותסה"כ   5  
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 תוכנית המצטיינים  -'  בשנה 
 

סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 נקודות זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *2  3  עבודה

2** 

המקצוע המשפטי בישראל: 

 פרקטיקה ותאוריה

 ד"ר רועי שפירא

10179 

 

       

 משפט אקטואלי *2  1  עבודה

 ד"ר אביב גאון

10395 

       

 סדנת פסיכולוגיה ומשפט **2  2  עבודה

 מרגליות-פרופ' שרון רבין

2468 

       

  17סה"כ נקודות זכות   6  

       

  קורסי בחירה מרוכזים באנגלית:

אנגלית משפטית  עבודה

 למצטיינים

1 
 

1** Labor`s Shareholder 

Activism 

Prof. Wabber David 

2840 

       

אנגלית משפטית  עבודה

 למצטיינים

1  1** Hegel's Philosophy of 

Law  

Prof. Brudner Alan 

10201 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  .קורס מרוכז

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

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

 

 

                                                           
 םז אשר ה"כחלק ממספר הנייחשבו  ז ייעודיים למסלול זה אשרנ" 18סטודנטים במסלול המצטיינים יילמדו  17

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

 מעבר הקורס יסודות המימון. ינוה זוהשתתפות בהתמחות המשך תנאי ל
 

מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 קניין דיני *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 מבוא למשפט עברי *2  2  בחינה

 ד"ר איילת לייבזון

2426 

       

 דיני מיסים *4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר

38 

       

 תורת ההשקעות *4  4 יסודות המימון בחינה 

 ד"ר ארז לוי

61 

       

 יסודות המימון בחינה

חשבונאות וניתוח דוחות 

 ייםכספ

2  2* 

 

 ניתוח דוחות כספיים

 רו''ח אבישי עובדיה 

95 

       

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

 שוק ההון בישראל *2  2

 מר לוני עוז

97 

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים **6  6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 מרגליות-רביןפרופ' שרון 

35 

       

 א'סטטיסטיקה וניתוח נתונים  בחינה

 מתמטיקה א'

 יסודות המימון

 שיטות כמותיות  **4  4

 מר ניצן רותם 

2304 

       

שימושי מחשב לניתוח  **4  4  בחינה

 נתונים

מר ישראל דק/ גב' ליאת 

 הראל

2364 

       

 תורת ההשקעות בחינה

 

 יננסיםניהול סיכונים פ **2  2

 מר ליאון סנדלר

401 

       

 מבוא לבנקאות **2  2  בחינה

 ד"ר יעל בנימיני

403 

       

  נקודות זכותסה"כ   42  

       

   93 'ראה עמסמינריון,      
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  18קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.    

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.    

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 41-סטודנט חייב לבחור כ 18

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 פטי. כמו כן, יש לבחורבחירה מש 10-האנגלית, וכ
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 1מסלול  -שנה ג'  -משפט ועסקים 
 זמותבי עם הרחבההתמחות שיווק 

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

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

שעו

 ת

שיעו

 ר

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה

 י נזיקיןדינ

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 מבוא למשפט עברי *2  2  בחינה

 ד"ר איילת לייבזון

2426 

       

 דיני מיסים *4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר

38 

       

 כלי שיווק דיגיטלי מורחב *4  4  עבודה

 מר ינאי סלה

2482 

       

 יווקדיני פרסום וש *3  3  בחינה

 ד"ר הלל סומר

599 

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים **6  6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 מרגליות-פרופ' שרון רבין

35 

       

שימושי מחשב לניתוח  **4  4  בחינה

 נתונים

מר ישראל דק/ גב' ליאת 

 הראל

2364 

       

 הצרכן החדש **3  3  הבחינ

 ד"ר מיכל סר

2643 

       

 מחקרי שיווק **4  4  עבודה

ד"ר דנה טבת/ גב' אורית 

 מורד

2321 

       

 יחסי ציבור מוניטין וחזון **2  2  עבודה

 גב' דסי וגנר

185 

       

       



 49 

  נקודות זכותסה"כ   42  

       

  93 'סמינריון, ראה עמ     

  19רסי בחירהקו     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.    

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.    
 
 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 41-סטודנט חייב לבחור כ 19

 יקות משפטיות. ז קלינ"נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-האנגלית, וכ
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 1מסלול  -שנה ג' -משפט ועסקים 
 בלבד יזמותב עם הרחבה התמחות מקרקעין

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

נקודות סה"כ  דרישות קדם רסמטלה סופית בקו

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 יםדיני מיס *4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר

38 

       

 מבוא למשפט עברי *2  2  בחינה

 איילת לייבזוןד"ר 

2426 

       

 תורת ההשקעות *4  4 יסודות המימון בחינה 

 ד"ר ארז לוי

61 

       

פיננסי של עסקאות ליווי  *3  3  בחינה

 נדל"ן

 ד"ר לירן חיים

2821 

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים **6  6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

 יני עבודהד **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 מרגליות-פרופ' שרון רבין

35 

       

 שימושי מחשב לניתוח נתונים **4  4  בחינה

מר ישראל דק/ גב' ליאת 

 הראל

2364 

       

 כלכלה עירונית **2  2 דיני קניין  בחינה 

 ד''ר אפרת טולקובסקי

10086 

       

 - דיני קניין בחינה

 במקביל

 דיני תכנון ובנייה **3  3

 ד ענת בירןעו"

500 

       

  נקודות זכותסה"כ   38  

      

  93 'סמינריון, ראה עמ     

  20קורסי בחירה     

       

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 41-סטודנט חייב לבחור כ 20

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-האנגלית, וכ
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 1מסלול  -שנה ג'  -משפט ועסקים 
 בלבד יזמותב עם הרחבה התמחות משפט עסקי בינלאומי

 
מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין

 דיני קניין *4 2 6

 פרופ' אמנון להבי

22 

       

 דיני מיסים *4  4  בחינה 

 פרופ' ישי בר

38 

       

 תורת ההשקעות *4  4 ןיסודות המימו בחינה 

 ד"ר ארז לוי

61 

       

 מבוא למשפט עברי *2  2  בחינה

 ד"ר איילת לייבזון

2426 

       

מבט -דיני ניירות ערך *2  2  בחינה

 השוואתי

 עו"ד אמיר שרף

2698 

       

באיחוד רגולציה מסחרית  *2  2  עבודה

 האירופי

 נלי מונין 'פרופ

2697 

       

 דיני סחר בינלאומי *2  2  עבודה

 נלי מונין 'פרופ

2696 

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים **6  6

 ד"ר מורן אופיר

37 

       

שימושי מחשב לניתוח  **4  4  בחינה

 נתונים

מר ישראל דק/ גב' ליאת 

 הראל

2364 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 גליותפרופ' שרון רבין מר

35 

       

 2  בחינה

 

קניין רוחני בינלאומי  **2 

International Intellectual 

Property  (e) 

 דב גרינבאום 'פרופ

10453 

       

  נקודות זכותסה"כ   38  

       

  93 'סמינריון, ראה עמ     
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 21קורסי בחירה     

 

 

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** מד בסמסטר ב'.קצוע הנלמ     

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

 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4טיים עד לסיום התואר, מתוכם: ז קורסי בחירה משפ"נ 41-סטודנט חייב לבחור כ 21

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-האנגלית, וכ
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 2מסלול  -שנה ג'  –משפט וממשל 
 

 דרישות קדם מטלה סופית בקורס
נקודות סה"כ 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור
 מקצוע הלימוד

 מספר

 סקור

       

 בחינה
  מיקרו-יסודות הכלכלה

 מאקרו-יסודות הכלכלה
2  2* 

 כלכלת ישראל

 ד"ר יוסי מעלם
93 

       

 *4  4  בחינה
 דיני מיסים

 פרופ' ישי בר
38 

       

 *4 2 6 דיני  חוזים בחינה
 דיני תאגידים

 עלי בוקשפן פרופ'
37 

       

 *2  2  בחינה

 דיפלומטיה ומדיניות

 החוץ של ישראל

 ד"ר רונן הופמן

982 

       

 **2  2  בחינה

סטרטגיות בלתי סוגיות א

 קונבנציונליות

 ד"ר רון אלדדי

4593 

       

 **3  3  בחינת בית

יחסי דרג מדיני וצבאי 

 בישראל

 ד"ר אייל פסקוביץ'

4810 

       

 בחינה
 דיני חוזים

 דיני נזיקין
6 2 4** 

 דיני קניין

 ד"ר רונן קריטנשטיין
22 

       

 **4  4 דיני חוזים בחינה
 דיני עבודה

 רון רבין מרגליותפרופ' ש
35 

       

  טעימה מקורסי החטיבות 2  2  

       

 נקודות זכותסה"כ  31  

       

  93 'סמינריון, ראה עמ     

  22קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 41-סטודנט חייב לבחור כ 22

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 10-ת, וכהאנגלי
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ונוחיותכם, חטיבה זו מותאמת במלואה למערכת השעות  לתשומת ליבכם –חטיבת משפט ובטחון 
 . 2וללוח הבחינות של מסלול ג'

 

דרישות  מטלה סופית בקורס

 קדם

נקודות סה"כ 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר הלימוד            מקצוע 

 סקור

       

 קורסי חובה     

       

 י בטחון אנושהיבטים משפטיים של  *2  2   בחינה
 פרופ' יעל רונן

4737 

       

 מדיניות בטחון סייבר  *2  2  בחינה

  ירון רוזן תא"ל 

 גב' סיגלית מאור הירש

4394 

 

       

 Perspectives on Law and *2  2  בחינה 

Security ( (e  

 ד"ר דפנה ריצ'מונד ברק 

4380 

       

מלחמה בדיעבד: צדק בינלאומי  ** 2  2  בחינה 

 יחון אנושוביט

  ד"ר דנה וולף

4741 

       

 2  בחינה

 

 2** 

  

 משפט ובטחון לאומי 

 ד"ר עידית שפרן גיטלמן / 

 ד"ר עמיר פוקס 

4400 

 

       

 לבחירה סמינר אחד חובה      

       

  3             עבודה
 

 3* 
 

 

 בטחון גלובלי במצבי קיצון 
 ושלטון החוק 
 ד"ר דנה וולף 

4743 

       

 שב"כ במדינה דמוקרטית  * 3   3            עבודה 
 ד"ר משה בכר 

4376 

       

בדיני סייבר  תעכשוויוסוגיות   **3  3            עבודה 
 ומדיניות סיבר

 כוריאל -עו"ד דבורה האוסן

4399 

       

 ** 3  3           עבודה 
 

 גלובליזציה משפט ממשל 
 וביטחון 

 אס ד"ר שביט מטי

4373 

       

הביטחון הלאומי בעידן של  ** 3   3           עבודה
 טכנולוגיות מפציעות 

 עו"ד רואי קידר

4377 

    

       

  סה"כ נקודות זכות    13  

     
 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.

     
 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.

 (e) ודה בעבריתהקורס יינתן בשפה האנגלית. ניתן להגיש את העב  
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 ש''ס קורס חובה בחטיבה הנבחרת 2ללמוד  ,במהלך שנה ג' על הסטודנטים בהתמחות משפט וממשלכמו כן, 

 
 חטיבה בממשל ומנהיגות

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 תיקה בממשל ובמנהל ציבוריא *2  2  בחינה

 ליזה אירני סבןד"ר 

855 

       

  נקודות זכותסה"כ    2  

 
 ויישוב סכסוכים חטיבה בדיפלומטיה

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 Transatlantic Relations in *2  2  עבודה

the 21st Cent (e) 

  מר טומי שטיינר

4247 

       

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית     

  נקודות זכותסה"כ    2  

 
 חטיבה בביטחון וטרור

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 Jihadist Social Media(e) **2  2  בחינה

 מורן ירחיד"ר 

4788 

       

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית     

  נקודות זכותסה"כ    2  

 
 חטיבה במזרח תיכון

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

המרחב הציבורי במזרח  *2  2  עבודה

 התיכון 

 ד"ר כרמית ולנסי 

4836 

       

  נקודות זכותסה"כ    2  

 

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

 מטלה סופית בקורס

 

 

סה"כ  דרישות קדם

 נקודות זכות

 

 

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר הלימוד       מקצוע 

 סקור

 S.E.D project (e) * 2  1            עבודה 

 סגל מרצים 

 

2488 

 עבודה

 

 

           6 

 

 

 3* 

3** 

 

Public diplomacy 

during conflicts (e) 

 ד"ר מורן  ירחי 

 

7674 

 

 

 עבודה 

 

 

 

   2          

 

 

 

 2* 

2 ** 

 

 

Internship in Digital 

Public Diplomacy (e)  

 סגל מרצים 

 

7550  

 

 

 

 עבודה 

 

 

 

           2  

 

 

 

 2 * 

2 ** 

 

 

Practical Tools in 

Public Diplomacy 

Workshop  (e)  

 סגל מרצים  

 

7653  

 

 

 

 War of narratives: Israel ** 2   2           עבודה 

in the public 

 גב' מירי איזין 

 

7681 

 עבודה 

 

 

 

 

           1 

 

 

 

          

 *1* 

 

 

 

 

U.S.& us: A journey to 

the keystone of Israel's 

foreign relations (e) 

 מר רון פרושאור  

 

4805   

 

 

 

 

       

  14   
 סה"כ נקודות זכות 

 

 
 
 
 
 

     
 מקצוע הנלמד בסמסטר א'.
 מקצוע הנלמד בסמסטר ב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
** 
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במשפטים עם מסלול ישיר  .LL.B תואר ראשון - 2מסלול  -' גשנה  -פט וממשל מש
 ממשלב .M.A לתואר שני

 

 דרישות קדם מטלה סופית בקורס
נקודות סה"כ 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור
 מקצוע הלימוד

 מספר

 סקור

       

 *4  4  בחינה
 דיני מיסים

 פרופ' ישי בר
38 

       

 *4 2 6 דיני  חוזים בחינה
 דיני תאגידים

 עלי בוקשפן פרופ'
37 

       

 בחינה
 דיני חוזים

 דיני נזיקין
6 2 4** 

 דיני קניין

 ד"ר רונן קריטנשטיין
22 

       

 *3  3  בחינה
 מבוא למשפט עברי

 ר איילת ליבזון"ד
1688 

       

 **3  3  בחינת בית
 יחסי דרג מדיני וצבאי בישראל

 ד"ר אייל פסקוביץ'
4810 

       

 **4  4 דיני חוזים בחינה
 דיני עבודה

 פרופ' שרון רבין מרגליות
35 

       
 

 חטיבה במשפט ציבורי וזכויות אדם
 

נקודות  סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

ציונות, לאומיות, הלכה ומה  יהדות, *2  2 משפט חוקתי עבודה

  משפט חברה ותרבות -שביניהם 

 ד"ר רונן קריטנשטיין

10461 

       

אחריותיות תאגידים בגין הפרת  *1  1  עבודה

 זכויות אדם

 עו"ד יעל ויאס גבירצמן

10542 

       

 סוגיות דת ומדינה **4  4  בחינה

 ד"ר איילת הופמן לייבזון

10460 

       

 סוגיות במשפט הציבורי *2  2  בחינה

 ד"ר יניב רוזנאי

2476 

       

 עבירות שחיתות שלטונית **2  2 דיני עונשין בחינה

 חן-ד"ר מאור אבן

10462 

       

  נקודות זכות סה"כ    33  
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ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 21-סטודנט חייב לבחור כ 23

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-יים וז קורסי בחירה כלל"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 8-האנגלית, וכ

 

  93 'סמינריון, ראה עמ     

  23קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'. 

 ** מד בסמסטר ב'.מקצוע הנל 

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית 

  קורס מרוכז. 
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  MBA במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון - 3מסלול  -' גשנה 
 נהל עסקיםבמ

 

מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני חוזים  בחינה 

 

 דיני תאגידים *4 2 6

 פרופ' עמיר ליכט

37 

       

 מבוא למשפט עברי *2  2  בחינה

 ד"ר איילת הופמן לייבזון

2426 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 פרופ' שרון רבין מרגליות

35 

       

 דיני חוזים בחינה 

 דיני נזיקין 

 דיני קניין **6  6

 ד"ר רועי שפירא

22 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 ד"ר רפעאת עזאם

38 

       

       

  נקודות זכות"כ סה   22  

       

  93 'סמינריון, ראה עמ     

  24קורסי בחירה     

       

 * א'. מקצוע הנלמד בסמסטר     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 
 חטיבה במשפט מסחרי

 
נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני אמונאות *3  3  בחינה 

 עמיר ליכטפרופ' 

2471 

       

באיחוד רגולציה מסחרית  *2  2  עבודה

 האירופי

 נלי מונין 'פרופ

2697 

       

לעסקאות  ERMסדנת  *2  2  עבודה

 בינלאומיות

 ד"ר אביב גאון

10548 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 9-סטודנט חייב לבחור כ 24

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 5-האנגלית, וכ
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  דיני סחר בינלאומי **2  2  עבודה

 נלי מונין 'פרופ

2696 

       

עסקאות מימון  **2  2  בחינה

 בינלאומיות

 ע"ד אמנון אפשטיין

1501 

       

סוגיות מתקדמות בדיני  **3  3  בחינה

 חברות

 ד"ר רועי שפירא

10468 

       

דיני תרופות במשפט  **4  4  בחינה

 הפרטי

 נאהל עספורד"ר 

2472 

       

  נקודות זכותסה"כ   18  

      

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.   

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.   

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.   
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 התמחות בפסיכולוגיה בלבד - 3מסלול  -שנה ג' 
 

מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *4 2 6 דיני  חוזים בחינה
 דיני תאגידים

 פרופ' עמיר ליכט
37 

       

 מבוא למשפט עברי *2  2  בחינה

 ילת לייבזוןד"ר אי

2426 

       

 תאוריות באישיות  *4  4 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ברזון גב' עדי

8017 

       

 3  מבוא לפסיכולוגיה עבודה

3 

3* 

3** 

כישורים והתנסות בשדה 

 פסיכולוגיה משפטים

 גב' טל לירון

 גב' שילי אפקטר בן דורי

8902 

       

 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 טיסטיקהמבוא לסט

8 2 

2 

2* 

2** 

 שיטות מחקר  והערכה

 ד"ר יונית דורון
8014 

       

מאפייני אישיות של עבריינים  *2  2  בחינה

 ועברייניות

 ד"ר יהושע וייס 

8921 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 מרגליות-פרופ' שרון רבין

35 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 עאת עזאםד"ר רפ

38 

       

 דיני חוזים בחינה 

 דיני נזיקין 

 דיני קניין **6  6

 ד"ר רועי שפירא

22 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 פסיכולוגיה חברתית

 פסיכולוגיה ארגונית **4  4

 ים-ד"ר אסנת בוסקילה

8013 

       

 מבוא לפסיכולוגיה קלינית א **4  4 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 ר איב לישנר פרוידד"

3034 

       

 המשפט ופסיכיאטרי **2  2  בחינה

 ד"ר אסף טויב

8903 

       

  46   

 

  נקודות זכותסה"כ 

  25קורסי בחירה     

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: ז ק"נ 8-סטודנט חייב לבחור כ25

וכישורים  ז קליניקות משפטיות"נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 4-האנגלית, וכ
  ודרך(.קורסי בחירה פסיכולוגיה )בשנה ג' ניתן לבחור בקטגוריה זו רק מחקר קבוצתי מ ז"נ 2-ו בשדה.
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  93 'סמינריון, ראה עמ     עבודה

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

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

פסיכולוגיים פסיכולוגיים, ובכך יתאפשר להם למלא את חובותיהם הן לקליניקה המשפטית והן לקורס כישורים 
 בבית הספר לפסיכולוגיה במקביל.
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 .M.A במשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני .LL.B תואר ראשון - 3מסלול  -' גשנה 

 בכלכלה פיננסית

 
מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 *4 2 6 דיני  חוזים בחינה
 דיני תאגידים

 פרופ' עמיר ליכט
37 

       

 מבוא למשפט עברי *2  2  בחינה

 ד"ר איילת לייבזון

2426 

       

 1מאקרו כלכלה   *4 2 5 א ו בכל קורסי כלכלה שנים  בחינה

 ד"ר יניב ידיד לוי

 ד"ר אביחי ליפשיץ

9020 

       

 מיקרו יסודות הכלכלה בחינה

 מיקרו כלכלה א'

 יסודות הכלכלה מאקרו

 סטטיסטיקה א'

 סטטיסטיקה ב'

4 1 3* 

 

 מבוא לאקונומטריקה

 ד"ר אוסנת ליפשיץ

9022 

       

 דיני עבודה **4  4 דיני חוזים  בחינה 

 מרגליות-פרופ' שרון רבין

35 

       

 דיני מיסים **4  4  בחינה 

 ד"ר רפעאת עזאם

38 

       

 דיני חוזים  בחינה

 דיני נזיקין 

 דיני קניין **6  6

 ד"ר רועי שפירא

22 

       

 **4 2 5 א ו ב יםכל קורסי כלכלה שנ בחינה

 

 2מאקרו כלכלה 

 ד"ר אורן לוינטל

 ד"ר טלי רגב

9021 

       

  נקודות זכותסה"כ    36  

       

  26קורסי בחירה     

  93 'סמינריון, ראה עמ     

      

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.    

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.    

