תקנון הלימודים

פרק א – כללי
 .1התקנון
)א( תקנון הלימודים של אוניברסיטת חיפה ,לרבות תקנון המשמעת על נספחיו,
יחול גם על תלמידי/ות הפקולטה למשפטים ,בשינויים המחויבים ובשינויים
נוספים ,כמפורט בהמשך בתקנון הלימודים של הפקולטה )להלן – התקנון(.
)ב( התקנון נקבע על-ידי מועצת הפקולטה ,וזו מוסמכת לשנותו מעת לעת.
 .2מטרת הלימודים
המטרה העיקרית של הפקולטה למשפטים היא להכשיר משפטנים ומשפטניות מן
השורה הראשונה כדי שיוכלו למלא תפקידים של עריכת-דין ,ייעוץ משפטי,
תפקידים אקדמיים ותפקידים משפטיים אחרים ,וכן תפקידים לא-משפטיים
בשירות הציבורי או במגזר העסקי ,בארץ ומחוצה לה .לפיכך מאפשרת הפקולטה
למשפטים לתלמידיה ותלמידותיה לרכוש השכלה גם בתחומים אחרים ,ואף
להשתלב בתהליך הגלובליזציה .שאיפת הפקולטה היא כי בוגריה ובוגרותיה ימלאו
את תפקידיהם השונים תוך רגישות לשלטון החוק ,לערכי יסוד אנושיים ולמעורבות
חברתית.
 .3קבלת תואר וזכאות להירשם להתמחות
)א( עם סיום הלימודים יקבלו הבוגרים/ות את התואר :בוגר במשפטים ).(LL.B.
)ב( עם סיום הלימודים ,ניתן לפי חוק לשכת עורכי הדין להירשם להתמחות.
בסיום תקופת ההתמחות רשאים המתמחים/ות להתייצב לבחינות של לשכת
עורכי הדין .מי שעמדו בבחינות זכאים ,בתנאים הקבועים בחוק ,לקבל רישיון
לעריכת-דין.

פרק ב – קבלה לפקולטה
 .4הקבלה לפקולטה לתואר ראשון
)א( מספר התלמידים המיועדים להתקבל לפקולטה ייקבע על-ידי מועצת
הפקולטה.
)ב( קבלה רגילה
קבלת מועמדים במסלול הקבלה הרגיל תעשה על פי הכללים הבאים:
) (1הקבלה ללימודים לפי ממוצע משוקלל של ציונים בתעודת הבגרות )או
במכינה של אוניברסיטת חיפה ,או בתעודת בוגר ,או בתעודת מוסמך ,לפי
הציון הגבוה ביותר( ובבחינת הכניסה הפסיכומטרית )להלן" :ציון הסכם"(.
צורת השקלול בין שני מרכיבי היסוד נקבעת ע"י מועצת הפקולטה והיא
מתפרסמת באתר מחלקת ההרשמה של האוניברסיטה )להלן :אתר
ההרשמה האוניברסיטאי(.
) (2הקבלה היא לפי הממוצע המשוקלל הגבוה ביותר מתוך קבוצת המועמדים.
) (3לעניין תעודת הבגרות חלות ההוראות באשר לתנאי הקבלה הכלליים
לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה.
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) (4תעודת הבוגר ותעודת המוסמך ,שציוניהן יכולים להחליף את ציוני תעודת
הבגרות ,הן תעודות של מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
ויחולו בעניינן ההוראות הקבועות באתר ההרשמה האוניברסיטאי.
)ג( קבלה על סמך לימודים קודמים
הדיקן או מי שהוסמך על ידו רשאי לאפשר קבלה ללימודים על בסיס הישגים
אקדמיים בחוגים אחרים במוסדות המוכרים על ידי המל"ג ,בהתחשב
בהמלצת ועדת הקבלה שתתקבל בהסתמך על הישגי המועמדים בלימודים
האקדמיים הקודמים ,תחומי הלימוד בהם למדו ,ראיון קבלה שערכו עם יו"ר
ועדת הקבלה או מי שהוסמך על ידו ,אישור מיקום במחזור הלימודים ועל פי
חיבור משפטי בן שני עמודים שהגישו המועמדים ובהתקיים אחת החלופות
הבאות:
) (1המועמדים סיימו תואר שני בהצטיינות
) (2המועמדים סיימו תואר ראשון בהצטיינות וציון הסכם שלהם אינו נמוך
מציון שנקבע על ידי הדיקן לעניין זה.
) (3המועמדים השלימו שנת לימודים אחת לפחות בחוג אחר ,ציון הסכם שלהם
אינו נמוך מציון שקבע הדיקן לעניין זה ,וממוצע ציוניהם בלימודים
הקודמים ו/או המיקום היחסי שלהם ביחס לתלמידים במחזורם גבוה
מציון או מיקום בכיתה שייקבע הדיקן כתנאי מינימאלי לקבלה.
) (4קבלת המועמדים תותנה בחתימת המועמד על הצהרת רצינות בלימודים
בנוסח שיוצג למועמדים ורשאי הדיקן להתנותה בתנאים נוספים.
)ד( קבלת ראויים לקידום
) (1הדיקן רשאי לאפשר קבלת מועמדים ראויים לקידום ובלבד שציון הסכם
שלהם אינו רחוק יותר מ 5%-מהציון המהווה את סף הקבלה הרגיל
לפקולטה באותה שנה.
מועמדים ראויים לקידום הם מי שסווגו ככאלה על ידי מי שאמון על כך
בעיני האוניברסיטאות .בהווה מדובר ב "האגודה לקידום החינוך" ,זאת
על-פי משתנים אחידים שאושרו ע"י האוניברסיטאות ,והם בעיקרם נסיבות
חיים קשות שליוו אותם עד לגיל  .18מדובר בניקוד של  30נקודות ומעלה.
הקבלה בנתיב מיוחד זה תוגבל עד  5%מסך המתקבלים לפקולטה.
) (2בנוסף לכך תתאפשר קבלה של עד  2תלמידים מצטיינים באוניברסיטה על-
פי הישגיהם ,ובלבד שהוכרו כ"ראויים לקידום" בשנת לימודים קודמת,
וציון הסכם שלהם אינו רחוק יותר מ 5% -מסף הקבלה הרגילה לפקולטה
בשנה הנבחנת .קבלה מיוחדת זו כפופה לשיקול הדעת של דיקן הפקולטה.
) (3הליכי קבלה חריגים יחולו רק על מי שיפנו אל העמותה לקידום החינוך
בבקשה להכיר בהם כראויים לקידום עד לתאריך המפורסם באתר
ההרשמה האוניברסיטאי.
) (4תלמידים שהתקבלו בקבלה חריגה בין במסלול הרשמי של "ראויים
לקידום" ובין על רקע של מצב חברתי-כלכלי שלא במסלול האמור ,יקבלו
ליווי אקדמי במטרה לתמוך ולסייע להם במהלך לימודיהם .תנאי מעבר
משנה א' לשנה ב' במסלול קבלה זה הוא שיתוף פעולה עם צוות מלווה,
בהתאם לנוהל שייקבע מעת לעת ושיובא לידיעת התלמידים.
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)ו( קבלה לפי מבחן התאמה
) (1בסמכות דיקן הפקולטה לקבוע שמועמדים שציון הסכם שלהם נמוך מסף
קבלה שנקבע ו/או מועמדים שנדרש לגביהם מידע נוסף לצורך ההחלטה על
קבלתם לפקולטה במסגרת מסלולי הקבלה המפורטים בס"ק )ג()-ה( לעיל
ייבחנו במבחן התאמה במועד ובתנאים שיקבע הדיקן.
) (2ההחלטה לגבי קבלת מועמדים שיעברו את מבחן ההתאמה תעשה בהתאם
לציון שקיבלו במבחן ביחד עם נתוני קבלה נוספים ככל שישנם )ציון במבחן
הכניסה הפסיכומטרי ,ציוני תעודת הבגרות ,הישגים בלימודים קודמים
ועוד(.
) (3למעט במקרים חריגים שאישר הדיקן לא יהיו מועמדים רשאים לגשת
למבחן ההתאמה יותר מפעמיים ולא יותר מפעם אחת בכל שנת לימודים.
)ז( קבלה לשנה מתקדמת:
) (1ניתן להתקבל לפקולטה גם לשנת לימודים מתקדמת.
א( יתקבלו מועמדים העומדים בתנאי הקבלה הרגילים של הפקולטה ,לפי
סעיף )4ב(,ואשר למדו בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות
למשפטים המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה )להלן :פקולטה
למשפטים מוכרת( ,ובלבד שממוצע הציונים בלימודים הקודמים אינו
נמוך מ.75 -
ב( כמו כן ,יוכלו להתקבל מועמדים לשנת הלימודים השנייה בפקולטה ,אף
אם הם אינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים של הפקולטה ,אם הם
סיימו שנה א' סדירה במסלול הרגיל של פקולטה למשפטים מוכרת ,וזאת
בהצטיינות יוצאת דופן ,כשממוצע הציונים שלהם מצוי בתחום חמשת
האחוזים הגבוהים בשנתון שאותו סיימו או בציון גבוה מהציון שנקבע על
ידי דיקן הפקולטה לעניין זה.
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)ה( קבלה על סמך קורסי קדם
) (1הדיקן או מי שהוסמך על ידו רשאי לאפשר לימודים של קורסי קדם,
כהגדרת מונח זה להלן ,גם למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה
המפורטים בס"ק )ב()-ד( לעיל ,ובלבד שהם עומדים בקריטריונים שנקבעו
על ידו .יודגש כי הדיקן רשאי לקבוע מספר מקסימלי של מועמדים
שרשאים ללמוד קורסי קדם בכל שנה .במידה שמספר המעוניינים בלימוד
קורסי הקדם גבוה מהמספר המקסימלי שקבע הדיקן ,יילמדו את קורסי
הקדם המועמדים בהתאם לקריטריונים שקבע הדיקן.
) (2הלימודים בקורסי קדם ייעשו במסגרת של שמיעה חופשית או כחלק
מלימודים לתואר אחר באוניברסיטת חיפה ,ולא במסגרת לימודים לקראת
תואר בוגר במשפטים.
) (3מועמדים שציוניהם בקורסי הקדם יעמדו ברף שיקבע על-ידי הדיקן
ויפורסם מראש באתר הפקולטה יהיו רשאים להתקבל לשנה הראשונה
בפקולטה למשפטים ,ויהיו פטורים מקורסים שאותם למדו כקורסי קדם.
צורת חישוב הממוצע המשוקלל של קורסי הקדם תיקבע על ידי הדיקן
ותתפרסם באתר הפקולטה.
)" (4קורסי קדם" – קורסים במקורות המשפט הישראלי ,משפט פלילי ,משפט
ציבורי וכן קורסים נוספים כפי שיקבע הדיקן ,שניתנו בפקולטה למשפטים
של אוניברסיטת חיפה ,ובלבד שכל הקורסים נלמדו במהלך שנה אקדמית
אחת ,ובהתאם לאישור הדיקן כמפורט בס"ק ) (1לעיל.
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ג( עיקרי אמות-המידה להכרה בלימודים של תלמידים שהתקבלו לפקולטה
לשנה מתקדמת ומבקשים הכרה בלימודים קודמים בפקולטה או במכללה
למשפטים:
 שיעורי חובה:)(1מספר נקודות הזכות הנזקפות בעבור שיעורי חובה הניתנים גם
בפקולטה יהיה כמספר הנקודות הניתן בפקולטה בעבור הקורס
הנלמד ,או כמספר נקודות הזכות הניתן במוסד שבו נלמד הקורס– לפי
הנמוך מבין השניים.
)(2שיעורים שנלמדו כשיעורי חובה באותו מוסד ,ושאינם ניתנים כשיעורי
חובה בפקולטה ,וכן שיעורי בחירה ,יוכרו כקורס בחירה שערכו כהיקף
הנקודות שנקבע לו במוסד שבו נלמד.
)(3לימודים שהוכרו כאמור ידווחו בגיליון הציונים ללא ציון ,ולא ייכללו
בחישוב הציון הסופי המשוקלל.
)(4לא תינתן הכרה בקורס שהציון בו אינו  75לפחות.
)ח( קבלה בכל המסלולים המפורטים בס"ק )ב( – )ו( לעיל ,כפופה לתנאים הבאים:
) (1תוקף הקבלה לשנה אחת בלבד.
) (2יתקבלו רק מי שהגיעו באנגלית כשפה זרה לרמת "מתקדמים א" לפחות.
על מנת לסווג את רמת ידיעותיו/ה של המועמד/ת בשפה האנגלית או
להעניק פטור מהם ,מחויב הסטודנט/ית בבחינת מיון באנגלית
)פסיכומטרי/אמיר/אמירם( כחלק מתנאי הקבלה באוניברסיטה .פירוט ניתן
לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי
אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.
) (3מועמדים שלא כתבו את בחינת הכניסה הפסיכומטרית בעברית או
מועמדים הפטורים מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי ספר
תיכוניים ששפת ההוראה בהם לא הייתה עברית ,יתקבלו רק לאחר שעברו
בחינת יע"ל בציון  120לפחות .מועמדים שעברו את בחינת היע"ל בציון של
 115עד  119נקודות יתקבלו אולם המשך לימודיהם יותנה בעמידה בבחינת
היע"ל בציון של  120לפחות עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם
באוניברסיטה.
)ט( לא יתקבלו לפקולטה תלמידים שלא מן המניין או על תנאי ,אלא בהתאם
להוראות תקנון זה.
)י( מסלולי קבלה נוספים:
מועצת הפקולטה מסמיכה את הדיקן לקבל מועמדים לתואר ראשון ע"פ
קריטריונים שיאושרו מעת לעת במועצת הפקולטה.
מועד אחרון להרשמה לשנת לימודים מתקדמת כולל הגשת המיקום במדרג הציונים
בשנתון הלימודים במוסד האחר הינו על פי המפורט באתר ההרשמה האוניברסיטאי.
מועד הרישום לפקולטה ,ככל שלא נקבע במפורש בהוראות שלעיל ,יהיה על פי
המתפרסם באתר ההרשמה האוניברסיטאי.
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 .5משך הלימודים
)א( משך הלימודים הוא שלוש שנים
)ב( תלמידים/ות בעלי/ות תואר בוגר של אוניברסיטה בישראל או של מוסד
להשכלה גבוהה אחר שהוכר לצורך זה על-ידי הפקולטה ,יקבלו פטור מלימוד
של  18נקודות זכות מבין מקצועות הבחירה )הלא משפטיים( ,ויהיו זכאים/ות
לסיים את הלימודים בפקולטה בתום שלוש שנים.
)ג( מי שיזכו להכרה בלימודים קודמים לפי סעיף  9להלן בהיקף שיביא לצבירתן
של  142נקודות עד סוף שנה ג' ,יהיו זכאים/ות לסיים את הלימודים בפקולטה
בתום שלוש שנים.
וחצי1.