 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 91-סטודנט חייב לבחור כ26

  ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 15-האנגלית, וכ
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 תוכנית המצטיינים  -'  גשנה 
 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 סדנת ריינהולד כהן בקניין רוחני *3  3  עבודה

 אור זמרפרופ' לי

2470 

 

       

 International Business *2  4  עבודה
Negotiation 

 עו"ד אסף בן דוד

10438 

       

  27סה"כ נקודות זכות   7  

       

  קורסי בחירה מרוכזים באנגלית:

אנגלית משפטית  עבודה

 למצטיינים

1 
 

1** Labor`s Shareholder 

Activism 

Prof. Wabber David 

2840 

       

אנגלית משפטית  עבודה

 למצטיינים

1  1** Hegel's Philosophy of Law  

Prof. Brudner Alan 

10201 

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  .קורס מרוכז

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

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

 

שמסיימים בהצלחה את הקורס יהיו  יזמותב עם הרחבה סטודנטים למשפטים בהתמחות משפט עסקי בינלאומי
 (10453" )קוד זכאים לפטור מהקורס "קניין רוחני בינלאומי


 

 

                                                           
 םז אשר ה"כחלק ממספר הנייחשבו  למסלול זה אשרז ייעודיים נ" 18סטודנטים במסלול המצטיינים יילמדו  27

 .נדרשים ללמוד במהלך התואר ולא בנוסף
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 1מסלול  –שנה ד'  –משפט ועסקים 
 ויזמותבינלאומי התמחות שיווק, מימון, מקרקעין, משפט עסקי 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר            מקצוע הלימוד

 סקור

       

       

 סדר דין אזרחי *5  5  בחינה 

 ד"ר אסף פורת

34 

       

עסקאות מסחריות  *2  2  בחינה

 בינלאומיות

 ד"ר אורי בן אוליאל

1529 

       

 יזמות וניהול עסקים **3  3  בחינה

 גב' סמוליאנוב מרינה

2150 

       

 יותדיני רא **4  4  בחינה 

 פרופ' גיא זיידמן

73 

       

  נקודות זכותה"כ ס   14  

       

  93 'סמינריון, ראה עמ     

       

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

  נתנו באתר הקורס.של שעה וחצי אחת לשבועיים. פרטים נוספים ייקורס מקוון. בנוסף תתקיים הרצאה פרונטלית 
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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

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 רשיעו

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני פרסום ושיווק *3  3  בחינה 

 ד"ר הלל סומר

599 

       

 שיווק רב ערוצי *4  4  בחינה

 ד"ר דנה טבת

 גב' ליאת אוליאל

 גב' מיכל איתן

2644 

       

 כלי שיווק דיגיטלי  **2  2 יסודות ניהול השיווק  עבודה

 מר ינאי סלה 

2322 

       

 ניהול לקוחות בעידן המידע  **2  2 יסודות ניהול השיווק בחינה

 גב' עפרית קול 

2319 

       

 הצרכן החדש  **3  3 יסודות ניהול השיווק בחינה 

 עמי-סר בןמיכל ד"ר 

2643 

       

מחקרי שיווק התנהגות  עבודה

 צרכנים

 דיני פרסום  ושיווק

 סמינר בשיווק ומשפט **4  4

 ד"ר עופר  צלרמאייר
130 

       

 יחסי ציבור ומוניטין  **2  2 יסודות ניהול השיווק  עבודה 

 גב' דסי וגנר

185 

       

  נקודות זכותה"כ ס   20  

  28קורסי בחירה     

       

       

 סמינרים התמחותיים

 סמינר מתוך הרשימה הבאה: 1יש לבחור 

       

 סמינר חיזוי טרנדים  *2  2 יהול השיווקיסודות נ עבודה 

 גב' עדי יופה 

2308 

       

 ומעלה  80. ציון ממוצע 1 עבודה 

. תנאי קדם:  יסודות 2

 ניהול השיווק

 תחרות שיווק לוריאלסמינר  *2  2

 ד"ר טליה רימון

839 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 81-סטודנט חייב לבחור כ 28

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 14-האנגלית, וכ
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 יסודות ניהול השיווק עבודה 

 

 סמינר שיווק בתעשיית הספורט  **2  2

 ד ניר ענבר עו"

 מר יאיר שר

2209 

       

 ומעלה  80. ציון ממוצע 1 עבודה 

 . תנאי קדם: 2

 יסודות ניהול השיווק -

 סמינר שיווק רכב מרצדס **2  2

 ד"ר טליה רימון

2013 

       

 יסודות ניהול השיווק - עבודה

תקשורת שיווקית  -

 משולבת

 מחקרי שיווק-

 (e)סמינר תקשורת שיווקית  **2  2

 ד"ר עופר צלרמאיר

2057 

       

  

  

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.     

 

 .'תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב 
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 התמחות משנה בתקשורת שיווקית

 )שנה ד' בהתמחות שיווק( 
 

 כללי

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

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

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

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

 ההתמחות אינה מצריכה הוספת שעות מעבר למכסת השעות הרגילה לתואר.

 

 תקבלה לתכני

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

 השיווק.
 
 
( ייעשו במייל לרכזת המסלול במנהל טהליכי ההרשמה והקבלה לשנת הלימודים הבאה )תשע"ת

 .24.8.2018 -הסטודנטים עד ל
 

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

 הסיבות לקבלם לתכנית.

 נטים.את המייל יש לשלוח לרכזת המסלול במנהל הסטוד
 

 הערה: פתיחת התמחות המשנה מותנית במספר הנרשמים.
 
 
 

 התמחות המשנה בתקשורת שיווקית את המציינת תעודה יקבל התכנית בדרישות יעמוד אשר סטודנט כל
 

 תכנית לימודים

 של התמחות המשנה קורסי חובה
 

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

 

מטלה סופית 

 בקורס

מספר  מקצוע הלימוד            שעות שיעור 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 

 בתמשול

 

פרקטיקום  **2 2

 בפרסום

 מר אבי קורנס

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

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

 בנוסף לתכנית שלד 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר ימוד           מקצוע הל

 סקור

       

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

 מבוא לביטוח ולניהול סיכונים *2  2

 ד''ר בועז ים

593 

       

 אופציות וחוזים עתידיים *2  2 תורת ההשקעות בחינה

 מר ליאון סנדלר 

248 

       

 מודלים פיננסים *2  2  בחינה

 מר שלומי בן יהודה

2353 

       

 יסודות המימון בחינה

חשבונאות וניתוח 

 דוחות כספיים

2  2* 

 

 ניתוח דוחות כספיים

 רו''ח אבישי עובדיה 

95 

       

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

 שוק ההון בישראל *2  2

 מר לוני עוז

97 

       

 הערכת חברות **2  2  בחינה

 רו"ח עודד ברוורמן

238 

       

 סמינר יזמות טכנולוגית במימון **2  2  העבוד

 ד"ר סאמר חאג' יחיא

2251 

       

 תורת ההשקעות בחינה

 

 ניהול סיכונים פיננסים **2  2

 מר ליאון סנדלר

401 

       

 מבוא לבנקאות **2  2  בחינה

 ד"ר יעל בנימיני

403 

       

 *2  4  עבודה

2** 

 €סמינר בשוק ההון 

 ביץאלי ברקופרופ' 

96 

       

  נקודות זכותה"כ ס   22  

       

  29קורסי בחירה     

       
 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 81-סטודנט חייב לבחור כ 29

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 14-האנגלית, וכ
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 פגישות אישיות למעט מפגש אחד בתחילת השנה. -קורס שנתי €

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

  

 : 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.il עליכם לבדוק את התקנות הספציפיות באתר הרשות: 

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

 .זכאות לתוארה

http://www.isa.gov.il/
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 בדרישות יעמוד אשר סטודנט כל

 

 כניתדרישות הת
 

 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 

ניהול סיכונים פיננסיים 

 

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

 נעשית בשלב סגירת התואר.הבדיקה 
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 ליזמות  ZELLתכנית 
 )התמחות(  

ליזמות מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי שאיפה ויכולת להקים עסק. התכנית מתקיימת הודות לתרומתו  Zellתכנית 

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

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

מהרעיון ועד לחברה היוצרת  -מעשיים ויידע תיאורטי בהקמה וניהול של חברות יזמיות, החיוניים לפיתוח ולהגשמת חזון 

 שווי לבעליה.

 

 מורכבת משלושה יסודות: התכנית

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

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

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

 ֶחֶבר יועצים ומנחה עסקי מנוסה.  

 

לצד הפראקטיקום בהקמת מיזם ילמדו הסטודנטים קורסים וסדנאות בתחומים שונים,  – קורסים מתקדמים ביזמות

רטגית שיווק, היבטים משפטיים, פסיכולוגיה ארגונית, המותאמים במיוחד ליזמים ויצירת מיזמים חדשים: מימון, אסט

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

 

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

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

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

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

 מובילות ויפגשו את היזם ומייסד התכנית, סם ֶזל . 

 

סטודנטים מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות, הנמצאים בתואר ראשון ולקראת שנת לימודיהם האחרונה במרכז הבינתחומי, 

יים מוזמנים להגיש את מועמדותם לתכנית. לאחר עיון מעמיק בבקשות המועמדות ובמכתבי המלצה ייערכו ראיונות איש

 סטודנטים לתכנית. 24-עם המועמדים, מתוכם ייבחרו מספר סטודנטים להשתתף בתוכנית קיץ. לאחר מיון סופי יבחרו כ

 מורן ניר

 ליזמות Zellמנהלת תכנית 

 
 אין מדובר בתכנית המחליפה תכניות לימודים שמחייבות לתואר, לרבות התמחות/חטיבה.לתשומת ליבכם, 

 

 

-או להפנות אלינו שאלות אלינו לכתובת המייל  www.idc.ac.il/Zell ניתן לפנות לכתובת  למידע נוסף אודות התכנית

zep@idc.ac.il 

 

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

 
מספר 

 קורס
סה"כ נק'  שעות שיעור מקצוע הלימוד

 זכות
 הערות

     
 סדנאות קדם סמסטר והעשרה

     
 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' 

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

 עבודה
     

 פיתוח מוצרים חדשים 5009
 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 

 
 ם אקטואלים בכלכלהנושאי

 ד"ר יוסי בכר
 מפגשים 3 0 *2

     
וגיות עיסקיות בפיתוח וניהול ס 5024

 מוצר
 מר אדן שוחט 

 נועם ברנשטייןמר 

 מפגשים 12 2 *2
 עבודה

 

     
 חשיבה אסטרטגית 5338

 פרופ' יאיר טאומן
 מפגשים 12 2 *2

 עבודה
     

5000 
 
 
 

 היבטים משפטיים ומיסויים 
 ביזמות

 "ר אייל שנהב, עו"דד
 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
 מפגשים 12 2 **2 בכירים מהתעשייה

 עבודה
     

 סדנת יזמות  5011
 סדנת הרצאות אורח ונסיעה 4 ***4 גב' מורן ניר

ימים בסוף  14 -בת כ לארה"ב 
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 סמסטר ב'

 עבודה
  24 סה"כ שעות סמסטריאליות 
    
   מקצוע הנלמד בסמסטר  א'. *

   מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **
   (מקצוע הנלמד לאורך כל השנה )א+ב ***

 
 

 

 
 לתשומת לבכם:

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

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

 משפטיים בשפה העברית.

 .אין מדובר בתכנית המחליפה תכניות לימודים שמחייבות לתואר, לרבות התמחות/חטיבה 
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  1מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות משפט עסקי בינלאומי 

 בנוסף לתכנית שלד 

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 3  בחינה

 

 דיני בנקאות *4 

 ד"ר לירן חיים

10446 

       

 בחינה

 

 דיני חוזים

 םדיני תאגידי

3 

 

 3* 

 

 ממשל תאגידי השוואתי

 פרופ' עמיר ליכט 

10262 

       

 עסקאות מימון בינלאומיות **2  2  בחינה

 ע"ד אמנון אפשטיין

1501 

       

 מיסוי בינלאומי **4  4  בחינה

 ד"ר רפעאת עזאם

2820 

       

 שוואתיהגבלים עסקיים במבט ה **3  3  בחינה

 דייגי -ד"ר אורית אפשטיין

10481 

       

 משפט עסקי סיני **2  2  בחינה

 עו"ד הדס פלד

10393 

       

  30קורסי בחירה     

       

                                        נקודות זכותסה"כ    17  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  טר ב'.מקצוע הנלמד בסמס     

 e הקורס יינתן בשפה האנגלית     

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: ז קורסי "נ 81-סטודנט חייב לבחור כ 30

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 14-האנגלית, וכ
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 1מסלול  –שנה ד'  -משפט ועסקים 
 התמחות מקרקעין 

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

 בנוסף לתכנית שלד 
 

מטלה סופית 
 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם
 זכות

 שעות
 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 דיני מקרקעי ישראל *2  2 דיני קניין בחינה
 עו"ד רחל זכאי

845 

       

 עסקאות מתקדמות במקרקעין *2  2 דיני קניין בחינה
 עו"ד גלית רוזובסקי 

1430 

       

 יסודות המימון בחינה
 יסודות החשבונאות

 נלאומיניהול נדל"ן בי *2  2
  ד"ר דניאל באראז
 רו"ח נירית ברגמן

1530 

       

 בחינה-סמסטר א'
 עבודה-סמסטר ב'

 4  2* 
2** 

 סדנא ביזום ופיתוח מקרקעין 
 ד"ר גיא אליאס  
 מר פליקס שופמן

1863 

       

 יסודות המימון בחינה
 תורת ההשקעות

 יסודות ההשקעה בנדל"ן **2  2
 ד"ר אפרת טולקובסקי

10087 

       

 מיסוי מקרקעין **2  2 דיני קניין  בחינה
 פרופ' יצחק הדרי

506 

       

 חשבונאות מקרקעין **2  2  בחינה
 רו"ח אלי סנדרוביץ 

983 

 

       

 רישום מקרקעין **2  2  בחינה
 שנור-ד"ר רונית לוין

10443 

       

  נקודות זכותסה"כ    18  

       

 31קורסי בחירה     
 

 

  94 ', ראה עמסמינריון      עבודה

       

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 
 

                                                           
ה ז קורסים משפטיים בשפ"נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 81-סטודנט חייב לבחור כ 31

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 14-האנגלית, וכ
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 2מסלול  –שנה ד'  -משפט וממשל  

 תכנית שלד

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סורק

       
 דיני ראיות *4  4  בחינה 

 ד"ר גיא בן דוד

73 

       

 *3  3  בחינה
 מבוא למשפט עברי

 יפורסם בהמשך
1688 

       

 יסדר דין אזרח **5  5  בחינה 

 מקוון -ד"ר אסף פורת 

34 

       

  נקודות זכותסה"כ    12  

       

  93 'סמינריון, ראה עמ     עבודה

  32קורסי בחירה     

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

   של שעה וחצי אחת לשבועיים.קורס מקוון. הרצאה פרונטלית   
 

 . בתכנית התואר הכפולסטודנטים להלן קורסי חובה עבור ה

       

 חקיקהשינוי חברתי באמצעות  *2  2  עבודה

 זהבה גלאוןגב' 

2118 

       

 יישום מדיניות *2  2  בחינה

 ד"ר ציפי גושפנץ

4708 

       

 גלובליזציה **2  2  בחינה

 ד"ר אסתר לופטין

858 

       

 , חברה ותקשורתצבא **2  2  בחינה

 ד"ר מיכל שביט

4627 

       

  נקודות זכותסה"כ    8  

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 **  מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.     

 
 חטיבות בממשל

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

 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 81-סטודנט חייב לבחור כ 32

 ז קליניקות משפטיות. "נ 8-י בחירה כלליים וז קורס"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 14-האנגלית, וכ
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 חטיבה בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים
 

דרישות  מטלה סופית בקורס

 קדם

 נקודותסה"כ 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 ספרמ מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 קורסי בחירה     

 יש לבחור שלושה קורסים מתוך הרשימה:

 

מלחמות אזרחים: מורכבות,  *2  2  בחינה

 אתגרים והסדרה 

 ד"ר ירון סלמן 

4649 

       

 בחינה

 

 2 

 

 2* 

 

 ניהול מו"מ בינלאומי

 מר שלום תורג'מן

529 

 

       

 עבודה

  

יכון דיפלומטיה והמזרח הת *2  2  

 בעידן הגלובליזציה 

 ד"ר חיים קורן

2670 

       

 עבודה

 

 2  2    ** 

 

ארה"ב כהגמון: דילמות 

 אסטרטגיות אמריקאיות 

 ועד ימינו  1945-מ

 ד"ר נעם כוכבי 

4569 

       

 עבודה

 

 סין: חברה ופוליטיקה                **  2  2 

  ד"ר רן שאולי 

4345 

       

 בחינה

 

 קבלת החלטות במדיניות חוץ **   2  2            

 ד"ר עופר ישראלי

4344 

 

        

 סמינרים    

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים:    

       

רוסיה פוליטיקה ומדיניות חוץ  *3  3  עבודה

 בארה"ב

 ד"ר דימיטרי אדמסקי                                         

4357 

       

 עבודה

 

 

 פוליטיקה בין המעצמות  **3  3 

  21 -בראשית המאה ה

 מר טומי שטיינר 

4314 

       

 **3  3  עבודה

 

 אתניות, לאומיות וסכסוכים 

 בינלאומי 

 פרופ' בני נויברגר

4232 

 

 

       

  2מתוך  1בחירה  -קורסי אנגלית    

      

 2  עבודה

 

 2* 

 

Transatlantic Relations in 

the 21st Century (e) 

 מר טומי שטיינר

4247                    
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 Strategy and Negotiations in **2  2  בחינה

the Nuclear Realm (e) 

 ד"ר אמילי לנדאו

4595 

       

  סה"כ נקודות זכות    13  

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ   

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ   

 (e) הקורס יינתן בשפה האנגלית.   

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

 

 
 

 חטיבה בממשל ומנהיגות
 

נקודות  סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס

 זכות

 שעות     

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר הלימוד            מקצוע 

 סקור

       

 קורסי חובה 

       

 ניהול ומדיניות במערכת החינוך  *2  2  עבודה

 גב' רונית תירוש  

4745 
 

       

 2  בחינה

 

 2* 

 

 אתיקה בממשל ובמנהל ציבורי

 אירני-ד"ר ליזה סבן

855 

 

       

 הליכי חקיקה ורגולציה בישראל  **2  2  בחינה 

 ד"ר שירלי נוה 

4350                   

       

 עבודה

     

 החברה האזרחית והמגזר הציבורי  **2  2 

 גב' גלית ברדוגו

2435 

       

      

 סמינרים     

 לבחירה מתוך שניים:אחד סמינר      

                    חדשנות ויזמות פנים ארגונים *3  3  עבודה     

 לבגופי ממש

 עד אריאלי-ד"ר גיל 

4717 

       

נוי? חברה אזרחית עושים שי **3  3  עבודה

 ושינוי חברתי 

 גב'  עדי קול  

4683 

       

  סה"כ נקודות זכות    13  

       

 * הנלמד בסמסטר א'. קצוע מ     

 ** הנלמד בסמסטר ב'. קצוע מ     

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

מטלה 

ופית ס

 בקורס

דרישות 

 קדם

סה"כ 

נקודות 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר הלימוד מקצוע      

 ס קור

 חובה      

 2  עבודה 

 

 2 * 

 

 אומנות המאבק בטרור 

 עו"ד אורי בן יעקב / גב' לורנה אטיאס  

4388 

 

       

 בחירה :3מתוך  1של      

       

 אטה מודיעין וביג ד **2  2  בחינה 

 מר אלעד פופוביץ  /ד"ר דויד מובשוביץ 

2456 

       

 התפתחות הטרור והגרילה  *2  2  בחינה

 יעקב פלקוב   ד"ר

754 

       

 קרימינולוגיה וטרור   **2  2  בחינה

 ד"ר שגית יהושע  

4359 

       

 

 קורסי בחירה

 

 יש לבחור קורס אחד מתוך הקורסים הבאים באנגלית:

 Ideology and Doctrine of Islamic  Radical *2  2   יתמבחן ב

Movements (e)    

 אורי גולדברג ד"ר 

4518  

       

  Civil Wars and Ethnic Conflict ( e) *2  2  בחינה 

 פרופ' אסף מוגדם 

4312 

       

 2  עבודה 

 

 2** 

 

Jihadist Social Media (e) 

 ד"ר מורן ירחי 

4788 

       

 יש לבחור קורס אחד:

 יסודות המחקר וההערכה במודיעין **2  *2  בחינה

 ד"ר אפרים לפיד

387 

       

 מודיעין וקבלת החלטות **2  2  בחינה

 אלוף )במיל'( עמוס גלעד

534 

       

 סמינרים    

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים:

 מעורבות מדינות בטרור *3  3  עבודה

 ר שאול שי ד"

4563 

       

ארגוני טרור חילוניים ודתיים במבט  *3  3  עבודה

משחרור לאומי ומהפכה עולמית למדינה  משווה:

 האסלאמית

 ד"ר מיכאל ברק

4661 
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מאפייני האיום ואתגרי  –הג'יהאד הגלובלי  **3  3  עבודה

 המענה

 ד"ר איתן עזאני

4072 

       

  סה"כ נקודות זכות    13  

       

 * קצוע הנלמד בסמסטר א'.מ     

 ** קצוע הנלמד בסמסטר ב'.מ     

    
 הקורס יינתן בשפה האנגלית.

 
(e) 

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

 מזרח תיכוןבחטיבה 
 
 

 מטלה סופית בקורס

 

 

דות נקוסה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר הלימוד            מקצוע 

 סקור

קורס       

 חובה 

       

 Iran and Regional *2  2         בחינה 

Politics(e) 

 ד"ר מכליס אלישבע 

4688 

 

 : 5קורסים מתוך  3יש לבחור 

       

 בחינה

 

 

 2 

 

 

 2* 

 

 

אורות –אתגרי המזה"ת 

 וצללים 

 ף עמוס גלעד   אלו

24261 

 

 

      

       

 עבודה

 

חברה ופוליטיקה  **2  2 

 פלשתינאית

 שאול משעל פרופ'

4601 

       

ומשטר , אנרגיה חברה **2  2  בחינה

ומדינות  בערב הסעודית

 המפרץ

 שבת  -גב' שרית בן

 

 

4602 

 עבודה

 

המזרח התיכון בסבך  **2  2 

 הרשתות החברתיות 

 קד"ר מיכאל בר

2458 
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 סמינרים 

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הסמינרים הבאים: 

 

 עבודה

 

 

 

 עבודה 

 3 

 

 

 

3 

 3* 

 

 

 

3 ** 

 פיתוח ויזמות במזה"ת 

 ד"ר יוסי מן  

 

 

 זהויות במזרח התיכון 

  ד"ר יוסי מן

 

2460 

 

 

 

2461 

 

דת  ואלימות: מלחמת  **3  3  עבודה

קודש ביהדות, נצרות 

מבט משווה:  –ואסלאם 

 עבר והווה

 ד"ר אורי גולדברג

4624 

  סה"כ נקודות זכות   13  

      

 * הנלמד בסמסטר א'.  קצועמ 
 

 ** הנלמד בסמסטר ב' קצוע מ 

 הקורס יינתן בשפה האנגלית. 
 
 .'תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב  

(e) 

 
 
 ים שירדו מהתואר הכפוללסטודנט – כלליתטיבה ח
 

נ"ז מכלל קורסי החטיבות )על  13במסגרת חטיבה כללית בממשל סטודנט שירד מכפל תואר צריך לקחת 
 5נ"ז( או  14נ"ז )סה"כ  2קורסי בחירה ממשליים בני  7בסיס מקום פנוי( באחת מהאפשרויות שלהלן: 

)עבודה בהיקף קצר בלבד ך להגיש רפראט נ"ז בו צרי 3נ"ז ועוד סמינר של  2בני  בחירה ממשליים קורסי
  .מסמינר(

 סטודנט שבוחר לקחת סמינריון ולהגיש בו רפראט צריך לעדכן את מרצה הסמינריון בתחילת הסמסטר.
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Argov Fellows Program in Leadership & Diplomacy  

 
 

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

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

IDC schools. 

  

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

Fellows Program in Leadership and Diplomacy seeks to prepare around 20 

exceptional IDC students in their final year of undergraduate studies for future 

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

challenging interdisciplinary curriculum, the program seeks to help the students 

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

working towards meeting the many challenges that Israel faces 

In today’s complex global environment. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

private, and non-profit sectors. 
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Program of Studies 

 

Course 

Code 

Course Name Lecture 

Hours 

Recitation 

Hours 

Credit 

Hours 

Prerequisites 

      

4606 Political Strategy in Israel 

Dr. Maoz Rosental 

2*  2 Home Exam  

      

2464 Social and Political Implication of Artificial 

Intelligence 

TBA 

2* 

 

 1 Exam 

      

4183 The US Political and Legal System 

Lawyer Ira Reiner  

2* 

 

 2 Final Paper 

      

      

4760 Current Political Developments in the 

Developing World 

Dr. Jennifer Shkabatur 

2*  2 Final Paper 

4015 Topical Issues in the EU 

Dr. Yair MacClanahan Shophet 

2*  2 Exam 

      

4813 

 

 

Diplomacy and Communication: Practical 

Diplomacy Workshop 

Mr. Lior Weintraub 

2* 

 

 1 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  

      

4832 Journalism, Politics and Money  

Mrs. Oshrat Kotler  

6*           2 Final Paper 

      

4761 Seminar: Narratives in the Israeli-Palestinian 

Conflict 

Ms. Miri Eisin 

3**  3 Seminar Paper 

      

4694      China: Society and Politics 

Dr. Yair Maclanahan 

2**  2 Exam 

      

4830 Advanced Issues in Strategic Studies  

TBA 

1**  1 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 
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4828 Contemporary Issues in Israel's National 

Security  

Mr. Avraham Yager 

     2**  2 Final Paper 

      

4016 

 

Argov Seminar 

Dr. Alisa Rubin Peled 

2* 

2** 

 4 Capstone 

Policy Project 

      

4765 Informal Session 

Dr. Alisa Rubin Peled 

2* 

2** 

  Final Paper 

      

4759 Study Tour to Europe, US and China 

Dr. Alisa Rubin Peled 

  3 Final Paper 

4405 The Arab Spring and its Impact on the Middle 

East 

TBA 

2** 

 

 1 Final Paper 

      

4607 Effective Presentations  

Mr. Lior Shoham   

2**  1 Final Paper 

      

158 Simulation Games and Negotiation Processes 

Dr. Chanan Goldchmidt 

4**  2 Final Paper 

      

4300 International Political Economy 

Dr. Alisa Rubin Peled 

2** 2** 3 Home Exam 

      

4833 

 

Social and Business Entrepreneurship  

Mr. Marcio Lempert  

 

2**  2 Final Paper 

      

 Total Semester Hours   40  

      

* 

**  

 

First Semester Course 

Second Semester Course  

Intensive Course  

    

      
 

 

 

 מקורסי יחידה ללימודים  ז"נ 4של מקורסי החובה הממשליים של שנה ד' וכן פטור הסטודנטים בתוכנית זו יקבלו פטור 

 כלליים.

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

 קורסי בחירה משפטיים בשפה העברית.
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 משפט ופסיכולוגיה – 3מסלול  – שנה ד' – משפטים

מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  דרישות קדם

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 סדר דין אזרחי *5  5  בחינה 

 ד"ר אסף פורת

34 

       

 עסקאות מסחריות בינלאומיות *2  2  בחינה

 ד"ר אורי בן אוליאל

1529 

       
 פסיכולוגיה אבנורמלית א' *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 ד"ר ליאו וולמר

8138 

       

 פסיכולוגיה חיובית *2  2  עבודה
 ד"ר דינה ניר

8001 

       

 דיני שיקום **2  2  בחינה

 עו"ד זיו לידרור

2467 

       

 דיני ראיות **4  4  בחינה 

 פרופ' גיא זיידמן

73 

       
 פסיכולוגיה, חברה ותרבות **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 פרופ' תמר שגיא

8135 

       
 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 פסיכולוגיה אבנורמלית א'

 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' **2  2

 ד"ר רמי טולמץ

8139 

       
  נקודות זכותסה"כ    21  
  33קורסי בחירה     

       

       

 * מקצוע הנלמד בסמסטר א'.     

 ** מקצוע הנלמד בסמסטר ב     

  של שעה וחצי אחת לשבועיים.קורס מקוון. הרצאה פרונטלית   

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ז קורסים משפטיים בשפה "נ 4ז קורסי בחירה משפטיים עד לסיום התואר, מתוכם: "נ 21-סטודנט חייב לבחור כ 33

וכישורים  ז קליניקות משפטיות"נ 8-ז קורסי בחירה כלליים ו"נ 4 בחירה משפטי. כמו כן, יש לבחור 8-האנגלית, וכ
 .בשדה
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  סמינר מחקרי )שנתי(

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

מטלה סופית 

 בקורס

 דרישות קדם

 

 שעות נקודות זכות

 תרגול

 שעות

 יעורש

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

 שיטות מחקר  

 אנגלית למתקדמים ב'

4  2* 

2 ** 

 אי שיוויון מגדרי. האמנם?

 פרופ' תמר שגיא

8005 

       

 מבוא לפסיכולוגיה העבוד

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

 שיטות מחקר 

 אנגלית למתקדמים ב'

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 

 אנגלית למתקדמים ב'

4  2* 

2** 

 חרדה חברתית

 ד"ר שרון רבקס

 

8943 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

 למתקדמים ב'אנגלית 

4  2* 

2** 

הצד האפל של סינכרון 

 בינאישי

 ד"ר יוליה גולנד

 

8114 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

 שיטות מחקר 

 אנגלית למתקדמים ב'

4  2* 

2** 

מה מפחיד אותך? תפיסת 

בסיס להבנת איום כ

 המציאות הפוליטית

 פרופ' גלעד הירשברגר

8985 
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 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

 אנגלית למתקדמים ב'

4  2* 

2** 

The Cognitive View 

Point  

 בועז בן דוד פרופ'

8944 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

 אנגלית למתקדמים ב'

4  2* 

2** 

קשיים, אושר והתמודדות 

בקרב אוכלוסיה הומו 

 לסבית

 ד"ר גבע שנקמן

8915 

       

 גיהמבוא לפסיכולו עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

  שיטות מחקר 

 אנגלית למתקדמים ב'

4  2* 

2** 

 העצמי בפסיכופאתולוגיה

 פרופ' גיא דורון

8986 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 משתנית א'סטטיסטיקה רב 

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

 שיטות מחקר 

 אנגלית למתקדמים ב'

4 

 

 2* 

2** 

 

הורים, ילדים וערכים 

 חברתיים.

 ד"ר מיכל רייפן תגר

 

8154 

 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לססטיסטיקה ב'

 סטטיסטיקה רב משתנית א'

 סטטיסטיקה רב משתנית ב'

 קרשיטות מח 

 אנגלית למתקדמים ב'

4 

 

 2* 

2** 

 

רציונאליות ואי רציונאליות 

 בניהול משימות

 ד"ר זוהר רוסו

 

8003 

 

 

       

 סה"כ נקודות זכות   סה"כ נקודות זכות   4  
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 סמינר עיוני

 יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

מטלה סופית 

 בקורס

 שעות נקודות זכות דרישות קדם

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 

 עבודה

 

 מבוא לפסיכולוגיה

 אנגלית למתקדמים ב'

3  3* 

 

 פסיכולוגיה אבולוציונית

 דור-פרופ'  צחי עין

8088 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

 חיפוש אושר בעולם עוין *3  3

 ד"ר גבע שנקמן

 צ

       

 בוא לפסיכולוגיהמ עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

3  3* 

 

הבסיס הביולוגי של אמפתיה 

 בינאישית

 ' יוליה גולנדדר

8126 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

תהליכים קוגנטיביים מודעים  *3  3

 ופחות מודעים בפסיכופתולוגיה

 גיא דורוןפרופ' 

8997 

       

 וגיהמבוא לפסיכול עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

3 

 

הפרעות בלמידה והפרעת קשב  *3 

 והיפראקטיביות

 ביתן יעל-גב' שקד

8058 

 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

3 

 

קבוצות חברתיות ויחסים בין  *3 

 קבוצות

 ד"ר שחורי איל נעה

8973 

 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 ב'אנגלית למתקדמים 

3 

 

 מטראומה לצמיחה –חוסן נפשי  *3 

 ד"ר ליאו וולמר

8160 

 

 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

מוטיווציה אוטונומית אצל  *3  3

 הורים וילדים

 גב' רינת כהן

8161 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

3 

 

מרחב המעבר של האהבה  *3 

 והתשוקה

 אורנה ראובןד"ר 

8176 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

3 

 

 התמודדות עם אובדן ושכול *3 

 ד"ר יערית בוקק כהן

8169 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 אנגלית למתקדמים ב'

3 

 

 טעות לעולם חוזרת? *3 

 פסיכולוגיה של כשלים וטעויות

8171 

       

  נקודות זכות סה"כ   3  
 
 

 .'תנאי לרישום לסמינרים הוא ציון עובר בקורס אנגלית למתקדמים ב 
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 )החל משנה ד'( קורסי בחירה

 מתוך הרשימה הבאה:קורס אחד יש לבחור 

 לתשומת לבכם, באפשרותכם לבחור מחקר מודרך קבוצתי אחד כקורס בחירה

מטלה סופית 

 בקורס

 דרישות קדם

 

נקודות 

 זכות

 שעות

 לתרגו

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

       

 מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 פרופ' גיא דורון

8048 

 

       

ילדים ומצבי  -אובדן התמימות  *2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 לחץ ממושכים

 ענת שושניפרופ' 

8097 

       

 **2  2 לפסיכולוגיה  מבוא בחינה

 

מיינדפולנס בראי חקר המוח 

 והפסיכולוגיה 

 נון -ד"ר נאוה בן

8033 

       

 עבודה

 

 מבוא לפסיכולוגיה של הספורט *2  2 מבוא פסיכולוגיה

 רועי סמואל"ר ד

9058 

       

 עבודה

 

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה 

 

מפגש עם עקרונות  –בלב הסיפור 

 הביבליותרפיה

 מר סימוןד"ר ת

8155 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה  בחינה

 

 פסיכולוגיה, 

 התמכרויות לחומרים והתנהגויות

 ד"ר אריאל קור

8972 

       

 בחינה

 

 החומרים שמהם עשויה התודעה  **2  2 מבוא פסיכולוגיה

 ד"ר דניאל הלמן

8117 

 

       

 עבודה

 

 עניין של מגדר **2  2 מבוא לפסיכולוגיה 

 גב' אושיק גיל פלר

8971 

 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה  בחינה

 

שאלה של זמן: היבטים 

פסיכולוגיים ותרבותיים בתפיסה 

 ובחווייה של זמן

 דר' אירן דיאמנט

2852 

       

התמודדות  -טראומה נפשית  **2  2 מבוא לפסיכולוגיה בחינה

 והשלכות

 ד"ר רמי טולמץ'

8061 

       

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

 לפסיכולוגיה

 שהם יקותיאלד"ר 

8948 
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 2 מבוא לפסיכולוגיה  עבודה

 

 

היבטיים פסיכולוגים ומשפטיים  **2 

 בניהול עסק והון משפחתי

 ד"ר ליאו וולמר

8917 

       

  סה"כ נקודות זכות   2  
 

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

 

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

 בנושאים לדון לשבועיים אחת במעבדתו ית\דוקטורנט עם או החוקר עם הסטודנטים ייפגשו, הקבוצתי המודרך

 במעבדה. במחקר האישית לעבודה קבוצתי דיון של היבט יתווסף, לפיכך. במעבדה הנחקרים

 

מטלה סופית 

 בקורס

 דרישות קדם

 

נקודות 

 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

2  2* 

2** 

 חקר המח -סנכרון בינאישי 

 דר' נאווה לויט בן נון

8970 

       

 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

 

2  2* 

2** 

 

Yes, we can communication 

aging and neuropsychology 

lab 

 פרופ' בועז בן דוד

8969 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

 DICEקבלת החלטות 

 ד"ר שחר אייל

8931 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

תוכנית התערבות בבתי ספר 

 עת התאבדות בקרב תלמידיםלמני

 פרופ' ענת ברונשטיין קלומק

8967 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה  עבודה

2** 

חקר תהליכים מנטליים 

 המאמץ.בפסיכולוגית הספורט ו

 פרופ' גרשון טננבאום

8172 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

 מחקר מודרך במעבדה הורמונלית

 ד"ר אורנה זגורי

8968 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

 -פרויקט אלפאמחקר מודרך: 

מיפוי היסודות הגנטיים 

והאפיגנטיים של ההתפתחות 

 צחי עין דור פרופ' הפסיכולוגית

3048 

       

 *2  2 מבוא לפסיכולוגיה עבודה

2** 

חקר תהליכי התפתחות בגיל 

 הילדות

 ד"ר טלי פרנקל

8157 
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 תוכנית המיוחדת לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהיםה

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

 שלוש שנים.   –. משך הלימודים ז"נ 144עומדת תכנית הלימודים על 

 י החלטות הגופים האקדמיים המוסמכים במרכז.תכנית הלימודים עשויה להשתנות על פ הערה:

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

ר זה יינתן בהתבסס על נ"ז פטור מקורסי בחירה. פטו 19ניתן לצבור בנוסף לפטורים עפ"י סעיף א' לעיל עד  ב.
 התנאים הבאים: 

 לפחות. 82. סטודנטים שישלימו את תכנית הלימודים שאליה נרשמו בשנה ראשונה בציון ממוצע של 1                        
 . הישגי הסטודנטים בתואר הקודם, ובקורסים אותם למדו במסגרתו. 2                        

 נ"ז בלבד. 10ם אלו, יהיו זכאים לפטור של סטודנטים שלא יעמדו בתנאי
 בקשות לפטור יש להגיש בתום השנה הראשונה ללימודים ואילך.

 

 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 10390**/1*

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

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  מבוא לתורת המשפט 10402

אנגלית למשפטנים  מתקדמים ב'אנגלית למשפטנים  4
 מתקדמים א' 

 יםקורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונ

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

   מבוא למשפט עברי 1688

 קורס זה יש ללמוד בשלושת הסמסטרים הראשונים  שיטות משפט 105

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

    דיני נזיקין 23

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

  משפט חוקתי י משפט מנהל 21

   דיני משפחה  24

חוזים, דיני  דיני דיני קניין  22
 נזיקין

 

יסודות הכלכלה  מאקרו יסודות הכלכלה 432
 מיקרו

ניתן . מומלץ ללמוד עם ממשל. ז"נ 4ש בהיקף של נדר
אצל  להחליף קורס זה בקורס יסודות החשבונאות

 רכזת המסלול.

  דיני חוזים דיני תאגידים  37

   סים ידיני מ 38

  דיני חוזים  דיני עבודה 35

   מבוא למשפט בינלאומי פומבי 778

 ד בשני הסמסטרים האחרוניםקורס זה יש ללמו  עסקאות מסחריות בינלאומיות 1529

 קורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרונים  יני ראיותד 73

 קורס זה יש ללמוד בשני הסמסטרים האחרונים  סדר דין אזרחי 34

מבואות 
כלליים 

 משפטיים

ניתוח כלכלי של מבוא ל 1963
 המשפט

 מבוא למשפט ופסיכולוגיה 1962
 מבוא למשפט וחברה 10181
 טכנולוגיהלמשפט ו מבוא 10397

  

מארבעת הקורסים האלה במהלך  אחדיש ללמוד 
 התואר. 

 סמינריון ניתן ללמוד החל מהשנה השנייה ללימודים.  סמינריונים משפטיים 2 

קורסי בחירה משפטיים  
 אנגליתב

 ז"נ 4 

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

יים מתוך רשימת יש לבחור קורסי בחירה משפט
קורסי הבחירה המשפטיים המפורטים בידיעון. 

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

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

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

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

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

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

even drafting laws and regulations.  

 

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

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

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

qualified for the program will be invited for an interview.  

 

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

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

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

developing symposiums, round tables, workshops and conferences. 

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

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

and draft relevant statutes. 

The program is 10 credits and will comprise two parts: 

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

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

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

legal and social implications of technologies; 

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

background in technology is required); 

3)  2 additional credits (extra credits) for a technology workshop. The technology workshop 

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

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

personal success stories in an intimate and informal session. The 2 credits, are not counted 

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

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

grade point averages (GPA). 

 

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

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

Tech.   

 

The program will also include local tours of relevant Israeli industries, affording the students a 

unique opportunity to make contact with leading figures and organizations in these fields. 

 

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

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

the administration breaks down the final credit counts. 

 

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

 

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

Emerging Technologies. 

For additional information please review our website:  

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

 

 

 

http://portal.idc.ac.il/en/main/research/zmi/pages/emerging_technologies_program.aspx
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PART I: Academic Courses – 6 credits (4 out of the 6 credits are granted towards your credit 

requirements). 

 

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

Program Director)-2 cr. 

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

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

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

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

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

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

Semester A - Exam 

 

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

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

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

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

independent of our particular legal bent.    

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

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

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

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

Semester B – Take Home Exam 

 

Emerging Technologies Workshop (Dr. Dov Greenbaum, Academic Program 

Director)- 2 cr. that are not counted towards the student absolute credit requirements 

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

point averages (GPA). 

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

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

stories in intimate and informal sessions. 

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

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

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

social implications of these technologies. 
 

PART II – Student Project 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

 
 

Option 1 

4 credits Legal Elective 

    2 credits Legal English 

    2 credits Legal Seminar 

 

Option 2 
2 credits Legal Elective             

4 credits Legal English  
2 credits Legal Seminar 

 

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

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

 

mailto:inbar.carmel@idc.ac.il
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 סמינריונים  מערכת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חובהנה יה הנוכחות בכל מפגשי הסמינריון. 