 .6סף מעבר לשנה גבוהה ודרישות קדם לקורסים
)א( ) (1הרישום לשנה ב' יהיה רק על פי תנאי הסף הבאים:
א( ממוצע הציונים בשנה א' הוא לפחות .70
ב( ציון "עובר" בקורס "מקורות המשפט הישראלי.
ג( ציון "השלים" בקורס "מיומנויות משפט ומידע".
ד( מי שציונם הממוצע בשנה א' יהיה פחות מ 72 -יחויבו במפגש היוועצות
עם חבר/ת סגל מהפקולטה ומזכירות התלמידים ,לשם תכנון המשך
לימודיהם .לצורך העניין ,לא יובאו בחשבון ציוני מבחנים שיתקיימו
לאחר סיום מועדי ב' ,לרבות מועדי ג'.
ה( מי שבסוף השנה השנייה ללימודיו ממוצע ציוניו בקורסי שנה א נמוך
מ 70 -לימודיו יופסקו.
) (2סעיף קטן )א( 1לעיל יחול רק על מי שסיימו שנה א' בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה ,ולא על מי שעברו ללמוד בפקולטה ממוסדות אחרים.
) (3הוועדה לענייני תלמידים רשאית להתיר למי שלא עמדו בדרישת קדם לפי
דרישת סעיף קטן )א())(1ב( ו/או סעיף קטן )א())(1ג( לעיל ,ללמוד מקצועות
משפטיים של שנה ב )חובה ובחירה( בהיקף שלא יעלה על  15נקודות זכות.
)ב( ) (1הרישום לשנה ג' יהיה רק על פי תנאי הסף הבאים:
א( ממוצע הציונים בשנת הלימודים הקודמת לה הוא  60לפחות.
ב( ציון "עובר" בכל מקצועות החובה של שנה א'.
ג( ציון עובר בארבעה מקצועות מבין מקצועות החובה המשפטיים בשנה
ב'.
) (2הוועדה לענייני תלמידים רשאית להתיר למי שלא עמדו בדרישת הקדם לפי
סעיף )ב() (1לעיל ,ללמוד עד שני מקצועות חובה בשנה ג' .יועץ אקדמי של
תכנית משותפת של הפקולטה למשפטים עם חוג אחר רשאי להתיר
לתלמידים/ות הלומדים/ות במסלול משותף ,שלא עמדו בדרישת קדם לפי
סעיף )ב() (1לעיל ,ללמוד עד שני מקצועות חובה בשנה ג'.
)ג( הרישום לשנה ד' יהיה רק אם ממוצע הציונים בשנת הלימודים הקודמת לה
הוא  60לפחות .הוראה זו תהווה תנאי סף לרישום לשנה ד'.
)ד( אין אפשרות להירשם לשנה מתקדמת בלי לעמוד בתנאי הסף למעבר במלואם,
וכל הפרה של איסור זה תוביל לפסילת הרשמה ,לימוד או סיום הלימודים של
קורס ,סמינריון ,סדנה או קליניקה שנעשו בניגוד להוראה זו.
 1בתכניות המשותפות לפקולטה למשפטים ולחוגים אחרים משך הלימודים בפקולטה
למשפטים יכול להשתנות .נא ראו פירוט תכניות ספציפיות בהמשך.