     אחד בשנה ג' וסמינריון אחד בשנה ד'. מומלץ ללמוד סמינריון 

      סמינריון משפטי לא יוכל ללמוד ג' -בין שנה ב' ללא ניתן ללמוד שני סמינריונים בשנה ג'. סטודנט בשנה ג' שבחר בקיץ

 , אלא על בסיס מקום פנוי בשבוע השינויים.סמינריון נוסף במהלך שנה ג'

     ר בקורס אנגלית למתקדמים ב'.תנאי לרישום לסמינריונים הוא ציון עוב 

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

      

 סמינריון שנתי   

      

מטלה סופית 

 בקורס

נקודות סה"כ  הערות דרישות קדם

 זכות

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

תפיסת הביטחון של מדינת  4    עבודה

 ישראל: היבטים משפטיים

 ופ' ישי ברפר

1448 

      

מפגשים. מועדי המפגשים  6-הסמינר יתקיים בסמסטר א' במתכונת רגילה, אך בסמסטר ב' במתכונת מרוכזת של כ

 יפורסמו בהמשך.
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 סמסטר א'    

מטלה סופית 

 בקורס

סה"כ  הערות דרישות קדם

 נקודות זכות

  

      

 עבודה

 

  2 

 

 י מתנות וירושותדינ

 ד"ר רונן קריטנשטיין

1296 

      

 סוגיות עכשוויות במשפט הבינלאומי 2   עבודה

 ריצ'מונד-ד"ר דפנה ברק

1365 

      

 (e) לדיני חל 2   עבודה

 דב גרינבאום  'פרופ

10490 

      

 אחריות מקצועית 2   עבודה

 אסף יעקב פרופ'

1185 

      

 ניקניין רוח 2   עבודה

 אסף יעקב פרופ'

1781 

      

 שוק ההון בעידן הממשל התאגידי 2  במקביל-דיני תאגידים עבודה

 פרופ' יוסי גרוס

1541 

      

 משפט השלטון המקומי 2   עבודה

 פרופ' אמנון להבי

1266 

      

 סוגיות מתקדמות במשפט ציבורי 2  משפט מנהלי עבודה

 פרופ' גיא זיידמן

1879 

      

 וחוקי יסוד פסילת חוקים 2   עבודה

 קלגסבלד  אביגדורד"ר 

10474 

      

 הולדה בעידן הגנטי 2   עבודה

 ד"ר רות זפרן

2475 

      

היבטים עיוניים ומעשיים בניהול הליכי  2   עבודה
 האכיפ

 עו"ד משה לדור
 ד"ר אביב גאון

2819 

      

 אגידיתסמינריון בליטיגציה ת   דיני תאגידים 

 ד"ר יעל ארידור בר אילן

10488 
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 סמסטר ב'    
מטלה סופית 

 בקורס

סה"כ  הערות דרישות קדם

 נקודות זכות

  

      

 היבטים משפטיים ביזמות עסקית 2   עבודה

 פרופ' משה בר ניב 

1703 

      

 המשפחה בראי המשפט החוקתי 2   עבודה

 פרופ' ליאור ברשק

10042 

 

      

 עבודה

 

  2 

 

 דיני מתנות וירושות

 ד"ר רונן קריטנשטיין

1296 

      

 עבודה

 

  2 

 

 משפט ותרבות

 פרופ' ליאור ברשק

1442 

      

משפט ומוניטין: כיצד המשפט מעצב את  2   עבודה

 דעת הקהל

 ד"ר רועי שפירא 

10385 

      

לקראת גלובליזציה של דיני הקניין,  2   עבודה

 בטים משפטיים, כלכליים ותרבותייםהי

 פרופ' אמנון להבי

1790 

      

 סמינר במיסוי בינלאומי 2   עבודה

 ד"ר רפעאת עזאם

1677 

      

 נשים בעבודה 2   עבודה

 פרופ' שרון רבין מרגליות

10386 

      

סמינר במשפט, אינטרנט ומיסוי המסחר  2   עבודה

 וניהאלקטר

 ד"ר רפעאת עזאם

1880 

      

דרכים -ניהול משא ומתן גישור ובוררות 2   עבודה

 אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים

 פרופ' מרדכי  מירוני

1792 

      

 קבלת החלטות 2   עבודה

 יצחק אהרוןפרופ' 

123 

      

  סוגיות מתקדמות בדיני המס 2   עבודה

 ד"ר רפעאת עזאם

10484 

      

 הגבלים עסקיים 2   עבודה

 משה ברניבפ' פרו

1020 

      

 היבטים משפטיים בניהול משאבי אנוש 2  במקביל -דיני עבודה  עבודה

 פרופ' מרדכי מירוני

1791 
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 פליליהאמת ושקר בהליך  2   עבודה

 השופטת עדנה קפלן הגלר

1783 

      

 עבירות רכוש 2   עבודה

 השופטת עדנה קפלן הגלר

1784 

      

תרבותיים של משפט, משפחה וגים יצ 2   עבודה

 ומגדר

 ד"ר רות זפרן

10541 

      

 רגולציית נדל"ן 2   עבודה

 ד"ר רונית לוין שנור

2484 

      

 (e) . בעבריתות תוגשנה הסמינר יילמד באנגלית אך העבוד

      

  ומעלה. 80של ציונים ממוצע הקבלה לסמינר מותנית ב
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 למשפטים הארי רדזינרבית ספר  -רסי בחירה קו
 

  למשפטים ללמוד קורסי בחירה כמפורט בתוכנית הלימודים שלהם. הארי רדזינרהסטודנטים בבית ספר על 

 .שיתפרסמו לסטודנטיםעשה דרך האינטרנט בהתאם להנחיות נהרישום לקורסי הבחירה 

 

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

 

  הבחינות של הקורסים אליהם נרשם. מועדיבאחריות הסטודנט לבדוק את  

 

 קורסי בחירה משפטיים    
 

 שנתי     
      

מטלה סופית 

 בקורס

סה"כ  הערות דרישות קדם

נקודות 

 זכות

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

 

 

 בוגרי שנה ב'

)הרישום יעשה ע"י 

 ועדת קבלה(

  

6 

 משפט מבוים 

  נטע נדיבד"ר 

10512 

      

הרישום לשנה"ל  

 הסתיים "ףתש

 כתב העת משפט ועסקים  4 

 רונן קריטנשטייןד"ר 

693 

      

 3-הסדנא מוגבלת ל 

סטודנטים בלבד 

והרישום פתוח 

לסטודנטים בשנים 

ד' ומותנה -ב', ג' ו

בהגשת מועמדות 

 ון אישיוריאי

תוכנית המשפט המבוים בקניין 

רוחני באוקספורד היא סדנא 

בתי  25-שנתית בה נוטלים חלק כ

ספר למשפטים מכל העולם 

המתקיימת מדי שנה 

באוקספורד, אנגליה. הסדנא 

מתקיימת בשיתוף פעולה עם 

משרד עורכי דין אריאל 

דובינסקי אשר נמנה על צוות 

 המנחים

יין משפט מבוים בינלאומי בקנ 2

 (e)רוחני באוקספורד

 פרופ' ליאור זמר

 ד"ר אביב גאון

10547 

     
 סמסטר א'     
      

מטלה סופית 

 בקורס

סה"כ  הערות דרישות קדם

נקודות 

 זכות

 מספר מקצוע הלימוד           

 סקור

      

 משפט בינלאומי פרטי 2   בחינה

 ד"ר יעד רותם

10055 

      

 ליליסדר דין פ 2   בחינה

 ד"ר מאור אבן חן

5 

      

 אנגלית למשפטנים  עבודה

 מתקדמים ב'

  (e)סדנא בדיני פטנטים 2 

 עו"ד מארק כהן

10065 
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 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

 דיני תאגידים

 ממשל תאגידי השוואתי 3 

 פרופ' עמיר ליכט

10262 

      

 בינלאומי סחר דיני 2   עבודה

 נלי מונין 'פרופ

2696 

      

   בחינה

 

 דיני בנקאות 4

 ד"ר לירן חיים

10446 

      

רגולציה מסחרית באיחוד  2   עבודה

 האירופי

 נלי מונין 'פרופ

2697 

      

 יסודות המימון בחינה

 יסודות החשבונאות

 ניהול נדל"ן בינ"ל 2 

 אל באראזד"ר דני

 רו"ח נירית ברגמן

1530 

      

 דיני מקרקעי ישראל 2  דיני קניין בחינה

 עו"ד רחל זכאי

845 

      

מבט -דיני ניירות ערך 2   בחינה

 השוואתי

 עו"ד אמיר שרף

2698 

      

ליווי פיננסי של עסקאות  3   בחינה

 נדל"ן

 ד"ר לירן חיים

2821 

      

 ותית ומוסרבינה מלאכ 3   עבודה

 ד"ר אודי בוקר

 ד"ר אביב גאון

3169 
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 סמסטר ב'

      

 מטלה סופית 

 בקורס

 מספר מקצוע הלימוד            נקודות זכותסה"כ  הערות דרישות קדם

 סקור

      

 בחינה

 

 -דיני משפחה 

 במקביל

 2 

 

 דיני הירושה והמשפט האזרחי

 עו"ד יוסי מנדלסון

333 

 

      

 הגבלים עסקיים: מבט השוואתי 3   בחינה

 ד"ר אורית אפשטיין דייגי 

10481 

      

 סדר דין פלילי 2   בחינה

 טימן )בדימוס( שלי שלמה שופט 

5 

      

 דיני חוזים עבודה

 דיני תאגידים

 )מקביל(

סדנא היבטים בניהול ממשל תאגידי  2 

 
 עו"ד דליה טל

1893 

      

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 2  קתימשפט חו בחינה

 פרופ' אהרון ברק

1741 

      

הרישום ייעשה  

 ע"י 

 ועדת קבלה

 משלחת לדיסלדורף  2 

 גליה שניבוים ד"ר

10367 

      

היועץ המשפטי לממשלה והפרשות  2   בחינה

 המשפט והחברה בישראל שעיצבו את

 עו"ד אורן פונו

10398 

      

 עסקי סינימשפט  2   בחינה

 עו"ד הדס פלד

10393 

      

 יסודות המימון בחינה

 תורת ההשקעות

 יסודות ההשקעה בנדל"ן 2 

 ד"ר אפרת טולקובסקי

10087 

      

 מיסוי מקרקעין 2  דיני קניין בחינה
 פרופ' יצחק הדרי

506 

      

 רישום מקרקעין 2   בחינה
 ד"ר רונית לוין שנור

10443 

      

  קניין רוחני בינלאומי 2   בחינה

International Intellectual Property  

 דב גרינבאום 'פרופ

10453 

      

 - דיני קניין בחינה

 במקביל

 דיני תכנון ובניה 3 
 עו"ד ענת בירן

500 
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 כלכלה עירונית 2  דיני קניין בחינה
 ד"ר אפרת טולקובסקי

10086 

      

 מימון בינלאומיותעסקאות  2   בחינה

 עו"ד אמנון אפשטיין

1501 

      

 מיסוי בינלאומי 4   בחינה

 ד"ר רפעאת עזאם

2820 

      

 משפט סביבתי 2   בחינה

 ד"ר שירלי נוה

10361 

      

 חשבונאות מקרקעין 2   בחינה
 רו"ח אלי סנדרוביץ 

983 

      

 ד' בלבד -אליהם כבחירה משפטי יתאפשר לסטודנטים בשנים ג' קורסים אלו הינם קורסי חובה התמחותיים. רישום

 , על בסיס מקום פנוי.ולסטודנטים שנה ב' במסלולים הישירים לתואר שני ובתכנית המיוחדת לבעלי תארים קודמים

 

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

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

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

 סימולציות.

 ד'.-הסדנאות מיועדות לסטודנטים בשנה ג' ו

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

 יתבצע במהלך הרישום לקורסי הבחירה.

( במטרה לאפשר תהליך למידה יעיל 25, ובמקרים מיוחדים עד 20הסדנאות תוגבלנה למספר משתתפים קטן )

 בהנחיה פרטנית של מורה הסדנה.

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

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

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

 סדנא.

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

 ומשקלה( יפורטו בסילבוס הקורס.

 

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

  קורס מרוכז.
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 כניות קליניותת
 

 דמי מערך הקליניקות: פרופ' ליאור זמראחראי אק

 ראש המערך ההתנסותי: ד"ר אביב גאון

 מנהלת מערך הקליניקות: עו"ד שרון ציונוב

 

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

 למשפטים לאחריות חברתית, כחלק מהותי מן המקצוע המשפטי. 

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

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

 אלה שקולם אינו נשמע וגורלם לא שפר עליהם. 

שימוש  חינוך משפטי מקצועי; יות הזקוקות לכך;המטרות העיקריות של הקליניקות הן: סיוע לאוכלוס

בחינת המשפט בין  במשפט לקידום צדק חברתי ולקידום זכויות אדם; חשיפה ייחודית לעולם המשפט בפועל;

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

למשפטים  ה חלק בלתי נפרד מן ההכשרה האקדמית של הסטודנטיםהשתתפות בקליניקה מהוו: זיכוי אקדמי

במרכז הבינתחומי הרצליה. ההשתתפות בקליניקה מזכה את הסטודנטים בשש עד שמונה נקודות זכות 

  ז( בהתאם לקליניקה."אקדמיות )נ

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

 .הסתייםת וקורסי הפרקטיקום לשנה"ל תש"פ הרישום לכל הקליניקו

 

  .קורסי הפרקטיקום נחשבים כקורס בחירה משפטי ולא כקליניקה משפטית 

   .לא ניתן להשתתף בפרקטיקום ובקליניקה באותה שנת לימודים 

 

 :הנחיות ללימודים בקליניקות

 : הרשמה

 נת הלימודים הבאה.חוברת ההרשמה לקליניקות תפורסם בכל שנה אקדמית לקראת ש .1

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

 השונות הפועלות במרכז.

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

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

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

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

העדיפויות שבחר הסטודנט במועד  לראיון, על פי שיקול הדעת של סגל הקליניקה ובהתאם לסדר

 ההרשמה.

 : קבלה

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

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

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

 ימים. 3בקליניקה לשם סיום תהליך הקבלה וההרשמה בתוך 

 בלבד.  המנחה המשפטילקליניקה מסוימת כפופה לשיקול דעתו של  סטודנטקבלתו של  .2

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

 ביטול לאחר מתן האישור להשתתפות, משמעותו ציון נכשל. בכל מקרה אחר, . ןדופ

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

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

 התייעצות עם מנהלת מערך הקליניקות תקבל החלטה.תועבר לראש המנהל אשר ב

 

  :מבנה הקליניקה

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

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

 של הקליניקות.  ועל פי אופיין המשתנה

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



 104 

, יפרסם רשימת חומרי קריאה ותכנית קליני-המשפטי הסטודנטים הנתונים לפיקוחו. המנחה

 שיעורים. 

ליניקה, הכולל: קהסטודנטים באחראי לפיקוח אפקטיבי ויעיל על עבודת  קליני-המנחה המשפטי .3

 פגישות עם הסטודנטים, מתן משוב, זמינות לפניות ופיקוח כללי. 

 : מסגרת הלימודים בקליניקה

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

ות . במסגרת מערך השיעורים בקליניקות יועברו לכלל הסטודנטים  הרצאהמשפטיות בישראל

   יודגש כי :באתיקה מקצועית. 

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

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

 .ובכלל בקליניקה

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

 לטיפולו או נמצא בטיפול הקליניקה.

 על כל סטודנט בקליניקה למלא מטלות:              .2

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

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

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

 טיפול במשימות שהחל בהן גם לאחר סיום השנה.

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

דים במרכז. הלימודים ובימי ההכשרה שיתקיימו בשבוע שלפני תחילת שנת הלימו

ההשתתפות בשיעור היא חובה וניתן לקבל פטור באישור מנחי הקליניקה בלבד ובמקרים 

 מיוחדים.

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

 קליני.-פגישות שבועיות עם המנחה המשפטי ד.

השתתפות בכיתה ומטלות הכתיבה. החלוקה בין הציון בקליניקה משקלל את העבודה המעשית, ה .3

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

)בהתאמה( לרכיב הכיתה ומטלות הכתיבה. הציון בקליניקה יינתן לאחר עמידתו של  40%עד  30%

פה לסטודנטים הממשיכים, אם נדרשת, הסטודנט בכל המטלות המעשיות והאקדמיות, העברת חפי

 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 

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

 רכיב 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

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

 המעשית והיקפה יפורטו בחוברת ההרשמה. 

 הרחקה מקליניקה:

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

 ליניקה במהלך שנת הלימודים. , יורחק מלימודיו בקההשתתפות בקליניקה

שיחת משוב המפרטת שהחליט להרחיק סטודנט מן הקליניקה, יערוך עמו  קליני-המנחה המשפטי .2

 .  בפניו את הבעיות בתפקודו בטרם הרחקתו כאמור

 

 שיערוך ראש המערך ההתנסותיובא הנושא בפני ימקליניקה,  סטודנט קבלת ההחלטה להרחיקטרם  .3

העתק ההחלטה יועבר למנהלת מערך  ימוע לפני קבלת החלטה סופית בעניינו.לסטודנט שיחת ש

 הקליניקות.

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

 

 תכנית חלופית  –סיום התואר במקרה של אי השתתפות בקליניקה                 

קליניקה במהלך התואר ולא הצליחו, יוכלו להשלים את יתרת סטודנטים אשר ניסו להתקבל ל 

 הנקודות בקורסי בחירה משפטיים.
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 הקליניקה לזכויות פליטים ומהגרים 10177

 The Refugees Rights Clinic 

 

 חני בן ישראלמנהל הקליניקה: עו"ד 

 

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

שעות הוראה אקדמיות. ההשתתפות בקליניקה תכלול שיעור דו שבועי וכן  60-ש"ס. כ 8-מזכה ב הקליניקה

בשבוע בת יומיים מלאים שעות שבועיות לאורך שנה קלנדרית מלאה. תתקיים הכשרה  6עבודה מעשית של 

 מטלה אקדמית להגשה.  ההכשרה לפני פתיחת שנת הלימודים.

 

הציבורית,  הלט והמהגרים בישראל תופסת נפח הולך וגדל בזירבשנים האחרונות סוגיית מבקשי המק

מאז סוף שנות התשעים, נוכח הגידול במספרם של מהגרי העבודה,  עודהתקשורתית, הפוליטית והמשפטית. 

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

 21-ת אדם. עם התגברות זרם מבקשי המקלט החל מאמצע העשור הראשון של המאה הריבונות, זהות וזכויו

התעצמו אתגרים משפטיים אלה, והם הגיעו לשיאם בשנתיים האחרונות, בהן פסל בית המשפט העליון פעמיים 

 .למחצה פתוחים במתקנים ובהחזקתם"מסתננים" כ שמוגדרים מי במעצר חקיקה שעסקה 

ת פליטים ומהגרים מקיף תחומי משפט רבים, בהם המשפט החוקתי, המשפט המינהלי, המשפטי בזכויו העיסוק

 דיני העבודה, דיני המסים, דיני הנזיקין, דיני המשפחה ועוד. 

 העוסקים המרכזיים הארגונים מן שלושה של בפעילותם הסטודנטים ישתתפו בקליניקה הפעילות במסגרת

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

 .מקלט ומבקשי לפליטים

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

מקלט במעצר או במתקן הפתוח למחצה "חולות". סטודנטים שיעבדו בארגון זה ייטלו חלק הן 

טנית הנוגעת לייצוג מבקשי מקלט ומהגרים בערכאות מינהליות ומשפטיות, כמו יחידת בפעילות פר

הטיפול במבקשי מקלט, בית הדין לעררים של משרד הפנים ובית הדין לביקורת משמורת, והן 

בפעילותו המשפטית העקרונית של המוקד, הכוללת הגשת עתירות לבג"ץ ועתירות לבית המשפט 

 ט לעניינים מינהליים.המחוזי בשבתו כבית משפ

הוא ארגון שמטרתו להגן על העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. הסטודנטים שיעבדו  לעובד קו

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

ים הנוגעים לביטחון זכויותיהם של פליטים ומהגרי עבודה בתחום משפט העבודה המגן ובתחומ

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

 משפטית בעלת אופי עקרוני.

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

ון כמו גם בפעילותו הציבורית. במסגרת פעילות הסינגור ישתלבו בפעילות הסינגור הפרטנית של הארג

יעסקו הסטודנטים בליווי פרטני של מבקשי מקלט הפונים אל הארגון בהתמודדותם עם רשויות 

המדינה בשלל היבטים. כמו כן הם יעסקו בפעילותו הציבורית של הארגון, הכוללת פניות אל רשויות 

 חה ובריאות, גירוש ומעצר, חינוך ותעסוקה. המדינה בנושאים עקרוניים הנוגעים לרוו

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

 לאוכלוסיות הנוגעים המשפטיים בהיבטים יעסוק הקורס. הבינלאומי המשפט במסגרת והן הישראלי המשפט

 של וילדים זוג בני, השבות חוק זכאי, מקלט מבקשי, עבודה מהגרי, אדם בבני סחר קורבנות כמו בישראל שונות

 .מהגרים וילדי ישראל אזרחי

 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 בתחום התיאורטי האקדמי הידע פיתוח לצד זאת. בתחום המובילות הדמויות

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

 .ישולבו בו הארגון של ומהערכה השנה במהלך להגיש

 עו"ד חני בן ישראל.בנוגע להרשמה:  לפניות

 

 הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים 1627+10221

  The Youth Representation Clinic 
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 פסיכולוגיה כהתנסות בשדה-*הקליניקה מוכרת לתלמידי מסלול משפטים

 

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

 52ש"ס, כ  8.  הקליניקה מזכה ב הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה בעלי יוזמה ואחריות חברתית

שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית. הקבלה מותנית בראיון  6שעות הוראה, שיעור שבועי ו 

ימים  4אישי.  דרישת קדם/ במקביל: קורס ילדים ונוער במשפט של עו"ד שרון ציונוב. תתקיים הכשרה בת 

 עדים נוספים. בשבוע החונכות לפני פתיחת שנת הלימודים ובמו

 

הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים היא תכנית ייחודית העוסקת במתן סיוע וייעוץ משפטיים במרכזי נוער 

בקהילה  במגוון רחב של  תחומי  המשפט הפלילי והאזרחי, מן הייעוץ הראשוני ועד הייצוג בערכאות השונות. 

ארגוני הקהילה הגאה, עלם, מחלקות החינוך והרווחה  לקליניקה שיתופי פעולה רחבים עם הסנגוריה הציבורית,

 העירוניות, עמותת ילדים בסיכוי, המועצה לשלום הילד ועוד.

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

ישמע בכל הליך שיפוטי המתקיים המשפטי של ילדים בישראל וביניהן זכותו של הקטין להביע את עמדתו ולה

בעניינו. אשרור האמנה הביא לדיון בייצוג ילדים בהליכים פליליים בישראל להענקת ייצוג גורף על ידי הסנגוריה 

כיום מורחבת בהדרגה הזכות לייצוג עצמאי לקטינים . 2002 – 1998הציבורית שהורחב לכל הארץ בין השנים 

בהליכי אשפוז פסיכיאטרי או המוצאים מן הבית להשמה חוץ ביתית. עם לתחומים נוספים הנוגעים לקטינים 

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 בליווי, ייעוץ וסיוע 

ם של ההליך, בהסברה ובמניעה, מחיקת רישום פלילי או גיוס לצבא אינו מקבל מענה מן בשלבים הראשוני

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

 תמיכה משפחתית מוצאים עצמם בקשיים רבים ללא סיוע משפטי. 

 עת בשני מישורים: העבודה המעשית בקליניקה מתבצ

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

במוקדי שטח שונים הכוללים: משרדי עורכי דין מן הסנגוריה הציבורית, מועדוני קידום נוער, שלטר 

. במסגרת העבודה המעשית ומרכז לטיפול בזנות, פרויקטים לנוער דר רחוב ולנוער להט"בי ועוד

במוקדים יינתן טיפול משפטי פרטני לפונים, בהפניית עורכי הדין או בהפניית צוות המועדון/פנייה 

 ישירה של הנערים והנערות. 

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

ת חוק, כתיבת ניירות עמדה ועוד( בנושאים העולים מפעילותה תגובה לתזכירי חוק, ניסוח הצעו

השוטפת, בשיתוף פעולה עם הסנגוריה הציבורית, הסיוע המשפטי האזרחי, חברי כנסת וארגונים 

חברתיים. בנוסף, מעבירים הסטודנטים במוקדים השונים, מערכי שיעור בנושאים משפטיים שונים, 

לחשוף את פעילות הקליניקה ולתת מענה לשאלות כלליות  העולים מתוך השטח, ואשר יש בהם כדי

 ולהנגיש את המשפט לבני הנוער באופן שאינו כרוך בפניות פרטניות.