11

תקנון הלימודים

פרק ג – מהלך הלימודים )כללי(
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)ה( כישלון בשלושה מקצועות חובה או יותר בשנת לימודים לא יאפשר מעבר
לשנת לימודים גבוהה יותר.
)ו( דרישות קדם וחזרה על קורסים
) (1למי שלא השלימו את הלימודים בקורס חובה בשנת הלימודים הקודמת,
ישנה חובה להירשם לקורס חובה זה לפני הרישום לתכנית הלימודים בשנה
הנוכחית.
) (2למבקשים/ות לחזור וללמוד בקורס חובה לצורך שיפור ציון ,ישנה החובה
להירשם לתכנית הלימודים לשנת הלימודים הנוכחית.
) (3הרישום לקורסים חוזרים כפוף למכסת נקודות הזכות המותרת בשנה
ובסמסטר.
 .7חזרה על קורס
)א( חזרה על קורס חובה לאחר כישלון:
כישלון בקורס מחייב ללמוד אותו שוב.
)ב( יש למלא אחר כל חובות הלימוד כפי שייקבעו בשנה שבה נעשית החזרה על
לימוד הקורס .לא יינתן פטור משום חובה )לרבות כתיבת עבודות בית ,בחינות
ביניים וכו'(.
)ג( חזרה על קורס בחירה לאחר כישלון:
) (1במקרה של כישלון בקורס בחירה ,ישנה אפשרות – אך היא אינה חובה –
להירשם אליו שוב )הרישום על סמך מקום פנוי(.
) (2יש למלא אחר כל חובות הלימוד כפי שייקבעו בשנה שבה נעשית החזרה על
לימוד הקורס .לא יינתן פטור משום חובה )לרבות כתיבת עבודות בית,
בחינות ביניים וכו'(.
)ד( חזרה על קורס שלא לאחר כישלון:
) (1לתלמידים/ות שניגשו לבחינה הסופית ,קיבלו ציון עובר והמעוניינים/ות
לנסות לשפר את הציון ,ישנה אפשרות ללמוד את הקורס שוב )בקורסי
בחירה הרישום על סמך מקום פנוי( .לתלמידים/ות שלמדו קורס חובה ,אך
לא ניגשו לבחינה הסופית ,ישנה החובה ללמוד אותו מחדש.
) (2יש למלא אחר כל חובות הלימוד כפי שייקבעו בשנה שבה נעשית החזרה על
לימוד הקורס .באישור המורה ניתן לגרור ציון חלקי שנתקבל באותו מקצוע
בפעם הקודמת או חלק ממנו.
) (3שונה משקלו היחסי של הציון החלקי בשנה שבה נלמד המקצוע מחדש,
ישוקלל משקלו של הציון החלקי בהתאם לשיקול דעת המורה.
) (4לא ניתן לחזור על קורס "מקורות המשפט הישראלי" למעט במקרה של
כישלון.
) (5במקרה זה קובע הציון האחרון.
)ה( מי שנכשלו במקצוע חובה ,חזרו עליו ונכשלו בו שוב ,יחולו הוראות סעיף .8
)ו( אין ללמוד כל מקצוע שמועד הוראתו חופף באופן מלא או חלקי את מועד
ההוראה של המקצוע שנלמד מחדש.
)ז( במקרה של כישלון במקצוע חובה או אי הגעה לבחינה והמקצוע לא ניתן
בפקולטה בשנה שלאחר מכן – יובא העניין לידיעת הדיקן כדי שימצא פתרון
הולם.
)ח( לא ניתן לחזור על לימוד קורס מסוים לצורך שיפור ציון אם בינתיים נלמד
קורס מתקדם יותר באותו נושא.
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 .8מניעת המשך לימודים עקב כישלון
)א( במקרה של כישלון בקורס חובה ,חזרה על הקורס )או על קורס שאמור להוות
תחליף אותו קורס( ,וכישלון נוסף ,יגרמו להפסקת הלימודים בפקולטה .לעניין
סעיף זה ,בקורסים שבהם מתקיימת בחינה סופית ,לא ייחשב כישלון בקורס
אם התלמיד/ה לא נבחנו באף אחד ממועדי הבחינה הסופית.
)ב( לצורך טיפול בערעורים על החלטה להפעיל סעיף זה תוקם ועדה שתורכב
מיו"ר ועדת הקבלה ,יו"ר הוועדה לענייני תלמידים ושלושה חברי/ות סגל
אקדמי נוספים שימונו על ידי הדיקן.
)ג( במקרים חריגים מאוד ולפי בקשת התלמיד/ה תהיה רשאית הוועדה לאשר
חזרה נוספת אחת על הקורס .הוועדה תורשה גם להתנות את החזרה על
הקורס בתנאים ,ובכלל זה בצמצום היקף הקורסים שיילמדו בכל סמסטר.
)ד( מי שבעניינו/ה מתנהל הדיון בוועדה רשאי/ת להיות נוכח/ת בדיון ,כמו כן
נציגות מועצת הסטודנטים של הפקולטה רשאית לייצג את התלמיד/ה
המעוניינים בכך בדיון .
)ה( הופסקו הלימודים עקב כישלון כפול ,ניתן לפנות בבקשה לחידוש הלימודים
רק לאחר שלוש שנים .הדיקן או ממלא מקומו רשאים ,במקרים חריגים,
לאשר את חידוש הלימודים לפני שחלפו שלוש השנים .תלמיד/ה יוכלו לחדש
את הלימודים כאמור רק אם עמדו בתנאי הקבלה לפקולטה בשנת חידוש
ההרשמה .במקרה כזה ניתן להכיר בקורסים שנלמדו בפקולטה בעבר ושציונם
אינו נמוך מ.75 -
 .9רציפות הלימודים
)א( תלמידים/ות המבקשים/ות להפסיק את הלימודים נדרשים לקבל את הסכמת
הדיקן לכך בכתב.
)ב( ככלל ,רשות כאמור תינתן רק למי שסיימו את שנת הלימודים הראשונה
לפחות.
)ג( הפסקת לימודים ללא רשות ,לא ניתן לחדשם אלא אם התלמיד/ה נרשמו
מחדש לפקולטה ועמדו בתנאי הקבלה כפי שיהיו אותו זמן.
)ד( בכל מקרה של הפסקת לימודים יש להודיע בכתב על ההפסקה לאגף מינהל
תלמידים.
)ה( תלמידים/ות הזכאים/ות לחזור ללימודים לאחר הפסקה יידרשו לעבור הליכי
הרשמה רגילים.
)ו( אם התקופה שבין הפסקת הלימודים וחידושם אינה עולה על שתי שנות
לימוד ,יוכרו מקצועות הלימוד שנלמדו לפני ההפסקה לצורך המשך
הלימודים.
)ז( עלתה תקופת ההפסקה על שנתיים ,רשאית הוועדה לענייני תלמידים לחייב
את התלמיד/ה לחזור על מקצועות לימוד שכבר נלמדו ושבהם נבחן ,וכן לחייב
בהשלמות שונות לקראת קבלת התואר.
)ח( חובה לסיים את הלימודים בפקולטה תוך שש שנים וחצי מיום תחילתם .אי
סיום הלימודים בפקולטה תוך המועד האמור ,יגרום להפסקת הלימודים.
במקרה של הפסקת לימודים כאמור לא יחודשו הלימודים אלא אם נרשמו
התלמיד/ה מחדש ועמדו בתנאי הקבלה לפקולטה כפי שיהיו באותו זמן.
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)ט( תלמידי שנה ד' לא יוכלו לחזור על קורס חובה של שנה א' ושנה ב' אלא אם
הדבר דרוש לצורך השלמת התואר.
)י( תלמיד לא יחזור על אותו קורס חובה לשם שיפור ציון יותר מפעם אחת במהלך
התואר.
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חודשו לימודים כאמור ,לא יוכרו הלימודים שנלמדו בפקולטה קודם לכן,
כולם או חלקם ,אלא באישור הוועדה לענייני תלמידים.
 .10המכסה של נקודות זכות בשנת לימודים ובסמסטר לימודים
)א( המכסה המותרת המרבית של נקודות זכות לתואר בוגר במשפטים מבין
מקצועות הלימוד המוצעים בפקולטה או אלו הקבילים להשלמת הלימודים
לתואר היא כדלקמן:
) (1מסלול לימודים חד חוגי-
שנה א :מכסת שיעורי החובה המוצעת לתלמידי/ות שנה א על-ידי
הפקולטה בשנת הלימודים הראשונה–  38נקודות ולא יותר מ 26-נקודות
בסמסטר לימוד אחד.
שנים ב-ג 42 :נקודות זכות בכל אחת מהשנים; לא יותר מ 26-נקודות
בסמסטר אחד בכל אחת מהשנים.
שנה ד :עד  26נקודות זכות בסמסטר א.
) (2תכניות משותפות -מכסת נקודות שנתית בפקולטה למשפטים בלבד:
שנה א -עד  38נקודות זכות.
שנה ב -עד  32נקודות זכות.
שנה ג – עד  32נקודות זכות.
שנה ד16 -נקודות זכות )עד  32נקודות זכות בשנה(.
)ב( הוועדה לענייני תלמידים רשאית לאשר חריגה של עד חמש נקודות ממכסת
הנקודות המקסימאלית במהלך הלימודים לתואר.
)ג( אושרה חריגה ממכסת הנקודות המרבית ,היא תחול גם על לימודים מקבילים
לפי סעיף ) 11א( ) (2להלן.
)ד( חריגה ממכסת הנקודות הסמסטריאלית או השנתית תישקל על-ידי הוועדה
במקרים הבאים:
) (1כשלמגיש/ת הבקשה ציון ממוצע של  80לפחות בשנת הלימודים הקודמת
או הישגים אקדמיים בולטים.
) (2ציון )בתמיכת אישורים מתאימים( נסיבות חריגות המחייבות את הגדלת
המכסה.
) (3משקל מיוחד יינתן לשאלה אם עצם החריגה ממכסת השיעורים עלולה
ליצור קשיים ולפגוע באיכות הלימודים של התלמיד/ה.
 .11הכרה בלימודים קודמים ובלימודים מקבילים
)א(
) (1בבקשת הכרה או פטור בגין לימודים קודמים )משפטיים או אחרים( שלמדו
בפקולטה )לרבות מכללה( אחרת למשפטים או במוסד אחר להשכלה
גבוהה ,יש להגיש בקשה לוועדה לענייני תלמידים ,בצירוף המסמכים
התומכים בבקשתם.
) (2לא יינתן פטור מלימוד מקצועות משפטיים )חובה או בחירה( בעבור
קורסים משפטיים שלא נלמדו בפקולטה או במכללה למשפטים .מרב
נקודות הפטור בגין לימודים לא משפטיים הוא  20נקודות זכות.
מתוכן  -עד  18נקודות זכות בגין מקצועות בחירה ועד  2נקודות זכות בגין
מקצוע החובה תולדות הרעיון המדיני.
)ב( הוועדה תשקול בחיוב בקשות להכרה בלימודים קודמים לא משפטיים
בהתקיים התנאים הבאים:
) (1הוגש אישור לימודים רשמי של מוסד אקדמי המוכר על-ידי האוניברסיטה.
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 .12מצטייני דיקן
)א( הליך בחירת מצטייני/ות דיקן לתלמידי/ות שנה א ,ב ו-ג יכלול:
) (1הגדרת רשימת אוכלוסיית המועמדים למצטייני/ות דיקן בהתאם לתנאי
הסף כאמור בסעיפים )12ג( ו)12 -ד(.
) (2בחישוב הממוצע המשוקלל לא ייכללו שני הציונים הנמוכים ביותר בקורסי
בחירה ,אם ציונים אלה נמוכים מהציון הממוצע השנתי.
) (3חישוב ממוצע משוקלל של שאר הציונים על-פי מספר נקודות הזכות של
הקורסים ,תוך מתן משקל שונה לכל אחד מסוגי הקורסים:
 קורסי חובה :משקל 1.00 קורסי בחירה משפטיים0.75 : קורסי בחירה לא משפטיים :לא ישוקללו.) (4בחירה של  5%מהתלמידים/ות עם ממוצע הציונים המשוקלל הגבוה ביותר
)בעבור כל שנה אקדמית בנפרד(.
) (5לצורך חישוב הממוצע יובאו בחשבון ציונים )לרבות ציונים בסמינרים(
שניתנו עד  15בינואר לאחר שנת הלימודים שבה מדובר לתלמידי/ות כל
השנים.
הערה :לתלמידי/ות התכניות המשותפות ,חישוב הממוצע לשנים א ,ב ו-ג
יכלול את ציוני הקורסים הנלמדים בפקולטה למשפטים בלבד ,ולא יכלול
את ציוני הקורסים הנלמדים בחוג השני של המסלול המשותף.
)ב( הליך בחירת מצטייני/ות דיקן מתלמידי/ות שנה ד יכלול:
) (1קביעת המועמדים למצטייני/ות דיקן בהתאם לתנאי הסף כאמור בסעיפים
)12ג( ו)12 -ד(.
) (2בחישוב הממוצע המשוקלל לא ייכלל הציון הנמוך ביותר של קורס בחירה
אם ציון זה נמוך מהציון הממוצע השנתי של התלמיד/ה )לצורך חישוב
הממוצע יתחשבו בציונים בקורסי בחירה משפטיים ולא משפטיים ,וכן כל
הקורסים מהחוג השני בתכניות משותפות(.
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) (2ציון הקורס בעבורו מוגשת בקשת ההכרה הינו ציון "עובר" לפי המקובל
באותו מוסד ,אך לא פחות מציון .75
) (3הקורס נלמד בתקופה של עד שש שנים מיום הגשת הבקשה להכרה.
) (4הוועדה תשקול גם את איכותו של המוסד שבו נלמד התואר ואת איכותו של
הקורס הנדון.
) (5לימודים שנלמדו באחד המסלולים המשותפים של הפקולטה עם חוגים
אחרים ,כאשר הלימודים בחוג האחר התחילו לפני תחילת הלימודים
בפקולטה ,והלימודים בחוג האחר בשלב כלשהו הופסקו ,הלימודים בחוג
האחר יוכרו לפי המפורט:
ההתייחסות ללימודים שהתקיימו לפני תחילת הלימודים בפקולטה תהיה
כמו ללימודים קודמים לא משפטיים.
התייחסות ללימודים שהתקיימו בחוג אחר במקביל ללימודים בפקולטה
תהיה בהתאם למפורט בסעיף "אי סיום הלימודים במסגרת התכנית"
בתקנון הפקולטה.
) (6לימודים שהוכחו ושהוכרו ע"י הוועדה כאמור ידווחו בגיליון הציונים ללא
פירוט וללא ציון ולא ייכללו בחישוב הציון הסופי המשוקלל.
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) (3חישוב הממוצע המשוקלל של שאר הציונים ייעשה על-פי מספר נקודות
הזכות של הקורסים ,תוך מתן משקל שונה לכל אחד מסוגי הקורסים:
 קורסי חובה1.00 : קורסי בחירה משפטיים0.75 : קורסי בחירה לא משפטיים :לא ישוקללו. לתלמידי/ות התכניות המשותפות – ציוני הקורסים בחוג השני.0.50 :) (4בחירה של  5%מהתלמידים/ות עם ממוצע הציונים המשוקלל הגבוה ביותר.
) (5לצורך חישוב הממוצע יובאו בחשבון ציונים של סמסטר א בלבד.
הערה :לתלמידי/ות שנה ד בתכניות המשותפות ,חישוב הממוצע יכלול את
הציונים של שני החוגים בסמסטר א.
)ג( מספר הנקודות המינימאלי שיש להשלים על-מנת להיכלל ברשימת מצטייני
הדיקן:
) (1תלמידי/ות הפקולטה למשפטים בלבד:
א( בשנה א –  34נקודות זכות.
ב( בשנים ב ו -ג –  38נקודות זכות )לכל שנת לימודים(.
ג( בשנה ד –  16נקודות זכות.
) (2תלמידי/ות התכניות המשותפות:
א( בשנה א –  20נקודות זכות משפטיות ולפחות  34נקודות זכות בשני
החוגים יחד.
ב( בשנים ב ו-ג –  18נקודות זכות משפטיות ולפחות  38נקודות זכות בשני
החוגים יחד.
ג( בשנה ד –  6נקודות זכות משפטיות ולפחות  16נקודות זכות בסמסטר א
בשני החוגים יחד.
)ד( הערות:
) (1ציוני "עובר" ו"פטור" ייכללו בסך הנקודות לצבירה ,אך לא ייכללו בחישוב
הממוצע.
) (2ציוני "כישלון" מספריים ייכללו בחישוב הממוצע ,אך לא ייכללו בסך כל
הנקודות לצבירה .לא ייכללו ציוני "כישלון" מילוליים )כמו "לא השלים",
"נכשל"" ,נפסל" וכדומה(.
)ה( סמכות דיקן שלא להעניק הצטיינות
) (1הורשע תלמיד בעבירת משמעת או שהודה בביצוע עבירה לפי תקנון
המשמעת של אוניברסיטת חיפה ,לא יעניק הדיקן לאותו תלמיד הצטיינות
דיקן בשלוש השנים העוקבות את ההרשעה.
) (2חרף האמור בס"ק ) ,(1רשאי הדיקן להעניק הצטיינות לתלמיד שהורשע או
הודה בעבירת משמעת ,אם מצא שאופי העבירה ,או חומרתה או שיקולים
אחרים מצדיקים זאת.
 .13סמכות דיקן להמיר הליך משמעתי בהודאה
הודה תלמיד בביצוע עבירת משמעת לפי תקנון המשמעת של אוניברסיטת חיפה,
וההודאה ניתנה בכתב ונרשמה בתיק האישי ,רשאי הדיקן ,בהסכמת מורה הקורס
הנוגע בדבר ,להסתפק בהודאה זו ולהורות שהתלמיד לא יובא בפני ועדת משמעת.
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 2בתוקף בעבור הבוגרים/ות שיקבלו תעודת בוגר החל מטקס הפקולטה למשפטים שיתקיים בשנה"ל
תשע"ט )קיץ  (2019ואילך.
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 .14סיום הלימודים
)א( סיום הלימודים בפקולטה יוגדר כך ,אם כל הדרישות של האוניברסיטה
והפקולטה בקשר ללימודים מולאו ,נצברו  142נקודות זכות והתקבל ציון
ממוצע של  60לפחות במקצועות שנלמדו.
)ב(
) (1בסיום הלימודים בפקולטה תתקבל מן האוניברסיטה תעודת בוגר
במשפטים ).(LL.B.
) (2בתעודת בוגר יצוין כדלהלן:
א( בהצטיינות יתרה :תלמידים/ות שממוצע ציוניהם/הן הינו ב3% -
2
העליונים של הישגי התלמידים במחזורם ואינו נמוך מ.90 -
ב( בהצטיינות :תלמידים/ות שממוצע ציוניהם/הן הינו ב 15% -עליונים של
הישגי התלמידים/ות במחזורם ,ואינו נמוך מ.85 -
) (3מתן זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה יינתן אך ורק למי
שלמדו מעל  90%מנ"ז לתואר בחוג למשפטים באוניברסיטת חיפה.
בנסיבות מיוחדות רשאי דיקן הפקולטה לאשר הענקת תעודת בוגר
בהצטיינות או תעודת בוגר בהצטיינות יתרה ,גם אם לא עומדים בתנאי זה.
) (4רשימת התלמידים/ות שסיימו לימודיהם/הן בהצטיינות או בהצטיינות
יתרה תפורסם בטקס חלוקת התעודות ,ותישלח אל בתי-המשפט ,משרד
המשפטים ולשכת עורכי-הדין.
)ג( תלמידים/ות לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לכלכלה יוכלו לקבל
אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה
והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  110נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-
 33נקודות זכות לפחות בחוג לכלכלה .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא
החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת
בוגר במשפטים וכלכלה.
)ד( תלמידים/ות לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לפסיכולוגיה יוכלו לקבל
אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה
והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  112נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-
 30נקודות זכות לפחות בחוג לפסיכולוגיה .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי
מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו
תעודת בוגר במשפטים ופסיכולוגיה.
)ה( תלמידים/ות בתואר הכפול בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים
וסיעוד יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל
הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  112נקודות
זכות בפקולטה למשפטים ו 30-נקודות זכות לפחות בחוג לסיעוד .קבלת
תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי
שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים וסיעוד.
)ו( תלמידים/ות לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לתקשורת יוכלו לקבל
אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה
והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  112נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-
 30נקודות זכות לפחות בחוג לתקשורת .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי
מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו
תעודת בוגר במשפטים ותקשורת.
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)ז( תלמידים/ות לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג ללימודי אסיה יוכלו
לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של
האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  112נקודות זכות בפקולטה
למשפטים ו 30-נקודות זכות לפחות בחוג ללימודי אסיה .קבלת תעודת בוגר
תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו
דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ולימודי אסיה.
)ח( תלמידים/ות לתואר ראשון במשפטים במקביל לתכנית "אופקים" -תכנית
המצטיינים של אוניברסיטת חיפה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות
במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר
ללימודים ,וצברו  112נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו 30-נקודות זכות
לפחות בתכנית "אופקים"  -תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה .קבלת
תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי
שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותכנית "אופקים" -
תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה.
)ט( תלמידים/ות בתואר הכפול בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים
ובעבודה סוציאלית יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו
בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו 112
נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו 30-נקודות זכות לפחות בחוג לעבודה
סוציאלית .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן
החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים
ובעבודה סוציאלית.
)י( תלמידים/ות לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג למערכות מידע יוכלו
לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של
האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  112נקודות זכות בפקולטה
למשפטים ו 30 -נקודות זכות לפחות בחוג למערכות מידע .קבלת תעודת בוגר
תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו
דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ומערכות מידע.
)יא( תלמידים/ות בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני
בפילוסופיה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל
הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  114נקודות
זכות בפקולטה למשפטים )מתוכן  2נקודות במסגרת "דרך הרוח"( ו20-
נקודות זכות לפחות בחוג לפילוסופיה .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא
החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת
בוגר במשפטים ותואר שני בפילוסופיה.
)יב( תלמידים/ות לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לסוציולוגיה יוכלו לקבל
אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה
והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  112נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-
 30נקודות זכות לפחות בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה .קבלת תעודת
בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו
דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
)יג( תלמידים/ות בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים
בינלאומיים יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל
הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  114נקודות
זכות בפקולטה למשפטים )מתוכן  2נקודות במסגרת "דרך הרוח"( ו20-
נקודות זכות לפחות בתכנית ליחסים בינלאומיים .קבלת תעודת בוגר תותנה
במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה
יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים.
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)יד( תלמידים/ות בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני במינהל
ומדיניות ציבורית יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו
בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו 114
נקודות זכות בפקולטה למשפטים )מתוכן  2נקודות במסגרת "דרך הרוח"( ו-
 20נקודות זכות לפחות בתכנית למינהל ומדיניות ציבורית .קבלת תעודת בוגר
תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו
דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותואר שני במינהל ומדיניות
ציבורית.
)טו( תלמידים/ות בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בלימודי
אסיה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות
של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  114נקודות זכות
בפקולטה למשפטים )מתוכן  2נקודות במסגרת "דרך הרוח"( ו 20-נקודות
זכות לפחות בלימודי אסיה .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות
בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר
במשפטים ותואר שני בלימודי אסיה.
)טז( תלמידים/ות בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בחוג
להיסטוריה כללית יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו
בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו 114
נקודות זכות בפקולטה למשפטים )מתוכן  2נקודות במסגרת "דרך הרוח"( ו-
 20נקודות זכות לפחות בחוג להיסטוריה כללית .קבלת תעודת בוגר תותנה
במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה
יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותואר שני בהיסטוריה כללית.
)יז( תלמידים/ות בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בניהול
מערכות חינוך )במסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך בפקולטה לחינוך(
יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל הדרישות של
האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  114נקודות זכות בפקולטה
למשפטים )מתוכן  2נקודות במסגרת "דרך הרוח"( ו 20-נקודות זכות לפחות
בניהול מערכות חינוך .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל
אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר
במשפטים ותואר שני בניהול מערכות חינוך.
)יח( תלמידים/ות בתכנית המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני
בקרימינולוגיה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות במשפטים אם עמדו בכל
הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים ,וצברו  114נקודות
זכות בפקולטה למשפטים )מתוכן  2נקודות במסגרת "דרך הרוח"( ו20-
נקודות זכות לפחות בקרימינולוגיה .קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא
החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .מי שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת
בוגר במשפטים ותואר שני בקרימינולוגיה.
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פרק ד – מבנה הלימודים
 .15הרכב תכנית ההוראה
)א( תכנית ההוראה מורכבת ממקצועות חובה וממקצועות בחירה.
)ב( מקצועות הבחירה כוללים :סמינרים ,שיעורי בחירה וסדנאות.
 .16מקצועות חובה – כללי
מקצועות החובה נלמדים בשנים א-ד .שנה א כוללת מקצועות חובה בלבד .רשימת
מקצועות החובה לפי שנות הלימוד השונות מובאת בהמשך ,והיא יכולה להשתנות מעת
לעת לפי החלטת מועצת הפקולטה.
 .17מקצועות בחירה – כללי
)א( ניתן להשתתף בשיעורי בחירה ובסדנאות משנה ב .עם זאת ,בשנה א ניתן
לבחור בלימוד של מקצועות חובה מורחבים הנלמדים בשנה זאת.
)ב( ועדת ההוראה תקבע הנחיות באשר לקדימויות ברישום למקצועות הבחירה.
ההנחיות יובאו לידיעת התלמידים/ות.
)ג( יש ללמוד לפחות שני סמינרים .השתתפות בסמינרים היא משנה ג .במקרים
מיוחדים ,בכפוף לאישור המורה ולקיומם של מקומות פנויים בסמינר ,יותר
גם לתלמידי/ות שנה ב להשתתף בו.
)ד( אשכול במשפט וטכנולוגיה :מי שהשלימו לפחות קורס מבוא )מבוא לקניין
רוחני( ,שני קורסי בחירה וסמינר אחד מן הקורסים שבאשכול בציון של 75
לפחות בכל קורס ,יירשם האשכול ,ובאישור מרכזי האשכול ,בתדפיס
הציונים.
)ה( אשכול במשפט ,חברה ושינוי חברתי :מי שהשלימו את קורס החובה
תיאוריות חברתיות ומשפט – יסודות )בציון  77לפחות( ,וכן לפחות קורס
מתקדם אחד ,שלושה קורסי בחירה וסמינר אחד מן הקורסים שבאשכול,
בציון של  75לפחות בכל אחד מהקורסים ,ובציון ממוצע סופי של  77לפחות,
יירשם האשכול ,באישור מרכז האשכול ,בתדפיס הציונים.
)ו( אשכול במשפט פלילי :מי שהשלימו את קורסי החובה במשפט פלילי ,דיון
פלילי ודיני ראיות ,וכן לפחות קורס מתקדם אחד ,שני קורסי בחירה וסמינר
אחד מן הקורסים שבאשכול בציון של  75לפחות )בכל אחד מהקורסים(,
יירשם האשכול ,ובאישור מרכז האשכול ,בתדפיס הציונים.
)ז( על פי החלטת רשויות האוניברסיטה החל משנת תשע"ד תלמידי התואר
הראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטה ילמדו קורסים של  4נקודות
במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח .מתוך  4הנקודות
מוכרות  2נקודות במסגרת הקורס "תולדות הרעיון המדיני" הנלמד בפקולטה
כקורס חובה בשנה א.
תלמידי/ות התואר הראשון במסלול חד חוגי ,ילמדו לפחות קורס אחד בהיקף
של  2נ"ז ולא יותר מ 4 -נ"ז 3במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי
הרוח .קורס זה ייחשב לקורס בחירה במניין הנקודות החוץ משפטיות.
הלומדים/ות בתואר משותף ,כשהחוג השני שלהם/הן אינו בפקולטה למדעי
הרוח ,ילמדו במסגרת החוג השני קורס אחד בן  2נ"ז במסגרת לימודי "דרך
הרוח" בפקולטה למדעי הרוח.
רשימת הקורסים המוכרים במסגרת לימודי "דרך הרוח" תתפרסם באתר
 3חל על סטודנטים שהתחילו לימודים החל משנה"ל תשע"ז
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 .18מקצועות בחירה לא משפטיים – כללי
)א( במסגרת התפיסה הבין-תחומית שלה מעודדת הפקולטה את מי שאינם
לומדים בתכניות משותפות ללמוד מקצועות בחירה לא משפטיים החל משנה
ב.
)ב( למי שאינם לומדים בתכנית משותפת או בתכנית עם חוג אחר ישנה
האפשרות לבחור קורסים וסמינרים הניתנים בחוגים השונים באוניברסיטה
ובמכסה שלא תעלה על  14נקודות זכות 2) 4עד  4נקודות מתוכן במסגרת
תכנית "דרך הרוח"( .לא יילמדו קורסים וסמינרים הנלמדים במסגרת לימודי
תעודה או לימודים שאינם לתואר ,או סדנאות ,או קורסים בעלי תוכן משפטי.
כמו כן סמינר שיילמד מחוץ לפקולטה לא יהווה תחליף לסמינר משפטי.
 .19חובת לימוד אנגלית
)א( חובת לימוד אנגלית באוניברסיטה:
) (1חובה על כל סטודנט/ית להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו/ה
לתואר .פטורים מלימודים אלו יהיו מי שהגיעו ל"רמת פטור" אשר הוגדרה
על ידי האוניברסיטה ומפורטת להלן .תלמידי/ות הפקולטה למשפטים
ימלאו חובה זו באמצעות השלמת הקורסים הבאים:
א( מתקדמים א – מי שציונם בבחינת אמי"ר מצוי )או בפרק האנגלית
בבחינה הפסיכומטרית( בתחום של  119-100נקודות :ילמדו את המקצוע
"אנגלית מתקדמים א' בהיקף של  4שעות שבועיות במשך הסמסטר
הראשון במסגרת היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה .אם יעמדו בבחינת
המעבר ,ימשיכו לימוד "אנגלית מתקדמים ב" במהלך הסמסטר השני,
כמפורט להלן.
ב( מתקדמים ב – מי שציונם בבחינת אמי"ר )או בפרק האנגלית בבחינה
הפסיכומטרית( מצוי בתחום של  133-120ואינם נכללים בהגדרת "רמת
פטור" להלן ,וכן מי שסיימו בהצלחה את הקורס "מתקדמים א' :ילמדו
את המקצוע "אנגלית מתקדמים ב' בהיקף של  4שעות שבועיות במשך
סמסטר אחד בשנה א.
ג( יש לסיים את לימוד האנגלית באוניברסיטה עד תום השנה הראשונה
ללימודים .מי שלא יעמדו בדרישה זו ,לא יוכלו להמשיך ללמוד מקצועות
משנה ב' ,אלא אם קיבלו את אישור הדיקן .בכל מקרה מי שלא עמדו
בדרישה הנ"ל לא יוכלו ללמוד בשנה ג'.
)ב( חובת לימודי אנגלית בפקולטה למשפטים:
:(GLP
ׂ
) (1חובת לימוד קורס של תכנית לימודי המשפטים הגלובלית )
כל תלמיד חייב ללמוד קורס אחד לפחות הנלמד בשפה האנגלית במסגרת תכנית
לימודי המשפטים הגלובלית בפקולטה ולהשלימו בהצלחה ,לצורך השלמת התואר.
חל על תלמידים/ות שהחלו ללמוד בפקולטה משנת תשע"ד .תלמיד שהוכרו לו
 4חל על סטודנטים שהתחילו לימודים החל משנה"ל תשע"ז
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הפקולטה למשפטים .סיום לימודי דרך הרוח בהצלחה הינו תנאי לקבלת
תואר בוגר .דרישה זו חלה על מי שהתחילו את הלימודים בשנה"ל תשע"ב
ואילך.
)ח( יש להשתתף במהלך הלימודים רק בקליניקה משפטית אחת .השתתפות ביותר
מקליניקה אחת תעשה באישור דיקן הפקולטה.
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קורסים שנלמדו באנגלית בהצלחה בתכנית לימודים משפטית בחו"ל ,כאמור
בסעיף  20לתקנון ,פטור מחובה זו.
) (2חובה עד תום השנה השנייה ללימודים בפקולטה להשלים את הקורס כלים
למחקר משפטי והשוואתי באנגלית בהצלחה.
"רמת פטור" :ציון  134ומעלה בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ,או במבחן
אמי"ר או אמיר"ם.
 .20איסור חפיפה
)א( לא ניתן ללמוד מקצוע ששעת הוראתו חופפת באופן מלא או חלקי את שעת
ההוראה של מקצוע לימוד אחר הנלמד באוניברסיטה.
)ב( לא ניתן ללמוד מקצוע בחירה שתוכנו דומה באופן משמעותי לקורס אחר
שנלמד במהלך לימודיהם לתואר.
 .21השתתפות בתכניות לימוד משפטיות בחו"ל
ניתן להשתתף בתכניות לתלמידי/ות משפטים של אוניברסיטה בחו"ל אם תכנית זו
אושרה על-ידי ועדת ההוראה של הפקולטה .ההכרה בכל מקצוע ,לרבות משקלו של
מקצוע זה בנקודות זכות ,טעונה אישור הדיקן .מידע על תכניות המאושרות על-ידי
הפקולטה יובא לידיעת התלמידים/ות.
 .22מקצועות בחירה עודפים
)א( בגיליון הציונים הסופי יופיעו כלל מקצועות הבחירה שנלמדו ,להוציא אלה
שבהם נכשלו ובמקומם נלמדו מקצועות בחירה אחרים.
)ב( בחישוב ממוצע הציונים הסופי יש להביא בחשבון את כלל מקצועות הבחירה
שבגיליון הציונים הסופי ,אלא אם יודיעו התלמיד/ה אחרת למזכירות באשר
לשיעורי הבחירה ולסמינר העודפים.
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פרק ה – רשימת מקצועות החובה
.23