 

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

ת  ומאפשרת לסטודנטים לרכוש מגוון כלים הפניות מגיעות מגופים רבים ולכן העבודה המשפטית בה מגוונ

משפטיים: כתיבה משפטית, התנהלות מול לקוח, כתיבת חוות דעת משפטיות, הכנת טיעונים לבית המשפט 

 ועוד.  הסטודנטים יצטרפו לדיונים בבתי המשפט, לוועדות הערכה ולביקורים במוסדות חסות הנוער. 

יתוח ביקורתי של חקיקה בתחום הנוער בישראל ומחוצה לה, הקורס האקדמי המלווה את הקליניקה יעסוק בנ

אלטרנטיבות להליכים המשפטיים, עריכת דין מניעתית, עריכת דין טיפולית ועריכת דין קהילתית, דילמות 

אתיות בייצוג אוכלוסיות מודרות, גישות שונות לשיפוט נוער ולייצוג בני נוער, רגישות מגדרית ותרבותית בייצוג 

ת מוחלשות, נגישות למשפט, מעמדם של קטינים בהליכים משפטיים, קטינים כעדים, חשודים ונפגעי אוכלוסיו

עבירה ועוד.  בקליניקה יתארחו מומחים מתחום הנוער וייערכו תרגילים יישומיים בכיתה )סימולציות וניתוחי 

 מקרה(. 

 ssionov@idc.ac.ilלפרטים בנוגע להרשמה יש לפנות לעו"ד שרון ציונוב במייל 
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  הקליניקה לזכויות בעבודה בשיתוף משרד עו"ד אשר חלד ושות' 10458

The Employment rights clinic 

 שהי-עו"ד הגר זוסמןמנהל הקליניקה: 

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

שעות   6שעות הוראה אקדמיות, שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של  52-ש"ס, כ 8הקליניקה מזכה ב 
 דרישת קדם/במקביל: דיני עבודה  שבועיות לאורך שנה קלנדרית. מטלה אקדמית להגשה.

 קליניקה חדשה במערך הקליניקות במרכז הבינתחומי. 

ולם העבודה מתאפיין בהפרות זכויות נרחבות הנובעות מפערי כוח בין מעסיקים למועסקים ומקשיי אכיפה ע

אינהרנטיים למערכות יחסים היררכיות. הקליניקה תעסוק במגוון רחב של סוגיות מעולם דיני העבודה בעולם 

ציאליות, שוויון ואיסור הפליה, המערבי תוך בחינה ביקורתית של סוגיות אלה וביניהן: תשלום שכר, זכויות סו

 מעבר לצורות העסקה שונות כעובדי קבלן ועוד. 

 על מנת לקדם את מעמדם של עובדים בשוק העבודה, הקליניקה תפעל במספר מישורים: 

 מתן ייעוץ וסיוע משפטי סיוע משפטי פרטני ללא תשלום תוך התמקדות בעובדים מקבוצות מוחלשות

 בחברה הישראלית. 

ובדים בהליכי שימוע, הליכי גישור ובפני ערכאות משפטיות ייצוג ע 

 קידום מדיניות הקשורה בזכויות עובדים באמצעות כתיבת ניירות עמדה, ניסוח הצעות חוק וקידומן

 באמצעות גורמים ברשות המחוקקת והרגולטורים הרלבנטיים. 

חלק מעולם העבודה, לעבוד מול לסטודנטים תינתן הזדמנות לפגוש קבוצות אוכלוסייה מגוונות המהוות 

לקוחות הקליניקה ולעסוק לעומק בסוגיות שונות בתחום משפט העבודה בחברה הישראלית. הסטודנטים 

בקליניקה יתלוו למשרד עורכי הדין אשר חלד ושות', מן המשרדים המובילים בתחום דיני העבודה, בתיקים 

 נבחרים.  

 ssionov@idc.ac.il  רון ציונובבשאלות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד ש

 
 נישום  -הקליניקה לשלטון מקומי בראי תשלומי החובה ויחסי רשות  10513

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

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

between the taxpayer and the authority  

 

 אסף, משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'-מנהלת הקליניקה: עו"ד שגית אביטל

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

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

במערך הקליניקות במרכז הבינתחומי בשיתוף משרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות', מן  קליניקה חדשה

אסף, מנהלת תחום המיסוי המוניציפלי במשרד. -עו"ד שגית אביטל המובילים בארץ. הקליניקה תנוהל על ידי

שנים בתחום, בליווי וייצוג חברות ענק מוכרות במשק ורשויות  20 –אסף בעלת ניסיון של כ -עו"ד אביטל

מקומיות. כיהנה בעבר כיו"ר ועדת הערר לענייני ארנונה בעיריית הרצליה והיתה חברה בפורום הארצי לקביעת 

 ה אחיד מטעם מרכז השלטון המקומי לישראל בע"מ.צו ארנונ

השלטון המקומי ותשלומי החובה הנדרשים על ידו, פעמים רבות מהווים "חידה" עבור חלק ניכר מבעלי / 

מחזיקי הנכסים. הקליניקה תעסוק ביחסים המורכבים שבין הנישומים ובין השלטון המקומי, בהיבט תשלומי 
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בכלל זה נעסוק במגוון תחומים, לרבות חיובי הארנונה, אגרות והיטלי החובה המושתים על ידי הרשות. 

הפיתוח, השונות ביניהם, חקיקת ההקפאה החלה בתחום, דרכי התנגדות הנישום וכיו"ב. הקליניקה תיתן מענה 

למגוון רחב של נישומים, לרבות ביחס לבתי מגורים, עסקים שונים, חנויות, בתי כלבו, מספרות, מסעדות, בתי 

 אפ וכיו"ב.-מלאכה, תעשייה, חברות סטארט

 הקליניקה תפעל במספר מישורים על מנת לסייע לנישומים בהתנהלות מול הרשויות:

.מתן ייעוץ וסיוע משפטי פרטני ללא תשלום למחזיקי נכסים מול הרשויות 

.סיוע בהפחתת חיובי המס, לרבות התמודדות מול שומות יזומות מצד הרשות 

 .כתיבת השגות 

תיבת כתבי ערר, הופעה וייצוג בפני ועדות הערר השונות.כ 

.כתיבת ערעורים ועתירות מנהליות בפני ערכאות משפטיות 

.ניהול הליכי משא ומתן לפשרה וכתיבת הסכמי פשרה 

.הגשת תובענות ייצוגיות ותביעות השבה 

 .הגשת התנגדויות וכתבי עמדה למשרד הפנים 

ות בתחום.עבודה מחקרית בסוגיות שונות העול 

 קידום מדיניות ותיקוני חקיקה הקשורים בצווים המקומיים באמצעות כתיבת ניירות עמדה וקידומם

 באמצעות הרגולטורים הרלבנטיים. 

לסטודנטים תינתן הזדמנות לפגוש נישומים ולבחון חיובים ביחס למגוון רחב של סוגי נכסים, בהקשר של צווי 

ולעסוק לעומק בסוגיות שונות בתחום השלטון המקומי ובנקודות המפגש  ארנונה שונים, להתנהל מול הרשויות

 המורכבות של הנישומים מול הרשויות. 

הסטודנטים בקליניקה יתלוו למשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות', מן המשרדים המובילים בארץ, 

 בתיקים נבחרים.  

 savital@fbclawyers.comאסף, מייל: -גית אביטלבכל שאלה הנוגעת לקליניקה ניתן לפנות לעו"ד ש

 

 הקליניקה לשוק ההון 10174

The Capital Market clinic 

 עידו צנגעו"ד    מנהל הקליניקה:

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

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

שעות עבודה מעשית בשבוע, לאורך שנה  6כ  שעות הוראה אקדמיות. 52-ש"ס. כ 6-הקליניקה מזכה ב

 מטלה אקדמית להגשה.  קלנדרית מלאה.

 

ום מדיניות בדיני חברות וניירות ערך, ממשל תאגידי ורגולציה הקליניקה לשוק ההון עוסקת במחקר ובקיד

 פיננסית. הקורס כולל שיעור עיוני ועבודה מעשית על פרויקטים של מחקר וכתיבה משפטית.

הפרויקטים בקליניקה עוסקים, בין היתר, בעידוד מעורבותם של בעלי מניות ומשקיעים מוסדיים באסיפות 

יה לחברות בורסאיות, ובאסדרה המשפטית של שיטות השקעה דוגמת פרייבט כלליות, בייזום הקלות ברגולצ

 אקוויטי, מימון המונים והלוואות בין עמיתים.

במסגרת העבודה המעשית, הסטודנטים נוטלים חלק במחקר משפטי, בכתיבת ניירות עמדה ומסמכי מדיניות 

י חוק ולתקנות, בהכנת כתבי טענות, ובניהול לגופי הפיקוח ולוועדות הכנסת, בניסוח הצעות חוק והערות לתזכיר

  פורומים מקצועיים בהשתתפות מומחים מהאקדמיה ומהתעשייה.

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

ק ההון בהיקף חומרים להגשת מועמדות: גיליון ציונים עדכני, קורות חיים וניתוח של סוגיה אקטואלית בשו
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לדוגמא, ניתן להתייחס לידיעה תקשורתית, לחוק חדש או לפסק דין עדכני. יש לתאר  שאינו עולה על עמוד אחד.

את הסוגיה, את הסוגיות המשפטיות העולות ממנה, ואת דעתכם לגביה. כל דעה לגיטימית, ובלבד שהיא 

 .מנומקת. מועמדות שהוגשה בהיעדר אחד מהמסמכים הנ"ל לא תישקל

ובדף  פורום שוק ההון הכנה לראיון: יש להגיע מוכנים לדבר על הנושאים המופיעים בדף האינטרנט של

 . המועמדים אף עשויים להישאל על ניתוח המקרה שהגישו .פרסומי הקליניקה האינטרנט של

 

  Idotzang10@gmail.comעידו צנג לפניות בנוגע להרשמה: עו"ד 

 

  ניר-גלדסטון אפים ע"ש-המשפט לסטארטקליניקה להנגשת ה 10047

Nir Legal clinic at IDC Herzliya-The Gladstone 

 מנהל הקליניקה: עו"ד עינת כץ 

ומעלה )או  80ומעלה וציון של  80שנה ג' או ד', בעלי ממוצע ציונים )כללי( של  הקליניקה מיועדת לתלמידי

 פטור( בקורס אנגלית למשפטנים א'. 

ש"ש  6אקדמיות. שיעור דו שבועי, עבודה מעשית בהיקף  אההור שעות 60-כ .ש"ס 8-הקליניקה מזכה ב

 תוך התחשבות(.  גם בתקופת הבחינות וגם בחודשי הקיץלאורך שנה קלנדרית )

 

ימי הכשרה )בוקר עד ערב( המתקיימים בימי הקיץ. לא תתאפשר השתתפות  4-* השתתפות חובה ב

 בקליניקה ללא נוכחות מלאה בימים אלו. לא יינתן פטור. 

חלונות זמן )בני שעתיים כל אחד( )"המועדים"( שבהם תהיו זמינים  3* בתחילת השנה, תדרשו למסור *

מועדים אלו לא יהיו "נעולים" כל השנה, אלא רק לקיים פגישות עם הלקוחות ו/או מנהל הקליניקה. 

פועל לא תדרשו שבועיות, ולא במקומם. חובה זו חלה גם אם ב-המועדים הינם בנוסף להרצאות הדובהתחלה. 

  להגיע.

 .2005." ביל גייטס, מנכ"ל מיקרוסופט, נובמבר יחסית לגודלה, ישראל היא מעצמה טכנולוגית"

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

, נעשו 2013-ל 2003, נמצא כי בין השנים 2013הפכה למעצמה טכנולוגית. לפי מחקר שהתפרסם בכלכליסט במרץ 

סכום מכובד לכל הדעות. גם מבלי  -מיליארד שקלים  41.6אקזיטים אשר הכניסו לקופת המדינה  772-כ

וכו', כדי להיזכר בכמה  Waze ,Check Point ,Wix ,ICQ ,Retalixלהתעמק במספרים, די בציון שמות כמו 

צלחה. אך הצד השני של המטבע, מצוי בעובדה שעבור כל אקזיט אחד מההישגים האחרונים ולהבין את גודל הה

סטארטאפים אינם מצליחים. הסיבות לכך רבות, אך סיבה אחת עיקרית היא היעדר ליווי משפטי  100-מוצלח, כ

ועסקי מתאים, בעיקר כאשר מדובר באוכלוסיות מן הפריפריה או מקבוצות מיעוט בחברה הישראלית אשר 

 תים אלה קשה יותר. את הקושי הזה, שואפת הקליניקה להקל.נגישותם לשירו

אפים, היא קליניקה ייחודית במינה וראשונה מסוגה בישראל. הקליניקה -הנגשת המשפט לסטארטהקליניקה ל

משלבת פעילות אקדמית עם פעילות מעשית ומטרתה לספק ליווי וסיוע משפטי ליזמים מאוכלוסיות מוחלשות 

 חפשים יד מכוונת ואינם יכולים לקבל אותה מסיבות שונות.   בתחום הטכנולוגי, המ

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

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

 מנת שאלו יסייעו ויתרמו להצלחת הקליניקה. -ים והיזמות עלמעולם העסק

' הבא. waze'-כמשתתפים בקליניקה, תוכלו לקחת חלק בהליך הליווי היזמי המרתק, ולתרום את חלקכם ל

 הקליניקה תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית ונדירה:

oאפ ע"י קבלת מגוון הרצאות ממיטב עוה"ד -הדרושים להקמת סטארט ללמוד את נושאי הליבה המשפטיים

 והמרצים בארץ.

oמתחילים ולחוות את התהליך המסעיר של הקמת מיזם טכנולוגי.  לקבל ניסיון מעשי בליווי משפטי של יזמים 

oע"י מתן ייעוץ משפטי ליזמים מאוכלוסיות אשר מתקשות לקבל סיוע זה עקב  עבוד למען שינוי חברתיל

 מחסומים שונים. 

oוהרחבת בסיס הידע שלה, בין היתר, באמצעות אתר הקליניקה.  חלק בפיתוח וקידום הקליניקה ליטול 

oזאת ע"י עבודה צמודה מול מנהל לקבל תשתית שתקנה לכם יתרון על פני אחרים כמתמחים ועורכי דין ,

 הקליניקה ולקוחות הקליניקה.  

הסטודנטים הכשרה מקיפה בתחומים : במסגרת הקליניקה יעברו הפעילות בקליניקה, מטלות וציונים

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

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

https://www.idc.ac.il/he/schools/law/clinics/Pages/stock-market-forum.aspx
https://www.idc.ac.il/he/schools/law/clinics/Pages/stock-market-forum.aspx
https://www.idc.ac.il/he/schools/law/clinics/Pages/press.aspx
https://www.idc.ac.il/he/schools/law/clinics/Pages/press.aspx
mailto:Idotzang10@gmail.com
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אפ, הקשיים -נושאים הבאים: תהליך הקמת סטארטההכשרה ובמהלך השיעורים יידונו, בין היתר, ה

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

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

 בוצה תהיה אחראית על פרויקט נקודתי. בזוגות ובקבוצות קטנות, כאשר כל ק

הציון הסופי יורכב מהעבודה המעשית, העבודות והבחינות במהלך השנה, השתתפות, הצלחה בביצוע המשימות 

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

 einat_bonen4@hotmail.com -בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד עינת כץ ב

 

 הציבורית הסנגוריה בשיתוף נאשמים לייצוג הפלילית הקליניקה  10176

he Public defenders' clinicT 

 

 פסיכולוגיה-משפטים לתלמידי בשדה להתנסות מוכרים מקומות מספר*

 עורקבי מיכל עו"ד   :הקליניקה מנהלת

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

 בשבוע הכשרה תתקיים ,אקדמיות הוראה שעות 52כ   .ס"ש 8 ב מזכה הקליניקה .אישי בראיון

 לאורך בשבוע מעשית עבודה שעות 6-8 –כ  . הלימודים שנת כפול לאורך שבועי- דו ושיעור ,החונכות

 קלנדרית מלאה. מטלה אקדמית להגשה.  שנה

  

 הסנגוריה לבין הבינתחומי המרכז בין פעולה של שיתוף תוצרהיא  נאשמים הפלילית לייצוג הקליניקה

  ייבחרו כ לתוכנית .עם הסנגוריה הציבורית דין העובדים לעורכי הסטודנטים יתלוו במהלכה  הציבורית

 לעמוד שאינם נרתעים והאחר, השונה את לראות יכולתו גבוהה חברתית מודעות בעלי סטודנטים  20

  .החברה בשולי החיים אילו של לצדם

 דיסציפלינות עירוב שהוא ייחודי לתחום תוך חשיפה משמעותית תרומה בעבודתם יתרמו הסטודנטים

רווחה פסיכיאטריה קרימינולוגיה מדע פורנזי ומשפטים במטרה להביא   -מתחומים שונים שמאגדים יחד 

ה מוחלשת מוגבלת ומצומצמת ביכולתה, ונגלה כי לא פעם יוצאה צודקת ללקוחות השייכים לאוכלוסית

עצם השתייכות לקבוצת השוליים חורצת את גורלם; ביחד ננסה להביא לתיקון המצב ולשינוי המיוחל 

  .ללקוח ולחברה

 לידיעת מעבר שהיא לא פעם מומחיות מצריך נאשמים המיוצגים על ידי הסניגוריה הציבורית ייצוג

 על החולש תחום זהו  ועיבודו לראיות, חקירות נגדיות וטיעונים משפטיים, חקירה חומר וקריאת משפטים

 להמשך לב תשומת מתן תוך השבתו לחברה, לאפשר מנת על בפלילים נאשם של ושיקום טיפול  ,אבחון

 .הפלילי ההליך שהסתיים לאחר גם בו הטיפול

בכל תחומי  הציבורית הסנגוריה מטעם המייצגים דין לעורכי יתלוו דנטיםהסטו  :המעשית העבודה

 עם מוגבלות שכלית או נפשית בפרט. נאשמים בכלל ונאשמים מומחיות בייצוג המשפט הפלילי ואשר צברו

להליכים פליליים שונים בהם מייצגת הסנגוריה הציבורית ובמידת האפשר גם  יחשפו הסטודנטים

  .לו המתקיימים בייצוג נאשמים עם מוגבלות, בבית המשפט ומחוצהבהליכים הייחודיים 

ההליכים הפליליים  מורכבות את ולהבין להכיר הזדמנות תינתן בקליניקה המשתתפים לסטודנטים

 עבור קודש מלאכת שעושים סנגורים מעבודת להתרשם ,כך ובתוך לייצוג נאשמים, הנלווים וההליכים

 לעמוד שמוכן איש ואין ,לשוליה לדחוק מעדיפה שהחברה אנשים של החברה, ציבור של "האחר"החלק 

 .לצדם

הכרת ההליך   –זו ייחודית מטריה עם להתמודד להם שיסייעו כלים לסטודנטים יעניק האקדמי הקורס

הפלילי על שלביו השונים, נלמד על האופן שבו סניגור מקבל החלטות וכיצד הוא מייעץ ללקוחותיו, נכיר 

העומדות בדרכו, ומה משמעות הדבר לעמוד לצידו של מי שעבר עבירה, האם באמת קיימת את הדילמות 

 כיצד נפש, מחלת מהי דילמה מוסרית? נעמיק על הייחוד של ייצוג נאשמים בעלי מוגבלות נפשית, נלמד

 אי כשירות בין ההבדל  ;נפש בחולי לטיפול החוק ;החוק פי על הגדרתה ובין בינה ומה ,אותה מגדירים

 לוקה נאשם שנמצא כנגד המתנהל הפלילי בהליך הייחודיות ;דיונית כשירות אי ובין מהותית לדין לעמוד

 הפלילי ייחודי זה;  בהליך הסנגור של תפקידו מה  ;בנפשו

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

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

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

 .והמטלה האקדמית להגשה

mailto:einat_bonen4@hotmail.com
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 michalo@justice.gov.il :לעו"ד מיכל עורקבי במייל  לפנות יש להרשמה בנוגע בפניות

 

 הקליניקה לחקיקה חברתית 1629

The Social Legislation clinic 

 מנהל הקליניקה: עו"ד אילן יונש

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

שעות עבודה מעשית  6כ  .נכותהכשרה בשבוע החושעות אקדמיות וכן  52כ  ש"ס.  6-הקליניקה מזכה ב

 מטלה אקדמית להגשה.בממוצע בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה. 

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

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

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

 הטובים ביותר.

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

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

הדין חי ונושם רק את תוצריה הסופיים -הדברים מקבלים משנה תוקף ביחס אליכם, משפטני העתיד: רוב עורכי

של החקיקה בישראל. מעטים מעורבים ובקיאים בהתרחשויות המרתקות הקודמות לפרסום נוסח החוק 

להכיר, ללמוד ולהתערות בתהליכים פרלמנטריים,  ברשומות. הקליניקה לחקיקה חברתית היא הזדמנות נדירה

 מפלגתית. -בקידום מטרות חברתיות ובתיקון עוולות קיימות בראיה א

 :הקליניקה תתמקד בפעילויות הבאות

: הסטודנטים המשתתפים בקליניקה ילוו וינתחו הליכי חקיקה בנושאים ליווי תהליכי חקיקה .1

 ת ועד למעקב אחר יישום החקיקה וביצועה. נבחרים כולל שלב הדיונים בוועדות, הקריאו

: הסטודנטים ישתתפו מעת לעת בדיוני הוועדות בכנסת. המתאימים מבין התלמידים מעורבות בכנסת .2

 ישתלבו בעבודה משפטית התנדבותית קבועה בלשכות חברי כנסת נבחרים.

חקיקה במקרים  הסטודנטים יפעלו לניסוח ניירות עמדה והצעות לתיקוני אקדמי: –מישור מחקרי  .3

 המתאימים, ויגישו לממשלה התייחסות לתזכירי חוק שפורסמו להערות הציבור.

הקליניקה פועלת בשיתוף פעולה עם עמותות שונות בתחומים חברתיים ומסייעת להו  שיתופי פעולה: .4

המשמר לקדם נושאים חברתיים בכנסת ובתהליכי ממשל אחרים. בין העמותות שישתתפו יהיו 

 , מאה ימים של שקיפות99לובי )עדי ברקן(,  סימפלי יו יוו את הקליניקה מהקמתה(, )של החברתי

 ועוד. 

: בהתאם לצרכים ולהתרחשויות, הסטודנטים בקליניקה ישתתפו בכתיבת עתירות הליכים משפטיים .5

 ובליווי ההליכים המשפטיים.

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

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

העבודה שתבוצע בקליניקה תקדם שקיפות ונגישות בעבודת המחוקקים והממשלה ותתרום רבות למעורבות 

 כנסת. הציבורית במעשי השלטון, לבקרה ולחיבור הכנסת אל העם והעם אל ה

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

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

 ובחוק ההסדרים ועוד. והוועדות, הזכויות החברתיות בישראל ובעולם, היבטים חברתיים בתקציב המדינה 

 ilan@hbij.co.ilבפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד אילן יונש: 

 

 הקליניקה למאבק בשנאה על שם שירה בנקי  10310

The Shira Banki Anti Hate Clinic 

 עו"ד אילן יונש, עו"ד אפרת גלרמנהל הקליניקה: 

תתקיים הכשרה מרוכזת בשבוע הקבלה מותנית בראיון אישי. , ה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלההקליניק

 ההכשרה שלפני תחילת שנת הלימודים.

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

 שבועיות לאורך שנה קלנדרית. מטלה אקדמית להגשה. 

 

 הישראלי הציבורי ובמרחב ברשת לגזענות וההסתה הגזענות בגילויי מדאיג לגידול עדים אנו האחרונות ניםבש

mailto:michalo@justice.gov.il
mailto:ilan@hbij.co.il
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 ועוד. טבים, אתיופים, פליטים"כערבים, נשים, לה שונות אוכלוסייה קבוצות כנגד

השנאה" המנטר בזמן אמת את ביטויי השנאה ברשת האינטרנט  ח"קרן ברל כצנלסון מפרסמת מדד בשם "דו

פוגעניות, מסיתות,  קריאות מיליון 3.5 כ שנה מידי עולות הוירטואלי הציבורי בישראל. עפ"י הדו"ח, במרחב

 ברשת.  מינית מוטרדת אישה דקות 3 ובכל גזעניות או אלימות

 חי הישראלי הציבור כי נראה פניו ועל משפטי לטיפול מגיעים בודדים רק מקרים התופעה, מימדי לעומת

 הציבורי ובמרחב ברשת ורואה והשפלה שנאה גזענות, הומופוביה, גילויי למול אונים רחוס של בתחושה

 ובהיבטיו מידע, וטכנולוגיות משפט של המתפתח בתחום זה, המצוי משפטי במצב דיין. וללא דין ללא מרחבים

 .הקליניקה תעסוק ,והתרבותיים החברתיים

 :מישורים במספר תפעל הקליניקה

 ובמרחב ברשת וגזענות הסתה לנפגעי תשלום ללא פרטניים משפטיים וסיוע וץייע תעניק הקליניקה 

 מן רבים לרשותם. העומדות האפשרויות את להבין לאזרחים ותסייע מהם כתוצאה ובפגיעה הציבורי

 הידע את נעדרים אשר הישראלית בחברה ומודרות מוחלשות אוכלוסייה לקבוצות משתייכים הנפגעים

 .לערכאות לפנות דיבכ הנחוצים והאמצעים

 הגזענות נגד המאבק את להפוך וכדי הסובלנות לקידום ומדיניות עמדה ניירות ותפרסם תכתוב הקליניקה 

 רבים. של לנחלתם – בו להיאבק האפשרויות על המידע ואת יותר רחב ציבורי לעניין

 תיזום,  ואף תקיימו חקיקה ליוזמות הקליניקה תעשה שימוש בחקיקה הקיימת למאבק בשנאה, תתייחס

-מחקרי מיפוי לגזענות, תוך יעד המהוות הקבוצות על המגנים נוספים חקיקה תיקוני במידת הצורך,

  השוואתי.

 קיימות לקואליציות תצטרף ואף ערכיה לקידום קואליציה להקמת הקליניקה תפעל פעילותה במסגרת 

 יוזמותיה. לקידום וניארג לובי וליצור זה בתחום פעילות לקדם כדי בגזענות המאבק בתחומי

  הקליניקה תפעל לחיזוק והידוק אכיפת החקיקה הקיימת במקרים המתאימים על ידי גורמי אכיפת החוק

 השונים.

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

 מידע, בכלים המשפטיים השונים למאבק בשנאה, וטכנולוגיות במשפט בחברה, קבוצות של לגיטימציה ודה

 .ועוד הישראלית והחברה תרבותיות החקיקה, רב בעבודת

 

 ilan@hbij.co.ilבפניות הנוגעות להרשמה ניתן לפנות לעו"ד אילן יונש במייל: 

 

 נלאומי הומניטרי/צדק מעבריפלילי ולמשפט ביהקליניקה למשפט בינלאומי  10449+10048

The international Law Clinic 

The Transitional Justice clinic - interantional humanitarion law 

 מנהלת הקליניקה: עו"ד יעל ויאס גבירצמן 

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

רקע נוסף לבעלי יתרון משמעותי. כן תינתן עדיפות  –לאומי פומבי ומעלה בקורס במשפט בינ 85ציון של 

במשפט בינלאומי )הומניטרי, פלילי, השתתפות בתחרויות, אחר(. שליטה טובה בשפה האנגלית חובה )שפות 

 . שנת הלימודיםלפני תחילת  מרוכזים יתרון(. יינתנו שלושה ימי הכשרה - , בייחוד צרפתיתנוספות

 פט בינלאומי פלילי. גרעין משותף: מש

 ( צדק מעברי2( משפט בינלאומי הומניטרי, )1שני מסלולים: )

שעות  6מפגש שבועי. עבודה מעשית בהיקף של שעות הוראה אקדמיות,  60-,כנ"ז 8הקליניקה מזכה ב 

 .קלנדריתשבועיות לאורך שנה 

 

הינה קליניקה ייחודית בישראל ( צדק מעברי/למשפט בינלאומי הומניטרי )והקליניקה למשפט בינלאומי פלילי 

, עם התמקצעות בדין טים הזדמנות נדירה לרכישת ניסיון מעשי במשפט הבינלאומי הפלילידנלסטוניתנת בה 

)דיני לחימה, דיני תפיסה לוחמתית(, או בתחום הצדק המעברי )מקום מנגנונים  הומניטריהבינלאומי 

 . בינלאומיים ומדינתיים ביישוב סכסוכים(

, בעבודה על תיקים הנשמעים בפני בתי דין בינלאומיים פליליים היושבים היתר ביןטלו חלק, ינטים יסטודה

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

 באזורנו. 

מספר רב יותר של סטודנטים , הפעילות הקלינית תורחב על מנת שניתן יהיה לקבל 2017-2018בשנה"ל 

הקליניקה נהפכה לקליניקה ש העבודה בעקבות מתאפשרת זו צמיחההמעוניינים בתחום המשפט הבינלאומי! 
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 .מטה כמפורט, גרעין משותףבינתחומי. ייפתחו שני מסלולים עם  מרכזפנימית ל

ב מלא. נבחן סוגיות ניפגש בהרכ במפגשיםהמשפט הבינלאומי הפלילי.  -מפגשים שבועיים גרעין משותף:

 המובילים אקדמיה או פרקטיקה אנשי, אורחיםמובילות בתחום ונקיים מפגשים עם מנהלת הקליניקה ועם 

של ביהמ"ש הבינלאומי הפלילי )נציגים  באנגליתהמפגשים הקליניים, נערוך תחרות דמי  במסגרת. בתחומם

ליטיגציה בינלאומית וטענת טיעונים משפטיים מהתביעה, הגנה/מדינה, קורבנות(. סטודנטים יפתחו מיומנות ב

באנגלית, בע"פ ובכתב.  נקיים שבוע לימודים אינטנסיבי במרכז הבינתחומי שבו נארח חברי קליניקה תאומה 

מחו"ל. השבוע יוכר כמשלחת ויהווה אישור היעדרות מפעילות לימודית אחרת. במהלך השבוע נתמקד במשפט 

 ת הזוית הייחודית, האתגרים והמציאות בישראל. הבינלאומי הפלילי/הומניטרי תח

 מסלול משפט בינלאומי הומניטרי )דיני הלחימה, ודיני כיבוש( :1מסלול 

מערך מול מנהלת הקליניקה וגורמים נוספים, מובילים בתחום. נקיים משחק דמי צבאי עם מ בנויהמסלול 

 2017נטה בחודש נובמבר המכללה הצבאית בארה"ב. נערוך שבוע חילופים לוושינגטון ואטל

 

 מסלול צדק מעברי )תפקיד מנגנונים בינלאומיים ומדינתיים בסכסוך( :2מסלול 

מובילים בתחום. נקיים סדנאות בנושא 'מקרי בוחן',  ומומחיםמערך מול מנהלת הקליניקה מ בנויהמסלול 

  דמי( למזכ"ל האו"ם.משפטיים. הקבוצות יכתבו חוו"ד )-לסכסוכים שונים ותפקיד מנגנונים משפטים וא

בקליניקה כוללת הרבה פרקטיקה, ידע ופיתוח חשיבה ביקורתית ועצמאית, בסוגיות המובילות  השתתפות

במשפט הבינלאומי, ועל יחסי הגומלין שבין משפט ומדיניות. נבחן מקרי בוחן שונים בעולם ונעסוק גם ביישום 

 הדין הבינלאומי בישראל וע"י ישראל בשטחים.  

אור לעיל מעורר בכם סקרנות והשראה, ואת הרצון לקחת חלק בפרויקט ייחודי, אתן/ם מוזמנים/ות התי אם

להגיש מועמדותכם! כל מועמד/ת העונה על דרישות הבסיס, יוזמן לראיון אישי. הראיונות מתקיימים 

 בזוגות/שלשות. 

ן פליליים הבינלאומיים תיעשה בקבוצות ותורכב מעבודה על תיקים  הנשמעים בבתי די המעשית העבודה

הנחיית מנהלת הקליניקה, ותהיה כרוכה בכתיבת חוות דעת משפטיות וניתוח ראיות מתיקים תלויים ועומדים ב

)ייתכנו שיתופי פעולה עם קליניקות בארץ ובחו"ל(. העבודה תיעשה מול גורמים בבתי המשפט, לרבות קבוצות 

בפרויקטים מחקריים  תהיה, האדום בבודה במסגרת הצלההגנה, התביעה, קורבנות או לשכות השופטים. הע

גם פרויקטים מול משרד  ישנם"א. הצל שלהקליניקה, בסיוע יועציו המשפטיים מנהלתמול הצל"א ובהנחיית 

המשפטים, אוניברסיטת הרווארד, הצל"א בג'נבה וקליניקת תאומות מחו"ל, ועוד.  בכל הפרויקטים, 

 תתקיים המעשית העבודהיהיו חשופים.  ומידע אליל הנוגע בכל מלאה הסטודנטים יהיו מחויבים לסודיות

 . המבחנים בתקופת מלאה הפוגה עם, לרוב קלנדרית שנה לאורך

 עם  הפלילי הבינלאומי המשפט בתחומי יעסוק הקליניקה את המלווה התיאורטי הקורס -האקדמי   הרכיב

ספק את הרקע המשפטי והכלים י  הקורס. רימעב וצדק ההומניטרי הבינלאומי במשפט התמקצעות מסלולי

להתמודדות עם כתיבת חוות דעת וניתוח ראיות בתחום הרלוונטי. במהלך הקורס התיאורטי, ננתח פסקי דין 

בינלאומיים וישראליים וניפגש עם אורחים, מומחים בתחומם. יוקדשו גם מספר מפגשים על מנת לדון 

ל אזורנו. המפגשים הקליניים יכללו גם משפט דמי קליני הנוגע בהתפתחויות בתחום במהלך השנה והשפעתן ע

 לביה"ד הבינלאומי בהאג, בו יטענו הסטודנטים באנגלית כנציגי תביעה, מדינה/הגנה, וקורבנות. 

 lgman@gmail.comyae בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד יעל ויאס גבירצמן באמצעות מייל: 

 

 הקליניקה לסיוע משפטי פרטני וקהילתי 10309+10428

 The community Lawyering clinic 

 

 פסיכולוגיה כהתנסות בשדה-*הקליניקה מוכרת לתלמידי מסלול משפטים

 

 מנהלת הקליניקה : עו"ד נטע נדיב, עו"ד אסתי זך

שעות אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע  52, כ  ש"ס 8הקבלה מותנית בראיון אישי.  הקליניקה מזכה ב 

שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית. הסטודנטים לפסיכולוגיה יקבלו הכרה נוספת  6החונכות. 

 )ציון עובר / לא עובר( תחת "כישורים בשדה" . מטלה אקדמית להגשה.

 

ות, דיון מונחה ולימוד של נושאים החלק האקדמי, מיועד לסוגיות מעשיות, תיאורטיות ואתיות, סימולצי

משפטיים וניסוח משפטי. בחלק המעשי, יתנסו הסטודנטים הלכה למעשה בליווי ובטיפול משפטי בפונים, לרבות 

מחקר משפטי והערכת סיכויים, ניסוח מכתבים, הסכמים, תצהירים וכתבי בית דין שונים. מטלות ורכיבי 
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מחקרית פרלמנטרית  , מטלהההשתתפות הפעילה בשיעורים, יתהציון יורכב מאיכות העבודה המעשהציון: 

 ומטלה אקדמית להגשה. המפגשים האקדמיים יתקיימו ביום הקבוע לקליניקות במערכת. 

 החלק המעשי יפעל בשתי קבוצות שונות:

 פתוחה לכלל הסטודנטים למשפטים. - תכנית עריכת דין קהילתית.א

הכרה  מתוךיומיומיים, אך ידם אינה משגת לשכור שירותי עו"ד. רבים זקוקים לסיוע משפטי בנושאים  אנשים

התכנית סיוע וליווי משפטיים לפונים מאוכלוסיות  מעניקה, החברתית של הקהילה המשפטית אחריותהב

הסטודנטים יעניקו שרות משפטי מקצועי בליווי מנהלת הקליניקה לפונים   מוחלשות במגוון רחב של תחומים. 

רחב של תחומי המשפט האזרחי ובכל הערכאות המשפטיות, יתנסו בניסוח מכתבים ומסמכים מוחלשים במגוון 

משפטיים, בקבלת קהל ובשירות ישיר לפונים אל הקליניקה. כחלק מן הטיפול בפניות מסוימות, יתלוו 

פרו בונו הסטודנטים לעורכי דין ממשרד הרצוג פוקס נאמן ועורכי דין נוספים מן המגזר הפרטי במסגרת פרויקט 

של הקליניקה. הסטודנטים ממסלול משפטים פסיכולוגיה ישתתפו בנוסף בקורס כישורים בשדה באחריות בית 

 הספר לפסיכולוגיה.

 .  התכנית ייעודית לתלמידי משפטים ופסיכולוגיה-תכנית "קסם חברתי" .ב

של משפטים  תלינותכנית ייחודית וראשונה מסוגה במרכז הבינתחומי, המחברת באופן מלא בין הדיסציפ

מאפשרת חשיפה והתנסות הן במשפטים והן בפסיכולוגיה בהיבטים האקדמיים והמעשיים. ו ופסיכולוגיה

הזדמנות ייחודית לחוויה מספקת  מהווהקהילתית -בעריכת דין חברתיתמעשית זו בפסיכולוגיה ו התנסות

 ומעשירה מבחינה מקצועית ואישית.

לפונים המשלב משתי הדיסיפלינות, המשפטית והפסיכולוגית. וכן מענה  הקליניקה מעניקה ליווי ארוך טווח

פוליטית שמטרתה להוביל שינוי עומק חברתי -משפטי נקודתי לפניות המגיעות מעמותת 'קסם חברתי', עמותה א

 ( ברחבי הארץ.קס"םחוללות שינוי )מיוע סהילות קוכלכלי במדינת ישראל על ידי הקמת 

מיים ביום הקליניקות במערכת יוקדש זמן למפגש עם המשתתף, הנחייה אישית עם בנוסף על המפגשים האקד

שיעור כפול אחת לשבוע בשעה קבועה  –המנחים ומפגש קבוצתי )התנסות בשדה בקבוצה ספציפית לתכנית קסם 

 (: כולם מתקיימים במרכז הבינתחומי הרצליהבמערכת השעות )

 neta.nadiv@idc.ac.ilב במייל: לנטע נדיבפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות 

 

 

 

  The Street Law Program - כנית "משפט רחוב"ת 1466+1998

 

 פסיכולוגיה כהתנסות בשדה-*הקליניקה מוכרת לתלמידי מסלול משפטים

 

 עו"ד זיו לידרורהתכנית:  תמנהל

תינתן עדיפות לסטודנטים בוגרי  ומעלה. הקבלה מותנית בראיון אישי. 'בהקליניקה מיועדת לתלמידי שנה 

. שעות הוראה אקדמיות 52-כ ש"ס,  8-הקליניקה מזכה ב"ילדים ונוער במשפט" או שילמדו אותו במקביל. 

שעות שבועיות לאורך שנה קלנדרית. שיעור דו שבועי בממוצע )פריסה שונה לאורך  6 –עבודה מעשית כ 

ים הכשרה בהיקף רחב במהלך שבוע החונכות )יש לקחת בחשבון גם יום אחד שימשך עד שעות השנה(. תתקי

 הערב המאוחרות(, שהיא תנאי להשתתפות בקליניקה. 

עומדת התפיסה כי ידע הוא כוח, ובעולם שכולו משפט, הידע המשפטי חיוני משפט רחוב בבסיסה של תכנית 

התכנית מעבירים סטודנטים למשפטים סדנה משפטית לבני  להנגשת המשפט לאוכלוסיות מוחלשות. במסגרת

 כקורבנותלעיתים כמפרי חוק ולעיתים  –המכירים את החוק ומערכת המשפט מצדם האחר נוער וצעירים 

מטרת הסדנה היא להעניק למשתתפיה אינם זוכים לשירותים מן הקהילה בשל מחסור במשאבים. ופעמים רבות 

 . המעצימ ידהלמחוויית לצד הידע המשפטי, 

מהווה ההשתתפות בתוכנית התנסות מיוחדת במינה, כאשר העברת הסדנה מהווה עבורם עבור הסטודנטים, 

הסטודנטים  מפגש בלתי אמצעי עם אוכלוסיות מוחלשות ועם חשיבותה של הנגשת המשפט לכלל האוכלוסייה.

ד, ומקבלים לצורך כך ליווי הם שאחראים על גיבוש תכני הסדנה והמתודות להעברתם, בהתאם לקהל היע

העבודה המעשית הכולל מתן כלים )משפטיים ואחרים( לעבודה קבוצתית עם האוכלוסייה הייחודית עמה יעבדו. 

משמשת לרפלקציה בכיתה על השימוש במשפט ככלי להשגת שוויון וככלי לשינוי חברתי. עבור הנערים 

העניק להם כלים להתמודד בכוחות עצמם עם הן ל תוכנית, מטרותיה המרכזיות של הבסדנה המשתתפים

קשיים ובעיות בהם הם נתקלים בחיי היום יום, ללמדם דרכי התמודדות נורמטיביות עם בעיות אלה, ולהעשירם 

 בידע על העולם המשפטי והחברתי בישראל.
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 :העבודה המעשית

מתמקדת בתחומי המשפט ה, שבועית הסטודנטים סדנה משפטיתמכינים ומעבירים  עשיתבמסגרת העבודה המ

ות. בכללם של /ומבוגרים ות/צעיריםבני ובנות נוער,  – חייהם של המשתתפיםבאופן יומיומי על המשפיעים 

זכויות וחובות ילדים ובני )בדגש על  : חשיבות מערכת החוק והמשפט, חוק ורווחההנושאים המועברים בסדנה

, , אלימות במשפחה, יישוב סכסוכים, צרכנותומוסדיים(בעבודה, במשפחה ובמפגש מול גורמים ממשלתיים  נוער

הן  בסדנהשיטות ההוראה  שימוש בסמים ואלכוהול., ומניעת מניעת אלימותהדין הפלילי ובפרט סוגיות כמו 

אינטראקטיביות, מקדמות דיאלוג ומספקות הזדמנויות לפיתוח מיומנויות תקשורת וחשיבה ביקורתית אצל 

הסדנה, נחשפים בני הנוער למערכת המשפטית, לחובות החלות עליהם על פי החוק  במסגרת המשתתפים בסדנה.

מועלה על ידי ולקראת תום השנה האקדמית  אחתעל פני שנה הסדנה ככלל, מתפרשת ולזכויות עליהן הוא מגן. 

 . בהנחייתם וליווים של הסטודנטים משפט מבויםמשתתפיה 

מוסדות חסות בתי סוהר,  בכללם:באזור השרון והמרכז,  מוקדי שטחצוותי הסטודנטים פועלים בכעשרה 

. לצד שיתוף הפעולה עם שירות בתי הסוהר, הייחודי לתוכנית הפועלת הוסטליםו , קבוצות שירות מבחןהנוער

הורחב בשנתיים האחרונות מעגל השותפים גם לעבודה עם נשים  –במרכז הבינתחומי, ועם מוסדות חסות הנוער 

 ירות המבחן, בו מהווה התוכנית חלק מהליך השיקום הרשמי של המשתתפים.נפגעות אלימות וש

 : החלק התיאורטי

תהליך הליווי וההכשרה שעוברים הסטודנטים מורכב משני רבדים החופפים במידת מה זה לזה: הראשון, 

ה המערכת נלמדים חוקי הנוער השונים, עבודת שירות המבחן לנוער, מבנתיאורטי יותר, הכולל שיעורים בהם 

שימוש ועריכת דין קהילתית, זכויות חברתיות, ו העצמהוכן עקרונות בהטיפולית והשיקומית לנוער, החינוכית, 

הרובד השני, נוגע להענקת כלים למפגש של הסטודנטים עם המשתתפים בסדנה במשפט ככלי לשינוי חברתי. 