להלן רשימת מקצועות החובה
)א( שנה א
שם המקצוע

תורת המשפט
תולדות הרעיון המדיני
מקורות המשפט הישראלי
משפט ציבורי
משפט פלילי
דיני חוזים
מבוא למשפט עברי
מבוא לניתוח כלכלי של המשפט
כלים למחקר משפטי והשוואתי
באנגלית
מיומנויות מידע ומשפט
שיטות משפט זרות  -היבטים
היסטוריים והשוואתיים
סדנה כתיבה משפטית*
סה"כ

מספר נקודות
זכות
4
2
3
8
6
6
2
2
1
1
3
2
 38נקודות

נוסף למקצועות אלה תינתן לתלמידים/ות הדרכה ביבליוגרפית בספרייה.
* הקורס הינו קורס חובה למי שלא נבחנו בבחינות הבגרות ו/או בבחינה הפסיכומטרית
בשפה העברית ובלבד שלא קיבלו פטור בכתב ממורה הקורס על בסיס מבדקים שיערכו
בראשית הסמסטר .ניתן יהיה לבקש דחייתו של קורס אחד ממקצועות החובה של שנה א'
בכפוף לאישור היועץ האקדמי לתואר הראשון.
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)ב( שנה ב
שם המקצוע
דיני תאגידים
דיני קניין
דיני משפחה
משפט ותיאוריות חברתיות -
יסודות
משפט בינלאומי פומבי
דיני נזיקין
דיני עבודה
סה"כ

מספר נקודות זכות
4
4
3
2
3
4
3
 23נקודות

)ג( שנה ג
שם המקצוע
דיון אזרחי*
דיון פלילי
משפט עברי**
משפט מוסלמי**
משפט קאנוני)דיני המעמד
האישי של העדות הנוצריות
בישראל(**
מבוא לדיני מיסים
סה"כ

מספר נקודות זכות
4
4
2
) (2
) (2
3
 13נקודות

* לתלמידי/ות התכניות המשותפות מומלץ לדחות הקורס לשנה ד.
** חובה ללמוד אחד משלושת מקצועות אלה; ניתן ללמוד את המקצועות
האחרים כקורסי בחירה.
)ד( שנה ד
שם המקצוע
מיומנויות בעריכת דין
אתיקה מקצועית
דיני ראיות
סה"כ

מספר נקודות זכות
3
2
3
 8נקודות

במסגרת לימודי החובה יש ללמוד בנוסף:
 לפחות שני סמינרים כפי שמצוין בסעיף ) 17ג( -קורס מרוכז באנגלית במסגרת תכנית  GLPכפי שמצוין בסעיף )19ב( )(1
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 .24סמינרים
)א( אם לא נכתב אחרת ,סמינר יתקיים במתכונת סמסטריאלית ,בהיקף של 4
נקודות זכות .משך כל מפגש שבועי –  120דקות .ככלל ,סמינר יתנהל במתכונת
הבאה :בתחילת הסמינר יוקדשו כארבע עד חמש פגישות שבועיות להרצאות
מבוא וכן לתאום נושאי העבודות ולתאריכי ההרצאות .בהמשך ,בכל מפגש,
יציגו עד ארבעה תלמידים/ות את הנושאים ,אלא אם ייקבע אחרת .לאחר
הצגת העבודות ,תיכתב העבודה במתכונתה השלמה ותימסר למורה לצורך
הערכה וקבלת ציון.
)ב( כללים להגשת עבודה סמינריונית:
) (1העבודה תיכתב באופן עצמאי .אין להסתמך ,לצטט או להעתיק מכל מקור
בלא ציון מפורש ,כמקובל בעבודות אקדמאיות.
)(2
) (3העבודה תוגש למורה באמצעות המערכת הדיגיטאלית לניהול הקורס.
לאחר הבדיקה י/תעביר המורה לתלמיד/ה הערות והערכה באמצעות
המערכת או בדואר אלקטרוני .בסמינרים הניתנים בפקולטה מספר שנים
ברציפות ,תעביר מזכירות התלמידים למורה רשימת נושאים שאושרו
בשנים קודמות.
) (4תלמידים/ות המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית בנושא הדומה לנושא
בסמינר אחר או בעבודת-בית אחרת שכתבו ,יידעו את הנוגעים בדבר
ויקבלו על כך הסכמה מראש ובכתב.
) (5בכתיבת העבודה תהיה הקפדה על כללי ציטוט מדויקים ואמינים וכן על
כללי תחביר ודקדוק מקובלים.
) (6אושרה בקשה לעבודה משותפת ,תוגש העבודה במשותף תוך ציון שמות
התלמידים/ות שהכינוה.
) (7מועדי הגשת סמינרים בפקולטה למשפטים הינם:
א( בסמינר בסמסטר א יוגשו העבודות לא יאוחר מיום העבודה האחרון של
מזכירות התלמידים בסמסטר ב העוקב.
ב( בסמינר בסמסטר ב יוגשו העבודות לא יאוחר מיום הראשון ללימודים
בשנת הלימודים העוקבת.
ג( בסמינר בסמסטר קיץ יוגשו העבודות עד תחילת סמסטר ב' העוקב.
ד( דחייה במועד ההגשה של עבודה סמינריונית לתקופה של  30יום תאושר
על-ידי מורה הסמינר  .דחייה לתקופה העולה על  30יום תאושר על-ידי
הדיקן או מי שיוסמך לכך על ידו.
ה( ככלל לא תינתן דחייה במועד הגשת העבודה אלא במקרים חריגים
ביותר.
ו( המסיימים/ות את הלימודים שלא יגישו את העבודה במועד ,לא יוכלו
לקבל תעודת בוגר עם בני מחזורם .אם נמצאו נסיבות המאפשרות דחיית
הגשת העבודה ,והדחייה תאושר ,הגשת העבודה באיחור תגרור תשלום
שכר לימוד בהתאם לתקנון האוניברסיטאי.
ז(
) (1אי הגשה של העבודה הסמינריונית במועד ,כמפורט לעיל ,תחייב
לחזור על ההשתתפות בסמינר .הרישום החוזר לסמינר יותנה
באישור בכתב מהמורה ובתשלום בהתאם לתקנון.
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) (2ציוני סמינרים שהתקיימו בסמסטר ב של תלמידי/ות שנה ג הזכאים
לסיים את הלימודים תוך שלוש שנים ,וכן ציוני סמינרים שהתקיימו
בסמסטר א ובסמסטר ב של תלמידי/ות שנה ד ,יינתנו תוך  60יום מן
המועד האחרון להגשת העבודה .ציוני שאר הסמינרים יינתנו תוך 75
יום מן המועד האחרון להגשת העבודה.
) (3עבודה סמינריונית תוגש למורה כשהיא כתובה ברווח כפול ובמגבלות
כפי שנקבע על ידי המורה.
) (4אין לפרסם את העבודה הסמינריונית ,אלא באישור המורה .חל
איסור מוחלט להגיש אותה עבודה לשני סמינרים שונים .יש לבקש
להשתמש בעבודה סמינריונית שהוגשה למורה אחר לצורך כתיבת
עבודה סמינריונית נוספת ,ולהבהיר זאת למורה/ת הסמינר ולקבל
בכתב את אישור/ה המורים .האישור יועבר לדיקן.
) (5הציון הסופי בסמינר ייקבע כמפורט בסעיף  35להלן.