מי מתחוהסטודנטים, ייחודית עמה יעבדו כלים לעבודה קבוצתית עם האוכלוסייה הולעיבודו. רובד זה כולל 

  החינוך.ו הסוציאליתהמשפט, העבודה 

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

 תינתנה שתי מטלות כתיבה קצרות ,לשיעור משיעור השוטפת הקריאה מלבד. שבועי ושיעור( לאילוצי כיתות

)כעמוד וחצי( במהלך השנה. העבודה המעשית כוללת את הכנת מערכי השיעור )כולל ישיבות צוות( והעברתם. יש 

לקחת בחשבון שלקראת המשפט המבוים בתום השנה האקדמית, נדרשת גמישות רבה מבחינת היקף העבודה 

לות הכתובות )פירוט והמט שיעוריםב הפעילה ההשתתפות, המעשית העבודה מאיכותהמעשית. הציון יורכב 

 יינתן בתחילת השנה(.

. יש לצרף zlidror@idc.ac.ilלקבלת כל מידע נוסף, ניתן לפנות למנהלת התוכנית, זיו לידרור בכתובת דוא"ל: 

 תף בקליניקה  זו. מכתב נלווה )עד עמוד אחד(, בו על המועמדים לפרט מדוע הם מעוניינים ומתאימים להשת

 

 דיור ופיתוח עירוני  לזכויותהקליניקה  10308

he housing rights and urban development clinicT 

 

 עו"ד דפנה שטרן ועו"ד רותי הוסטובסקית הקליניקה: ומנהל

ן הקבלה מותנית בראיולימוד במקביל של הקורס דיני קניין. הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה. 

יתרון לבעלי רקע נוסף בתחומי התכנון, הגאוגרפיה והסוציולוגיה. תתקיים הכשרה מרוכזת בת יומיים אישי. 

 עד שלושה בשבוע ההכשרה שלפני תחילת שנת הלימודים.

 

שעות   6שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של שעות הוראה אקדמיות,  52-כ ש"ס, 8הקליניקה מזכה ב 

 לנדרית. מטלה אקדמית להגשה. שבועיות לאורך שנה ק

 

לאורך השנים נוצרה שחיקה מתמדת במדיניות הדיור ובאחריות אותה לוקחת על עצמה המדינה לספק 

שכבות הולכות וגדלות וגורם לכך ש הולך ומחמירהמשבר הדיור לתושביה מענה ראוי בתחום זה. לכך מתווסף 

והוא דורש  , שלכות קשות על השוויון בחברה הישראליבציבור מתקשות לעמוד בנטל עלויות הדיור. למצב זה ה

התמודדות כוללת ומערכתית של מוסדות המדינה השונים.  התמודדות המדינה עם המשבר עד כה, התמקדה 

בתכניות בינוי רחבות היקף כגון "מחיר למשתכן" ובמסגרת ניסיון לעודד הליכי התחדשות עירונית.  ניסיונות 

בלבד לבעיה וגם אופן יישומם אינו מביא בחשבון בצורה מספקת את ההשלכות אלו נותנים מענה חלקי 

 החברתיות והסביבתיות העלולות להיווצר בעקבות מימושם. 
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במסגרת הקליניקה אנו מבקשים לסייע לתושבים מקרב אוכלוסיות מוחלשות הנאלצים להתמודד עם ההשלכות 

תכנון, בניה וקרקעות ככל שהם  יבנושא וק הקליניקהכמו כן תעסהמשפטיות והתכנוניות של סוגיות אלה. 

איכות החיים והסביבה  ועל להבטחת דיור שוויוני בהישג יד לכל תושביה המדינה הקצאת משאבימשפיעים על 

 .הציבורכלל של 

 

נושאים בשנים האחרונות ל כושהפ יםהקליניקה מעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות לעסוק בנושא

להיחשף להשלכות החברתיות, התכנוניות והמשפטיות של היא מאפשרת להם  .יבוריות הישראליתמרכזיים בצ

מדיניות הממשלה בתחום הדיור, התכנון וההתחדשות העירונית מפרספקטיבות שונות, ולהתנסות בליווי וייצוג 

משפט, תכנון,  תושבים הנאלצים להתמודד עם השלכות אלה במגוון רחב של נושאים. היא משלבת ידע בתחומי

 נדל"ן וארגון קהילתי. 

 

 תיעשה בקבוצות ותורכב ממתן שירות פרטני ומפעולה במישור המערכתי העקרוני: -העבודה המעשית 

חלק במשימות שונות הקשורות למימוש זכויות מול  םבמסגרת השירות הפרטני ייטלו הסטודנטי

 הרשויות ובמסגרת הליכי התחדשות עירונית. .

כתי יפעלו הסטודנטים להתוויית מדיניות ראויה אשר תבטיח לכל אדם זכות שוויונית במישור המער

לקורת גג שאפשר לעמוד בעלותה, הכוללת תנאי מחיה ראויים, סביבה ראויה ונגישות לתעסוקה, 

 ציבוריים.  םלתשתיות ולשירותי

סטרטגיות לשינוי חברתי, יכלול הרצאות בתחום א הקורס התיאורטי המלווה את הקליניקה -הקורס האקדמי 

סנגור קהילתי, מדיניות הדיור בישראל באופן כללי, תכנון עירוני ראוי מסלולי ההתחדשות העירונית, 

קונפליקטים ודילמות בעריכת דין ציבורית ועוד. ההרצאות תכלולנה  מרצים אורחים רבים שיתארו את 

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

 

 

 מבנה התוכנית

 ,הרצאות שבועיות, בהיקף של שעתיים אקדמיות, המיועדות ללימוד תחומי העיסוק של הקליניקה

 אתיות, לסימולציות ולדיון מונחה.-תיאורטיות-לסוגיות מעשיות

ובתאום עם  שעתיים שבועיות לפחות של מתן סיוע משפטי מעשי בזמנים קבועים, לפי נוחות הסטודנטים

מרכזים קהילתיים במקומות שונים באזור המרכז או בתיאום עם הפונים באופן ישיר, בהתאם לפניות 

 המתקבלות בתוכנית.

 עבודת הכנה וכתיבת מסמכים כגון מכתבים, חוות דעת משפטיות, ניירות עמדה ועוד ככל הנדרש לשם

 מתן השירות הפרטני ולפעילות המערכתית.

ה שבועיים, עם מנהלת הקליניקה והרכז/ת, להבהרה ולליבון הסוגיות המשפטיות מפגשי הכנה והדרכ

 המתעוררות במהלך העבודה המעשית.

 

 lawoffice.com-daphna@esדפנה שטרן :  בפניות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד

 

 מוגבלות שכלית בשיתוף עמותת אקים ישראלהקליניקה לזכויות אנשים עם  1434

The Intellectual Disabilities Clinic 

 

 פסיכולוגיה כהתנסות בשדה-*הקליניקה מוכרת לתלמידי מסלול משפטים

 מנהלת הקליניקה : עו"ד שרונה מזרחי 

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

 שעות הוראה אקדמיות. תתקיים הכשרה בשבוע החונכות. 52ס, כ ש" 8הקליניקה מזכה ב 

 מטלה אקדמית להגשה. . שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית 6 -כ

 

אנשים עם מוגבלות שכלית ברמות תפקוד שונות. אנשים אלה ובני משפחותיהם  34,500 -בישראל ישנם כ

כל חייהם מול בירוקרטיה, אי ודאות והיעדר ידע מספק  מתמודדים מדי יום, החל בילדות המוקדמת ולאורך

באשר לזכויות המגיעות להם על פי דין ובאשר לאפשרויות העומדות לרשותם. משפחות אלה נתקלות בקשיים 

 רבים ובפרוצדורות סבוכות בבואן לממש את זכויותיהן.
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אמצעות קידום חקיקה במשרד עמותת אקים פועלת לקידום זכויות לאנשים עם מוגבלות במישורים שונים ב

 המשפטים, בכנסת, בעתירות לבג"צ ובפורומים נוספים.

 בנוסף,  פועלת אקים כארגון 'ממוקד אדם', המייצג ומציג את האנשים עם המוגבלות השכלית כאנשים עם

 רצונות ויכולות אישיות.

 

, פועלת בכמה מישורים הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית, ראשונה בתחום התמחות זה בארץ

 עיקריים: 

פרטניים והכוונה ייעוץ,  ומשפחתם  מידע שכלית מוגבלות עם לאנשים מסייעת לעו"ד של אקים להעניק. 

מילוי: כגון ויומיומיים מרכזיים בנושאים צמוד ומשפחתם ליווי שכלית מוגבלות עם לאנשים מעניקה 

 חינוך בנושא זכויות, לאומי לביטוח מהמוסד קצבה לקבלת בקשה הגשת, אפוטרופוס למינוי בקשות

 '.וכד מיוחד

ממשלתיים לגופים בכתב פניות כגון, זכויות למיצוי בנוגע משפטיות טיפול דרכי ומנסחת מציעה. 

 באמצעות מפגשים שבועיים עם סטודנטים,  –מסייעת באופן פרטני לאנשים עם מוגבלות שכלית

 ותיהם, ובסנגור עצמי.המדריכים אותם באופן מונגש בנוגע לזכוי

 

 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 מידע, 

ע, בליווי ובמחקר בתחום של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם. לסטודנטים המשתתפים תינתן בסיו

 ההזדמנות להשפיע ולשפר את איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם.  

ת, המלווה את הקליניקה יעסוק בזכויות לאנשים עם מוגבלות, העצמה משפטית וקהילתי הקורס האקדמי

נגישות למשפט לאוכלוסיות מוחלשות, אנשים עם מוגבלות והדרה חברתית, מדיניות רווחה, דיור בקהילה ועוד. 

במהלך תכנית הלימודים ייערך סיור במסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית, מפגש עם הורים וסיפורים אישיים, 

לך הקורס האקדמי יתבקשו צפייה בהצגת תיאטרון של קבוצת אנשים עם מוגבלות שכלית ועוד. במה

 הסטודנטים להשתתף בסימולציה ולהגיש את טיעוניהם.

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.ilות ושאלות נוספות בנוגע להרשמה נא לפנות לעו"ד שרונה מזרחי במייל לפני

 
 

 הקליניקה בנושא בריאות ומשפט/ הקליניקה לקידום הזכות לבריאות 10517

 מנהל הקליניקה: עו"ד רותי הוסטובסקי 

 

שנה ב' ומעלה, הקבלה מותנית בראיון אישי. תתקיים הכשרה מרוכזת בשבוע הקליניקה מיועדת לתלמידי 

 ההכשרה שלפני תחילת שנת הלימודים

שעות   6שעות הוראה אקדמיות, שיעור שבועי. עבודה מעשית בהיקף של  52-ש"ס, כ 8-הקליניקה מזכה ב

  שבועיות לאורך שנה קלנדרית. מטלה אקדמית להגשה.

 

 קליניקות במרכז הבינתחומי. קליניקה חדשה במערך ה

על אף חשיבותה, בישראל הזכות לבריאות אינה מוכרת כזכות חוקתית. במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

הוקמה מערכת בריאות ציבורית מסועפת ומורכבת, שהנגישות אליה לוקה בפגמים רבים. בשל מורכבות זו, עלותם 

כת דורשת, רבים מתושבי ישראל אינם מקבלים את השירותים להם של שירותי בריאות, והבירוקרטיה הרבה שהמער

הם זכאים על פי חוק. יתרה מכך, רבים אינם יודעים כי הסמכות לדון בסוגיות העולות מחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 היא של בית הדין לעבודה, וכי הכלים המשפטיים בתחום זה, הם כלים רלוונטיים ויעילים למיצוי זכות זו.

גרת ההשתתפות בקליניקה הסטודנטים יעברו שיעורים בהם ידונו וילמדו על מעמד הזכות לבריאות בארץ במס

ובעולם ומגבלותיה, על מרכיביה המגוונים של הזכות לבריאות, על מבנה מערכת הבריאות בישראל וחוק ביטוח 

הדנות בנושאיי בריאות במערכת  חסרונותיהם ויתרונותיהם, על חוק זכויות החולה, על הערכאות -בריאות ממלכתי

 המשפט בישראל ועל משמעות הזכות לשוויון בתחום בריאות.

mailto:sharona@akim.org.il
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העבודה המעשית בקליניקה תהיה מגוונת ותעסוק בייצוג חולים אל מול קופות החולים ומשרד הבריאות בערכאות 

ת השוויון בתחום זה, המשפטיות הרלוונטיות, קידום מדיניות בריאות המנגישה את הזכות לאוכלוסייה ומקדמת א

איסוף מידע ועריכת מחקרים שיסייעו במציאת פתרונות לבעיות שיעלו מהשטח, וכן בהעברת מידע רלוונטי 

 לאוכלוסיות מגוונות על מנת להקנות להן את הכלים לממש את זכותם לשירותי בריאות.

רותי הבריאות במערכת הבריאות על מנת לקדם את מעמדה של הזכות לבריאות וכן על מנת לשפר את הנגישות לשי

 הציבורית , הקליניקה תפעל במספר מישורים: 

 הקניית כלים מעשיים ואקדמיים לסטודנטים לצורך עשיית שינוי חברתי בתחום הבריאות ובכלל.

 קידום הזכות לבריאות בישראל וההכרה בה כזכות חוקתית באמצעות הצעות חקיקה ולטיגציה.

הבריאות וזמינותם הניתנים לאוכלוסיות מוחלשות לעומת אוכלוסיות חזקות יותר,  קידום השוויון בין שירותי

 למשל: שוויון בין  פריפריה ומרכז, בין נשים לגברים, בין חסרי מעמד לתושבים.

 ביצוע מחקרים לצורך איסוף מידע בנושאים מגוונים בתחום הבריאות בישראל.

 נגישות לשירותי בריאות ולמידע בנושא מערכת הבריאות. מציאת פתרונות מעשיים וטכנולוגיים לבעיות של

לסטודנטים תינתן הזדמנות להכיר לעומק את מערכת הבריאות בישראל, ללמוד על הדילמות הרבות שהיא מציבה, 

ולחשוב על פתרונות לבעיות הנגישות אליה ולקדמם. כמו כן, הסטודנטים יתנסו בעבודה עצמאית ובייצוג פונים בפני 

החולים, משרד הבריאות ובתי הדין לעבודה. במסגרת עבודתם בקליניקה יפגשו הסטודנטים קבוצות קופות 

אוכלוסייה מגוונות הזקוקות לסיוע על מנת למצות את זכותם לבריאות, ויעסקו לעומק בסוגיות מרתקות בתחום 

 בריאות ומשפט בישראל.

 ruthie.hostovsky@idc.ac.il בשאלות הנוגעות להרשמה יש לפנות לעו"ד רותי הוסטובסקי  
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 קורסי פרקטיקום
  .קורסי הפרקטיקום נחשבים כקורס בחירה משפטי ולא כקליניקה משפטית 

  .לא ניתן להירשם לפרקטיקום באותה שנה בה רשומים לקליניקה 

   לא השלים"יוזן לו ציון של  1/9סטודנט אשר מאשר קבלתו לתוכנית ומבקש לעזוב לאחר". 
 

 .הסתייםום לכל הקליניקות וקורסי הפרקטיקום לשנה"ל תשע"ט  הריש

  

 פרקטיקום פלילי וליטיגציה בשיתוף פרקליטות מחוז ת"א פלילי 10186

 עו"ד ליהי מלצמן ועו"ד ליטל קורן: פרקטיקוםה ותמנהל

 אביב גאוןד"ר אחראי אקדמי: 

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

 אישי למי שימצא מתאים.

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

ידי הפרקליטות -הרשעות משמעת והרשעות פליליות וסיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמשך על

 לסטודנטים שיתקבלו. 

אקדמיות שבמסגרתן יתקיימו יומיים  שנתיות של הוראה שעות 40-ז וכולל כ"נ 6-ב ם מזכההפרקטיקו

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

 בהמשך. 

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

ידי התביעה הכללית. התיקים בעבירות החמורות, המורכבות -ישראל מנוהל על-נתההליך הפלילי במדי

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

 אביב )פלילי(.-פלילי, הגדול שבהם הוא פרקליטות מחוז תל

, המורכב, והערכי של המשפט הפלילי במסגרת הפרקטיקום יפתח לסטודנטים צוהר לעולם המרתק

 במדינת ישראל, מנקודת מבטה של התביעה הפלילית. 

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 

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

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

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

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

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

 של שלטון חוק וליישם את שליחותה באופן המיטבי. 

 אקדמי:-פרקטי ועל נדבך עיוני-הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי

בחלק המעשי לכל סטודנט יוצמד פרקליט חונך מבין פרקליטי המחוז והסטודנט ייקח חלק בעבודת 

הפרקליט הפלילי השוטפת: עיון ולימוד תיקי חקירה, טיפול בתיקי מעצר, קבלת ההחלטות לגבי גורל 

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

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

 ולהיות חלק ממשי מהתהליך בכל שלביו ובקבלת ההחלטות. 

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

 הבוקר במהלך שנה סמסטריאלית.

העיוני יקבלו הסטודנטים כלים על מנת להבין את עולם הליטיגציה בכלל ואת ההליך הפלילי בפרט בחלק 

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 

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

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

ים סקירות הפלילי, סוגיות בעריכת הסדרי טיעון, יחסי פרקליטות וסנגוריה ועוד. כמו כן יקבלו הסטודנט

ידי בכירי פרקליטי המחוז וישתתפו בסדנאות הקשורות -על תיקים משמעותיים ומורכבים שטופלו על
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 לליטיגציה ולהליך הפלילי.

 בנוסף, נקיים יום עיון באחד מהמוסדות אשר קשורים לעבודת הפרקטיקום.

  

 הפרקטיקום לסיוע שיפוטי בשיתוף הנהלת בתי המשפט 10187

 : ד"ר נטע נדיבמנהל הפרקטיקום

 אביב גאוןד"ר אחראי אקדמי: 

 קבלת ההחלטותמעניקה לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית לחוות את עולם  התוכנית 

. במסגרתה, ייחשפו הסטודנטים ללשכת השופט ויקבלו הצצה נדירה לעבודה לעומק ותהמשפטי

שפטי, לעבודה המשפטית השוטפת על הסטודנטים יהיו שותפים לדיונים, למחקר המהיומיומית בה. 

  תיקים משפטיים ויעבדו בצמוד לצוות לשכת השופט.

הסטודנטים ישובצו ללשכת שופט באחד מאלה: בית המשפט המחוזי תל אביב; בית משפט השלום תל 

התוכנית אביב או הרצליה במגוון רחב של תחומים משפטיים: אזרחי, מסחרי, פלילי, משפחה ועוד. 

הוראה אקדמית שיתקיימו בימים מרוכזים, חלקם בתוך  יוהיא כוללת מפגש ,נ"ז 6 ולל שלסך כמזכה ב

בחלק העיוני יקבלו הסטודנטים כלים למחקר משפטי הקמפוס וחלקכם במסגרת סדנאות וסיורים. 

 ולכתיבה. יקבלו הצצה לסדרי הדין ויחשפו לעולם התוכן של הליטיגציה וקבלת החלטות שיפוטיות

 . ים משפטייםבמגוון תחומ

 

לסטודנטים  יהיהשנמהשנה השלישית ללימודים )או החל מהשנה  החלמיועדת לסטודנטים  התוכנית

 בסיס על נעשית(. הקבלה הלומדים במסלול הישיר לתארים שניים ובמסלול לבעלי תארים קודמים

 ומידת התאמתוהסטודנט ישובץ לפי צורכי המערכת  .אישי בריאיון ומותנית ואישיים אקדמיים הישגים

לשופט או הרשם. סטודנט אשר יעבור בהצלחה את הריאיון במרכז הבינתחומי הרצליה, יזומן לריאיון 

 שני בפני שופט, שם תקבע סופית מידת התאמתו לתוכנית. 

, שעות, פעם בשבוע בשעות הבוקר 8בלשכות השופטים בבתי המשפט, במשך הפרקטיקום יתקיים 

 ביולי. 15סוף שנת המשפט, מתחילת השנה האקדמית ועד 

 

 פרקטיקום סדנת חופש המידע 10175

 מנהל הפרקטיקום: עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע

 אביב גאוןד"ר אחראי אקדמי: 

האם הפוליטיקאים עובדים בשבילנו, מה הם עושים בכסף שלנו, ומה קורה בדיונים שבהם הם מעצבים  

אמת מושחתים, ואיך אפשר לחשוף את הקומבינות שנסגרות בחדרים את העתיד שלנו. האם הם ב

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.

אפשר לחולל  –בתקשורת ובבתי המשפט  –איך בכלים פשוטים  בוא ללמוד מאנשי התנועה לחופש המידע

 מעדיפים להסתיר.  םמהפכת שקיפות, ולחשוף את מה שהפוליטיקאי

הפרקטיקום לחופש המידע משלב למידה מעמיקה של חוק חופש המידע וניתוח סוגיות משפטיות בענייני 

ארגונים בהשגת מידע מהרשויות. שקיפות, עם עבודה מעשית ומאתגרת המסייעת לאזרחים, עיתונאים ו

בוגרי הפרקטיקום של התנועה לחופש המידע, הגישו במהלך השנים מאות בקשות חופש מידע ועתירות 

לבית המשפט שעיצבו את סדר היום הציבורי וקבעו נורמות חדשות של שקיפות ומינהל תקין. בקשות 

שלה והמשרדים השונים, עם מי מידע שהגישו הסטודנטים חשפו, בין השאר, את הוצאות ראש הממ

נלמד לדרוש את המידע מהרשויות, במהלך הפרקטיקום נפגשים השרים, ומה נאמר בדיונים מכריעים. 

 . עתירות לבתי המשפט נעבוד עם עיתונאים, ונלמד מעורכי הדין של התנועה איך להגיש

 תנאי קבלה ודרישות:

ד', כאשר הקבלה מותנית -ים הבאה בשנים ב'הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימוד

שעות שנתיות של הוראה אקדמית שבמסגרתן נלמד  52-ז וכולל כ"נ 6-בראיון אישי. הפרקטיקום מזכה ב

את החוק, הפסיקה המגוונת בנושא ויינתנו במהלך השנה מספר הרצאות אורח בתחומים שונים 

 יתונאים וגורמי ממשל אחרים.הקשורים בחופש המידע,  מאבקים של החברה האזרחית, ע
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 יטות מיסוי וכלכלהלפרקטיקום עבודת הפרק 10173

 חנה קורין, עו"ד טפת מויאל: עו"ד פרקטיקוםמנהל ה

 אביב גאוןד"ר אחראי אקדמי: 

פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( האמונה על הטיפול בעבירות "צווארון לבן", שמה לה כמטרה  

 אכיפה כלכלית משולבת בשלושה סוגי תופעות:להילחם בדרך של 

 בשחיתות ציבורית. .א

 בעבירות כלכליות, בעבירות מס ומלחמה בהון השחור ובתופעת הלבנת ההון; .ב

 בעבירות הפוגעות במסחר הוגן בשוק ההון. .ג

במסגרת הפרקטיקום תתאפשר לסטודנטים הצצה לעולם המרתק, המורכב והערכי בעבודה היומיומית 

כלכלי לבין התחום -סוי וכלכלה, הבאה לידי ביטוי בשילוב שבין העולם המסחריבפרקליטות מי

הסטודנטים יהיו שותפים למאבק המקצועי בשחיתות השלטונית, בעבירות כלכליות ובעבירות הפלילי. 

ניירות ערך במסגרת העבודה המעשית בפרקליטות מיסוי וכלכלה. הסטודנטים ייטלו חלק בעשייה זו, 

פרקליט, החל משלב בחינת הראיות בתיק החקירה, דרך ההחלטה בדבר העמדה לדין או  תוך חניכה של

 סגירת התיק והוכחת התיק בבית המשפט באמצעות חקירת עדים.

מיסוי וכלכלה, אשר מציבה  פרקליטותבמהלך עבודתם המעשית ייחשפו הסטודנטים לתפיסת עולמה של 

לית המשולבת כנגד הפשיעה החמורה, וזאת בשילוב כיעד מרכזי את הגברת האפקטיביות באכיפה הכלכ

רשות ניירות ערך, משטרת ישראל, רשות המסים, רשויות האכיפה השונות שעמן עובדת הפרקליטות )עם 

, והכל כדי להפחית את הכדאיות שבפשיעה, (רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ויתר גופי האכיפה

פעילותם מהווה חסם לתחרות החופשית ר ש, אשל עברייניםלצמצם את כוחם הכלכלי ומידת פגיעתם 

 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, 

ות מן המורכבים והמרתקים במדינת ישראל בעלי חשיבות ציבורית ממדרגה בתיקי מרמה ושחית

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

: הזדמנות נדירה ליטול חלק במאבק בשחיתות סטודנטים, אנו מזמינים אתכם לשנה של שליחות

השלטונית, בעבירות כלכליות ובעבירות ניירות ערך ולהשתתף בפרקטיקה המטפלת בעבירות צווארון 

 לבן הלכה למעשה

 אקדמי:-פרקטי ועל נדבך עיוני-הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי

י וכלכלה והסטודנט ייקח חלק לכל סטודנט יוצמד פרקליט חונך מבין פרקליטי מיסו בחלק המעשי

למאפיינים בעבודת הפרקליט. באופן שוטף צפויים הסטודנטים, שייקחו חלק בפרקטיקום, להיחשף 

הייחודים של עבריינות הצווארון הלבן, לעבירות הלבנת הון, להליכי החילוט השונים, לעבירות מס 

בשלבים השונים של ההליכים, למן חמורות, לעבירות ניירות ערך ולעבודת פרקליטות מיסוי וכלכלה 

שלב החקירה המשטרתית, דרך שלב העיון וההחלטה בדבר העמדתו לדין של החשוד או גניזת התיק, 

 המשפט ועד ניהול הליכי הערעור. -חקירת העדים בבית

שעות, פעם בשבוע בשעות  6אביב, במשך -הפרקטיקום יתקיים במשרדי פרקליטות מיסוי וכלכלה בתל

 .לך שנה סמסטריאליתהבוקר במה

כלכלי -יקבלו הסטודנטים כלים על מנת להבין את השילוב המרתק בין התחום המסחרי בחלק העיוני

הכרוך בעבודתה הייחודית של פרקליטות מיסוי לבין ההליך הפלילי ולהיות מסוגלים לקחת חלק בשיח 

ון השחור, עבירות המס וכלכלה בחזית המאבק בעבריינות הצווארון הלבן, השחיתות הציבורית, הה

במסגרת ועבירות תרמית בניירות ערך, עבירות שימוש במידע פנים ועבירות דיווח של חברות ציבוריות. 

זו ישמעו הסטודנטים הרצאות בנוגע לעבודת פרקליטות מיסוי וכלכלה הלכה למעשה, החל מיסודות 

לעבריינות צווארון לבן, הלבנת הון ההליך הפלילי, דרך ניהול המשפט וההופעה בבית המשפט, מאפיינים 

וחילוט, עבירות פיסקאליות, עבירות ניירות ערך, סוגיות בעריכת הסדרי טיעון, יחסי פרקליטות וסנגוריה 
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ועוד. בנוסף על כך ייהנו הסטודנטים מהרצאות של של פרקליטים בכירים, אשר יספרו על תיקים 

 בסדנאות הקשורות לפן המעשי של ההליך הפלילי.וישתתפו  ,ידיהם-משמעותיים ומורכבים שטופלו על

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

 לפגישות עם גורמים בכירים מרשויות החקירה.

 : לה ודרישותתנאי קב

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 -מת "שמור"( שיעשה בהמשך עלהרשעות משמעת והרשעות פליליות וסיווג ביטחוני )ר

 לסטודנטים שיתקבלו. 

אקדמיות, שבמסגרתן יתקיימו יומיים  שנתיות של הוראה שעות 40-ז וכולל כ"נ 6-ב הפרקטיקום מזכה

 של הכשרה מרוכזת במשרדי הפרקליטות במהלך "שבוע ההכנה", הרצאות וסיורים. 

 ליט החונך ושל מנהלי הקליניקה והמנחים האקדמיים.הציון בפרקטיקום מבוסס על הערכה של הפרק

  

 פרקטיקום פלילי בשיתוף חטיבת התביעות במשטרת ישראל 10425

 רכז הפרקטיקום: עו"ד איציק אמיר מנהלת הפרקטיקום: עו"ד רותי שיטרית

 אביב גאוןד"ר אחראי אקדמי: 

 הפליליים מהתיקים 90%-בכ מטפלת אשר ארצית יחידה הינה ישראל במשטרת התביעות טיבתח 

עורכי דין, אשר עוסקים  370 -חטיבת התביעות מונה כ. ישראל במדינת הכללית בתביעה המנוהלים

המשפיעות על אורח החיים של האזרח במגוון רחב של עבירות פליליות במשפט הפלילי ומטפלים 

 וכיוצ"ב.  עבירות סמים ,שרכו, איומים, עבירות כלפי עובדי ציבור, עבירות עבירות אלימות וביניהם:

 במדינת המשטרתית התביעה לעבודת במסגרת הפרקטיקום תוענק לסטודנט הזדמנות ייחודית להיחשף

 החל, הפלילי ההליך של השונים בשלביםהתובע  של המרתק עולמו את מעשי באופן ולחוות ישראל

 בבית ההליך וניהול תיק רתסגי או לדין ההעמדה על ההחלטה דרך, מבחינת חומרי החקירה בתיק חקירה

 ובכללם הליכי המעצר.  המשפט

הסטודנטים ייחשפו לממשקי עבודת התביעה מול הגורמים השונים במסגרת אכיפת החוק, בכלל זה: 

חוקרי משטרה, מומחי זיהוי פלילי במשטרת ישראל, בתי המשפט )שלום, מחוזי, בית משפט לסמים, בית 

 .ריה ציבורית, שירות בתי הסוהר ועודמשפט קהילתי(, שירות המבחן, סנגו

חטיבת התביעות במשטרת ישראל פותחת את שעריה בתוכנית ייחודית, מרתקת ומאתגרת שתאפשר 

לכם לחוות ולהכיר מקרוב את עולם התוכן של מערך התביעה תוך התנסות משפטית 'הלכה למעשה' 

 בתחום הליטיגציה הפלילית.

 אקדמאי: -רקטי ועל נדבך עיוני פ -הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי 

לכל סטודנט יוצמד תובע חונך מבין מערך תובעים שייבחר מראש. הסטודנטים ילוו את  בחלק המעשי

התובעים בעבודתם השוטפת בלשכת התביעות ובדיונים בבית המשפט וכן ייטלו חלק בעבודה משפטית 

 עצר, כתיבת חוות דעת משפטיות ועוד.מגוונת שתכלול בין היתר, ניסוח כתבי אישום, טיפול בתיקי מ

כמו כן, יעסוק הסטודנט בהכנה לדיונים בבית המשפט החל משלב עריכת טיעונים משפטיים, גיבוש 

טקטיקת משפט, הכנת חקירות נגדיות לעדים ולנאשמים ועריכת סיכומים. הסטודנט אף יתלווה לדיונים 

חל משלב הדיונים המקדמיים, דרך דיוני המעצר עצמם וייחשף באופן בלתי אמצעי לאומנות הליטיגציה ה

 ועד לדיוני ההוכחות וחקירת עדים.

 של מגוריו במקום התחשבות תוך ,מראש ויקבע אשר תביעהה תובשלוח יתקיים הפרקטיקום

היום והשעה יתואמו בין הסטודנטים  .שבועות12-כ למשך זאתמידי שבוע ו שעות 5 משךב ,הסטודנט

 לתובעים החונכים.

של הפרקטיקום יתקיים במרכז הבינתחומי הרצליה במהלך סמסטר א', בימי שני, בין העיוני  החלק

 של העשייה בליבת שהן משפטיות בסוגיות הרצאות הסטודנטים ישמעובמסגרתם  8:00-11:15השעות 
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 כתבי וניסוח הכנה, לדין בהעמדה שיקולים, ראיות ואיסוף חקירה הליכי: כגון המשטרתית התביעה

  .ועוד שלביו כל על המשפט בבית הפלילי המשפט ניהול, מעצר בתיקי טיפול, אישום

סיורים לימודיים אשר יכללו ביקור במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת  3בנוסף יערכו הסטודנטים 

סמים(, האמונים על ניתוח   ,DNAישראל שם יחשפו לעבודת המומחים השונים )טביעות אצבע, 

אספו מזירות העבירה, כמו כן יבקרו הסטודנטים בבית המשפט השלום בתל אביב הראיות הפורנזיות שנ

שם יקבלו הרצאה משופט אודות ההליכים האלטרנטיביים בהליך הפלילי וכן יסיירו בתחנת שרת ובדרום 

תל אביב שם יכירו מקרוב את הקשיים והמאפיינים השונים בטיפול ובאכיפה אל מול מהגרי עבודה 

 וקיים.ומסתננים לא ח

 שעות הוראה אקדמיות לרבות הסיורים הלימודיים. 50-נקודות זכות וכולל כ 6 -הפרקטיקום מזכה ב

 תנאי קבלה ודרישות:

ג' שממוצע ציוניהם עומד -הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודים הבאה בשנים ב' ו

 לפחות. 80על 

 אים.בראיון אישי לכל מי שימצא מתהקבלה מותנית  

 תנאי הסף:

.סיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמשך על ידי משטרת ישראל לסטודנטים שיתקבלו 

.הצהרה בדבר היעדר הרשעות משמעת והרשעות פליליות 

   הינו חובה.נוכחות במהלך המפגשים בפרקטיקום בחלק העיוני והמעשי 

 ונך ומנהלי הפרקטיקום.הרכב הציון: הציון בפרקטיקום מבוסס על הערכה של התובע הח

  

 אזרחיתיטות לפרקטיקום פרק 10426

 ועו"ד דניאל פסי עו"ד שושי נרי הפרקטיקום: ימנהל

 ד"ר אביב גאוןאחראי אקדמי: 

אנו מזמינים אתכם להיות חלק מעולם הפרקליטות האזרחית, לקבל כסטודנטים הזדמנות נדירה  

ט בכלל ובפרקליטות האזרחית בפרט, ולחוות וייחודית להשתתף בפרקטיקה האזרחית בבתי המשפ

 מקרוב את עולמה המופלא והמרתק של הליטיגציה.

צוהר לעולם המרתק, המורכב והדינאמי של עריכת הדין בבתי המשפט,  םקורס זה נועד לפתוח לסטודנטי

 הלכה למעשה, מנקודת מבטה של הפרקליטות האזרחית.

מעשית בפרקליטות האזרחית , ויטלו חלק בעבודה במסגרת הקורס, ייחשפו הסטודנטים לעבודה ה

 השוטפת , תוך חניכה צמודה של פרקליטים.

הקורס יעניק לסטודנטים הזדמנות להכיר מקרוב כיצד מתנהל הליך אזרחי בבית משפט בכלל, ואת 

עולמו של עורך הדין המופיע בבית המשפט ומנעד השיקולים שלו , בייצוגה של המדינה בערכאות. 

טים ילמדו כתיבה משפטית וניסוח מסמכים משפטיים וכן יתמודדו עם שאלות משפטיות מגוונות הסטודנ

מתחומי המשפט האזרחי,  ויבחנו ביחד עם הפרקליט המלווה את התיק החל מהגשת כתב הטענות 

הראשון בתיק, בחינת האינטרס של הצדדים בתיק וגיבוש אסטרטגיה, הכנת הליכים מקדמיים, הכנת 

 יהול חקירה נגדית בבית המשפט, שלב הכנת הסיכומים וקבלת פסקי דין.העדים ונ

הקורס יעניק לסטודנטים "טעימה" מתחומים רבים ומגוונים שהפרקליטות האזרחית עוסקת בהם, 

תכנון ובנייה, מינהל אוכלוסין, חינוך, רישוי נשק, דיור  -ובכלל זה: המשפט המנהלי )על רבדיו השונים

ות מטעם היועץ המשפטי לממשלה בתיקים בעלי חשיבות ציבורית או עקרונית וכיו"ב ציבורי , הגשת עמד

(, התחום המסחרי )לרבות תובענות ייצוגיות והסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות, תביעות חוזיות וכספיות 

 כנגד משרדי הממשלה  וכיו"ב (, תחום המקרקעין )ייצוגו של מינהל מקרקעי ישראל בבתי משפט בסוגיות

כגון בעלות,הפקעה, חוזים, אכיפה יזומה בתחום ועוד( , תחום הנזיקין )תיקי נזיקין מורכבים ועתירי 

ממון, לרבות שילוב ידיים עם הפרקליטות הפלילית(, תחום דיני העבודה, והתחום של הליטיגציה בדיני 
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 המס .

 אקדמי: -פרקטי ועל נדבך עיוני -הפרקטיקום מושתת על נדבך משפטי 

יוצמד כל סטודנט לפרקליט חונך וייקח חלק בעבודתו השוטפת. העבודה המעשית תהיה המעשי בחלק 

מגוונת ותזמן לסטודנטים אפשרות לחוש מקרוב את אופיו של ההליך האזרחי, ואת השיקולים 

 המיוחדים אותם נדרש לשקול פרקליט העומד בבית משפט כמייצגה של מדינת ישראל.

, בית קרדן, תל 154ים במשרדי הפרקליטות האזרחית )דרך מנחם בגין החלק המעשי של הקורס יתקי

 שעות מדי שבוע )יום עבודה(. היום והשעה יתואמו בין הסטודנטים לפרקליטים החונכים. 6אביב ( במשך 

ישמעו הסטודנטים הרצאות ויקבלו כלים על מנת להבין את ההליך האזרחי בעולם  בחלק העיוני 

צוגה של המדינה בפרט. השיעורים יכללו דיונים בסוגיות עקרוניות הקשורות הליטיגציה בכלל, וביי

בעבודתו של הפרקליט, דילמות מקצועיות ושיקולים מנחים תוך הכרת סדר הדין האזרחי. כמו כן יקבלו 

הסטודנטים סקירות על תיקים משמעותיים ומורכבים שטופלו על ידי בכירי פרקליטי המחוז תוך 

 השיקולים ש"מאחורי הקלעים".שייחשפו למערכת 

 .בנוסף, נערוך סיור חוויתי הקשור לתחום הפרקטיקום

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

 יומיים של הכשרה מרוכזת במשרדי הפרקליטות במהלך "שבוע ההכנה" וכן סיור לימודי.

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

 דרישות מקדמיות ותנאי קבלה:

ג' שממוצע  -הפרקטיקום מיועד לסטודנטים אשר ילמדו בשנת הלימודים הבאה בשנים ב' -

 לפחות. 80ציוניהם עומד על 

  בראיון אישי לכל מי שימצא מתאיםהקבלה מותנית   -

 ך על ידי הפרקליטות לסטודנטים שיתקבלו.סיווג ביטחוני )רמת "שמור"( שיעשה בהמש -

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות משמעת והרשעות פליליות. -
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 קורסי בחירה משפטיים בשפה האנגלית
 במהלך לעתים יהיו הבחינות מועדי ;הסמסטר כל על נפרסים ולא רוכזיםהינם מ הקורסיםשימו לב כי מרבית 

 יצויינו אל ;'ב מועד לפני כשבועייםלפרסמם  מאמץ ויעשה צההמר 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

 לא תהיה אפשרות להיכנס לקורס לאחר שכבר החל גם אם מדובר בתקופת שינויים. ;יםהמועד שני

)אנגלית  Aבר בקורס אנגלית למשפטנים ועציון תנאי קדם לרישום קורסי הבחירה המשפטיים באנגלית הוא 

 ( .4למתקדמים ב' קוד קורס 

    

Semester A   

    

Course 

Code 

Course Total 

Hours 

 

    

3742  

 

Law Of The Sea 

Prof. Silva Rocha Armando Luis 
1 cr.  

    

2826 

 

Corporate Governance in Controlled 

Companies 

Prof. Saez Maribel 

2 cr.  

 

 

    

2828 

 

Comaparative Law and Economics of 

contract Breach 

Prof. Gomez Fernando 

1 cr.  

 

 

    

2829 

 

Canadian Constitutional Law: The Legal 

institutional Managment of diversity in a 

complex society 

Prof. Gaudreault Desbiens Jean Francois 

1 cr.  

 

 

    

2832 

 

Intellectual Property for Business 

Prof. Sherwinter Daniel 
1 cr.  

 

 

    

2833 EU Anti-Discrimination Law 

Prof. Belavusau Uladzislau 
1 cr.  

 
 

    

2839 Contract Governance 

Prof. Bernstein Lisa 

1 cr.  

 

 

    

10067 Courts And Social Policy: A Compartive 

Examination Of The Capacity Of Courts 

To Effect Social Change 

Prof. Feeley Malcolm 

1 cr.  

    

10343 Comparative administrative law 

Prof. Napolitano Giulio 
1 cr.  

    

10065 Workshop in Patent and Licensing Law 

 סדנא בדיני פטנטים 

 עו"ד מארק כהן

2 cr.  משפטית מעשית, סמסטריאלית סדנא
שתועבר בידי עורך דין בעל ניסיון מעשי 

 רב בתחום. 
 ד'-ם ג'מיועדת לסטודנטים שני הסדנא

תשלב לימודים פרקטיים עם בסיס ו
 תיאורטי רלוונטי. 

הסדנא מוגבלת למספר משתתפים קטן 
סטודנטים( במטרה לאפשר  18-20)
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תהליך למידה יעיל בהנחיה פרטנית של 
   מורה הסדנא.

הנוכחות במפגשי הסדנא הינה חובה, 
כנהוג בסמינריונים, למעט היעדרויות 

  ים.מותרות כקבוע בתקנון הלימוד

    

Semester B   

    

2830 Commercial Remedies 
Prof.  Davies Paul 

1 cr.  דיני חוזים –תנאי קדם 

    

2834 Emerging issues in the European Human 

Rights Law 
Prof. Yudkivska Ganna 

1cr.   

    

2835 The Comparative Law of Promise 
Prof. Hogg Martin 

1cr.  

    

2836 Global Law and Global Lawyering 
Prof. Goodwin Morag 

1cr.  

    

2837 Comparative Constitutional Law on 

Religion 
Prof. Su Anna 

1cr.  

    

2838 Marketing and Society 

Prof. Glozer Sarah 

1 cr.  

 

 

    

2841 Corporate Control Contests Under U.S 

Law 

Prof. Walker David Ira 

1cr.  

    

2842 Comparative Perspectives on Human 

Dignity 

Prof. Pin Andrea 

1cr.  

    

2843 The Distribution of Power at the 

Domestic Level: A European 

Comparative Approach  

Prof. Regone Sabrina 

1cr.  

    

2847 Feminist Legal Theory and Family Law  

Prof. Rosenbury Laura 

1cr.  

    

10450 International Business Negotiations 

Class (IBN) with China 
 דוד-עו"ד אסף בן

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)

, דוד-למרצה הקורס עו"ד אסף בן פנייה
 ולאחר מכן בראיון אישי.

 במקביל –דיני תאגידים  –תנאי קדם 
סטודנטים למשפטים בהתמחות משפט 

 יזמותב עם הרחבה עסקי בינלאומי
שמסיימים בהצלחה את הקורס יהיו 
זכאים לפטור מהקורס "קניין רוחני 

 (10453" )קוד בינלאומי

    

Yearly    
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10547 Oxford International Intellectual 

Property Moot 
 פרופ' ליאור זמר

 ד"ר אביב גאון

2 cr.  תוכנית המשפט המבוים בקניין רוחני
באוקספורד היא סדנא שנתית בה 

בתי ספר למשפטים  25-נוטלים חלק כ
מכל העולם המתקיימת מדי שנה 

הסדנא מתקיימת  באוקספורד, אנגליה.
בשיתוף פעולה עם משרד עורכי דין 

אריאל דובינסקי אשר נמנה על צוות 
המנחים. הסדנא מוגבלת לשלושה 

סטודנטים בלבד והרישום פתוח 
ד' ומותנה -לסטודנטים בשנים ב', ג' ו

 בהגשת מועמדות וריאיון אישי

    

    

    

 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". 

 מידע לסטודנט. לוח בחינות אישי מפורסם בתחנת ה