פרק ז – נוכחות והשתתפות במפגשים לימודיים
 .25חובת נוכחות ועמידה במטלות לימודיות
קיימת חובת נוכחות ומוכנות לשיעור .הודעה על דרכי האכיפה של החובה תיעשה
במפגש הראשון.
 .26בדיקת נוכחות בסדנה ובסמינר
)א( על אף האמור בסעיף  25לעיל ,תיבדק נוכחות התלמידים/ות בכל המפגשים
בסדנה ובסמינר.
)ב( היעדרות ממפגש או אי-השתתפות בו מסיבה מוצדקת מחייבות מתן הודעה
למורה/ת הסדנה או הסמינר מראש ,אלא אם לא ניתן היה לעשות כן.
)ג( סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון רשאית להעדר בכל התקופה לגביה יש
אישור על שמירת הריון.
 .27הפרת החובה
)א( ניתן להרחיק תלמידים/ות מקורס ,למנוע מלגשת לבחינה או להגיש עבודה ,או
להפחית מן הציון ,5אם הופרה חובת הנוכחות או המוכנות ,כפי שפורטו
בסילבוס ,ללא סיבה מוצדקת .הודעה על החלטת המורה תימסר
לתלמידים/ות ולמזכירות.
)ב( ניתן לערער בפני הדיקן על החלטתו/ה של מורה לפי סעיף )א(.

פרק ח – בחינות ועבודות בית
 .28בחינות -כללי
)א( ככלל מתקיימות הבחינות בכתב .אין מתקיימות בחינות בעל-פה ,אלא באישור
ועדת ההוראה לבקשת המורה.

 5ראו סעיף )36ב( להלן
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 .29בחינות – פירוט
)א( המורים/ות יודיעו במועד מוקדם ככל האפשר – ולא יאוחר משבועיים לפני
השבוע האחרון הקודם לבחינה – מה החומר שעליו תיערך הבחינה.
)ב( המורים/ות יודיעו לקראת הבחינה מהו משך זמן הבחינה ,ויציינו שיקולים
מיוחדים לגבי חישוב הציון ופרטים נוספים שיש בהם כדי להדריך את
התלמידים/ות לצורך ההכנה לבחינה .כמו כן יודיעו מה תהיה מתכונת
השאלות בבחינה :ניתוח אירוע ,הרצאת דברים על נושא נתון וכדומה.
)ג( ציונים חלקיים )למעט ציון מטיב ,(המהווים חלק מן הציון הסופי במקצוע,
כגון ציונים בעבור עבודות בית ובחינות ביניים ,יימסרו על-ידי המורה
למזכירות ויפורסמו לא יאוחר ממועד פרסום הציונים של בחינת המעבר
במקצוע.
)ד( מורה או עוזר/ת הוראה )לרבות מי שהוסמך לכך על ידי המורה למטרה זו(
יהיו נוכחים בבחינה כדי להשיב לשאלות הבהרה.
)ה(
) (1הבחינה מיועדת רק לזכאים/ות לגשת לבחינה .ניתן לשלול זכאות להיבחן
אם התלמיד/ה לא עמדו במהלך הקורס במטלות הנדרשות.
) (2הבחינות במועדים א ו-ב מתקיימות בתאריכים שפורסמו בידיעון
הפקולטה .בנסיבות מיוחדות ובאישור הדיקן או ועדת הוראה ישונה מועד
הבחינה .הודעה על המועד החדש תימסר על-ידי מזכירות התלמידים מבעוד
מועד.
)ו( משך הבחינה שצוין בבחינה לא יוארך אלא לגבי בעלי/ות צרכים מיוחדים
ובהתאם לסעיף-קטן )ז( להלן .המורים/ות יתכננו את השאלון בקפידה
בהתאם לאורך הבחינה שנקבע.
)ז(
) (1הארכת זמן מיוחדת בבחינה בכתב בעברית תינתן במקרים הבאים:


ראו להלן סעיף  .36א.(5) .
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)ב( בחינות בכתב מתקיימות בעילום שם ובהשגחה .לא תתבצע כל פעולה העלולה
לחשוף את זהות התלמידים/ות לבודקי הבחינה.
)ג( ניתן לקבוע שבחינה תתקיים ללא השגחה )"בחינת כבוד"( ,ובלבד שנמסרה
הודעה מוקדמת על כך לדיקן .השתתפות בבחינה ללא השגחה מחייבת מילוי
טופס מתאים על-ידי התלמידים/ות להבטחת הוראות האוניברסיטה בדבר
התנהגות בזמן בחינה )"הצהרת כבוד"( .לא תתקיים בחינה ללא השגחה אם
היא ,כולה או חלקה ,במתכונת של בחירה מרובה )"בחינה אמריקנית"(.
)ד( בידיעון הפקולטה יפורסם אם הבחינה תתקיים עם או בלי חומר-עזר )להלן:
"מתכונת הבחינה"( .לא יוכנס שינוי במתכונת הבחינה אלא באישור ועדת
ההוראה ,ובמקרים דחופים – הדיקן .הודעה על שינוי תימסר לתלמידים/ות
מבעוד מועד.
)ה( הבחינות בכל המועדים ובדיקתן יהיו במתכונת וברמה דומות ככל שניתן.
)ו( יש להקפיד על כתב-יד קריא .לא ייערכו פעולות שכתוב של בחינות עקב כתב-
יד לא קריא .בעלי/ות אישור על ליקוי כתיבה יוכלו לכתוב את הבחינה על
מעבד תמלילים בפקולטה .בחינה שנכתבה בכתב-יד לא קריא לא תיבדק אלא
באישור הדיקן.
)ז( משקל בחינת אמצע לא יעלה על  20אחוז מהציון הסופי.
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א( מי שעלו בשש השנים הראשונות לארץ וכן ומי ששפת אמם אינה עברית,
שלא סיימו את הלימודים בבית-הספר התיכון או מוסד אקדמי מוכר
בשפה העברית כשפה ראשית ,יהיו זכאים להארכת זמן של רבע שעה
לכל שעת בחינה ולא יותר מחצי שעה לכל הבחינה.
ב( למרות האמור לעיל ,החל מהשנה החמישית ללימודים )כרונולוגית( ,לא
תינתן הארכת זמן.
ג( אישור זכאות יינתן לכל תלמיד/ה בנפרד על-סמך הצגת האישור הרלוונטי
)תעודת עולה/אישור בית הספר על שפת ההוראה בו( .זכאות לפי פסקה
זאת אינה חלה על בחינות בשפות ,ובמקצועות לא משפטיים הניתנים
במסגרת לימודים לתואר משותף עם חוגים אחרים.
יש להודיע לדיקן על ההתנגדות להארכת זמן במקצוע הנלמד ,כדי
שהדיקן יעביר את העניין להכרעת ועדה מקצועית הפועלת במסגרת
דקנאט הסטודנטים .הודעה לתלמידים/ות תפורסם בהתאם.
) (2זכאות להארכת זמן בחינה בשל מוגבלות מטעמים רפואיים או מטעמיי
ליקויי למידה תוכר על-פי קריטריונים הנהוגים באוניברסיטה ורק על סמך
אישורים מתאימים שיומצאו לדקנאט הסטודנטים .הזכאות לפי פסקה זו
תיקבע על-ידי דיקן הסטודנטים או על-ידי מי שיוסמך על-ידו.
)ח(
) (1מורה רשאי/ת למנות עוזרי/ות הוראה לעזרה בבדיקת הבחינות.
) (2האחריות על בדיקת הבחינות ומתן ציונים מוטלת על המורה.
) (3הבחינות ייבדקו על-ידי עוזרי/ות ההוראה בהתאם להנחיות המורה.
הבודקים/ות ירשמו על-גבי גיליון הבחינה את הערותיהם לגוף הדברים,
ציון מספרי לכל שאלה וציון מספרי )כולל( של הבחינה .ציון "נכשל"
בבחינה מחייב אישור המורה ,לאחר שעבר/ה על מחברת הבחינה.
)ט( נבדקה הבחינה בידי מספר עוזרי/ות הוראה ,יוודאו המורים/ות שקיימת
התאמה סבירה בין הציונים של הבודקים.
)י( מי שמלמדים אותו מקצוע יתאמו ביניהם ,עד כמה שאפשר ,את ממוצע
הציונים בכל אחת מהכיתות .ייעשה מאמץ שלא יהא פער משמעותי בממוצע
הציונים בין כיתות כאמור.
)יא(
) (1בדיקת הבחינות תסתיים לא יאוחר מן המפורט בסעיף-קטן ) (2להלן.
האחריות לכך שהבחינה תיבדק והציונים יימסרו למזכירות במועד היא על
המורים/ות .איחור במסירת הציונים מחייב אישור הדיקן.
) (2משך זמן בדיקת הבחינות יהיה  15ימים קלנדריים לכל הקורסים .באישור
הדיקן יתאפשר משך זמן בדיקה של  21יום בקורסים הדורשים זאת,
ובתנאי שההודעה על כך נכללה בסילבוס הקורס המופיע בידיעון הפקולטה.
) (3המזכירות תפרסם את הציונים עם קבלת אישור המורה לפרסום ,ולא
יאוחר מיום עבודה אחד ממועד קבלת האישור.
) (4המזכירות תודיע לתלמידים/ות על איחור במסירת הציונים ועל המועד
הצפוי לפרסומם באיחור.
)יב( הציונים יפורסמו בעילום שם ,לפי מספרי הזיהוי של התלמידים/ות ,על לוח
המודעות של הפקולטה ובאמצעות אתר הפקולטה .המזכירות לא תמסור
ציונים בטלפון.
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 .30ערעור על בחינה
)א( זכות ערעור:
ניתן להגיש ערעור על ציון הבחינה בהתאם למפורט להלן:
) (1מטרת הערעור לוודא שלא נפלה טעות מהותית במתן הציון.
) (2לא יוגש ערעור שבו בקשה להערכה מחדש של הבחינה.
) (3בערעור יש לפרט את נימוקי הערעור תוך התייחסות נקודתית לתוכן
הבחינה.
) (4הוגש ערעור על הציון ,תיבדק הבחינה על-ידי מורה/ת המקצוע .במקרה זה
יכולה הבחינה כולה להיבדק מחדש ,והציון שייקבע על-ידי המורה יכול
להיות נמוך מן הציון המקורי.
)ב( הסברים לאחר הבחינה ,גישה להעתק מחברות הבחינה וערעור על ציון
הבחינה:
) (1פתרון כתוב יועלה לאתר הפקולטה ביום פרסום הציונים.
) (2במקצוע שבו ישנה בקשה של המורה למועד הסברים ,מועד ההסברים
ייקבע ליום פרסום הציונים .ההסברים יינתנו על-ידי המורה או על-ידי
עוזרי ההוראה .רשימת מועדי ההסברים תפורסם על-ידי מזכירות
התלמידים.
) (3המורה או עוזרי/ות ההוראה ימסרו את מחברות הבחינה למזכירות
התלמידים ביום פרסום הציונים .בכל מקרה אין למסור את מחברות
הבחינה לתלמידים/ות .מחברות הבחינה ייסרקו ויועלו לפורטל
האוניברסיטאי תוך יום עבודה אחד.
ניתן להגיש ערעור על ציון בבחינה תוך יומיים מסריקת מחברות הבחינה
והעלאתם לפורטל האוניברסיטאי .לא תתאפשר הגשת ערעור מעבר
לתקופה המצוינת.
) (4הערעור יוגש בעילום שם באמצעות המערכת המקוונת.
) (5נפגמה האנונימיות של המערער/ת ,יידחה הערעור על הסף.
) (6חל איסור מוחלט לשוחח עם מורה/ת הקורס על הערעור במהלך קריאת
הערעור על-ידי המורה .איסור זה חל כל עוד לא פורסמה החלטת המורה על
הערעור.
) (7ההחלטות בערעורים יימסרו על-ידי המורה עד שלושה ימים לפני מועד ב
ועד שבועיים מיום קבלת הערעורים על בחינות מועד ב.
) (8לא פורסמה ההחלטה בערעור עד שלושה ימים לפני המועד הבא של הבחינה
והתלמיד/ה ניגש/ה לבחינה במועד הבא ,ייזקף לזכותו/ה הציון הגבוה מבין
הציונים בשני המועדים.
) (9נפלה טעות בחישוב סך כל הנקודות המרכיבות את ציון המבחן ,ניתן להגיש
בקשה לתיקון הטעות עד סוף יום העבודה השביעי )שעה  (15:00של
מזכירות התלמידים שלאחר יום פרסום הציונים .למען הסר כל ספק ,על
הבקשה הנ"ל לא יחול סעיף )30ב() (8לעיל .מגבלת הזמן לא תחול אם
הבחינה היא הבחינה האחרונה שהתלמיד/ה נבחנים/ות בה באותו מקצוע.
מחברת הבחינה הסרוקה תימצא בפורטל האוניברסיטאי עד שלושה
חודשים מיום סריקתה .לאחר מכן לא ניתן יהא לקבל את עותק הבחינה
הסרוקה או העתק פיזי הימנה.
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)יג( בנוסף לציונים של הנבחנים תפרסם המזכירות את הממוצע של הנבחנים
בבחינה במועד שבו מדובר.
)יד( לא ניתן לשנות ציון סופי שפורסם ,אלא רק כתוצאה מערעור ,כמפורט להלן.
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)(10
א( אובדן מחברת בחינה שלא באשמת הנבחן/ת לפני קבלת הציון:
במקרים אלו ייקבע הציון בבחינה באחת הדרכים הבאות ,בתאום עם
מורה/ת המקצוע ובאישור הדיקן :על ידי בחינה מחדש או עבודה; או על
ידי כלל המרכיבים האחרים של הציון הקיימים באותו מקצוע )כגון:
בחנים ובחינות שהתקיימו במהלך הקורס ,תרגילים ,עבודות וכו'(; או
על-ידי מתן ציון השלים.
ב( אובדן מחברת בחינה שלא באשמת הנבחן/ת לאחר קבלת ציון:
במקרים אלו ישתנה הציון בבחינה לפי ממוצע הנקודות שהועלו
בערעורים באותו מקצוע ובאותו מועד ,או ע"י בחינה מחדש) .לאחר
הבחינה לא ניתן יהיה לשנות את הבחירה(.
נוהל סריקה ממוחשבת של בחינות וערעור עליהן באמצעות פורטל האוניברסיטה
לא יחול על בחינות רב ברירתיות אשר יבדקו ידנית ובשינויים המחויבים וזאת
לאחר צילומן ושמירת עותק מהן למשך שלושה חודשים מטעם מזכירות תלמידים.
מועד חריג
.31
)א( "מועד חריג" הינו מועד בחינה שאינו נמנה על אחד משני מועדי הבחינה
הסדירים )"מועד א' ומועד ב'"( הנערכים בסוף קורס .מועד בחינה חריג
יתקיים רק בבחינות מעבר בסוף הקורס.
)ב( הזכאות למועד חריג תיקבע על-ידי הוועדה לענייני תלמידים )להלן
בסעיף זה" :הוועדה"(.
)ג( בקשה למועד חריג תוגש למזכירות תלמידים בהתאם לנוהל להגשת בקשה
למועד בחינה חריג )הנוהל מהווה נספח לתקנון הלימודים(.
)ד( ככלל ,לא תאשר הוועדה מועד חריג למי שבחרו שלא להיבחן במועד א ,גם אם
נבצר ממנו/ה – נבצרות מוחלטת – להיבחן במועד ב' .עם זאת ,הוועדה
רשאית לאשר מועד חריג במקרים נדירים למי שנבצר ממנה/ו לגשת לשני
מועדי הבחינה ,הכול בהתאם לאמור בסעיף זה.
)ה( במקרים הבאים )ולמרות האמור בס"ק )ד(( יהיו תלמידים/ות זכאים/ות
להיבחן במועד חריג:
)(1
א( לא נתאפשר לגשת למועד בחינה בקורס מחמת שירות מילואים פעיל
בעת מועד הבחינה;
מי ששירת/ה  10ימי מילואים רצופים או  21ימים ומעלה )מצטבר(
ב(
במהלך הסמסטר ,זכאי/ת לגשת למועד מיוחד בכל בחינה אשר תתקיים
עד תום אותו סמסטר.
ג( מי ששירת/ה  10ימי מילואים רצופים או  21ימים ומעלה )מצטבר(,
בתקופת שנים עשר החודשים מיום תחילת הלימודים ,זכאי/ת למועד
בחינה נוסף ,שלישי ,בקורסים אליהם היה/תה רשום בזמן התקופה שבה
שירת/ה במילואים .יובהר ,כי מתוך שלושת המועדים הנ"ל ,קיימת
זכאות לגשת לשני מועדי בחינה בלבד.
ד( שירות מילואים פעיל במהלך ששת הימים הקודמים למועד הבחינה
יזכה את התלמיד/ה במועד מיוחד.
) (2כששתי בחינות נקבעו לאותו התאריך .יודגש ,כי במקרים אלה הזכאות
למועד חריג מותנית בכך שהתלמיד/ה ת/יבחן באחת משתי הבחינות.
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)ו( בנוסף לכל האמור לעיל ,שמור לוועדה שיקול הדעת להחליט על זכאות למועד
חריג במקרים נוספים ,שהינם יוצאי דופן ,אשר אינם מנויים בסעיף זה.
)ז( אם מהווה קורס שבו נקבע מועד חריג דרישת-קדם בקורס מתקדם ,אפשר
להתחיל בלימודים בקורס המתקדם; ההכרה בהמשך ההשתתפות תהיה רק
לאחר עמידה בבחינה בקורס.
)ח( אי הופעה ללא הודעה למזכירות תלמידים חמישה ימים מראש למועד חריג
שאושר ,גוררת קנס כספי .
 31א.
) (1
) (2
) (3
) (4

ההחלטה כי הציון בקורס יהיה ע"פ מטלת סיום שאינה
בחינה הנערכת באוניברסיטה בפיקוח היא של המורה בלבד.
מטלת הסיום תפורסם בסמוך לסיום הקורס ותוגש תוך זמן קצר שייקבע
ע"י המורה.
פרסום ציוני מטלת סיום יהיה תוך  21ימים קלנדריים.
לא יהיה מועד שני להגשת מטלת הסיום.

 .32עבודות בית
)א( על המורה לפרסם בתחילת הלימוד במקצוע את מועדי ההגשה של כל
העבודות .אם הדבר אינו אפשרי ,יודיעו המורים/ות על מועד ההגשה תוך זמן
סביר להכנת העבודה .הודעה בדבר מועדי הגשת העבודות תימסר למרכז של
שנת הלימוד.
)ב( עבודת בית תיעשה באופן עצמאי ,ללא שיתופם וללא עזרתם של אחרים ,תוך
הקפדה על כללי ציטוט מדויקים ואמינים וכן על כללי תחביר ודקדוק
מקובלים ,והכול כפי שייקבע על-ידי המורה; בכל מקרה אין להעתיק או
להשתמש במקורות כלשהם ללא ציון הדבר כמקובל בעבודות אקדמיות.
)ג( העבודות תוגשנה מודפסות ,בעילום שם ,נושאות את ת"ז של התלמיד/ה בלבד.
עבודה שהוגשה בכתב יד ו/או ללא ת"ז על-גביה ו/או לא תכלול פרטים מזהים
)למעט ת"ז( ,לא תיבדק .דינה של העבודה כאילו לא הוגשה.
)ד( ציונים על עבודות בית יועברו למזכירות ויפורסמו לכל המאוחר  30יום לאחר
שהוגשו  ,ובלבד שתאריך פרסום הציונים לא יהיה מאוחר ממועד הפרסום של
ציוני הבחינה הסופית .אם לא פורסם ציון של עבודה שהוגשה ,ישנה אפשרות
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) (3למי שלומד/ת באחת התכניות המשותפות ונקבע לו/לה שתי בחינות
בקורסי חובה ו/או חובת בחירה באותו התאריך או יום אחרי יום ,ישנה
זכאות למועד חריג בקורס חובה משפטי אם הבחינה בקורס החובה השני
תהיה במועד הרגיל.
לעניין ס"ק זה דין קורס בחירה משפטי הנלמד במתכונת של ארבע נ"ז
ומעלה כדין קורס חובה משפטי.
) (4עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או
אומנה .בהתאם לנוהל התאמות המופיע באתר דיקנאט הסטודנטים.
) (5תלמידים/ות שאושפזו או שחלו במחלה חמורה היוצרת נבצרות של ממש
בעת מועד הבחינה ,ובלבד שפעלו מבעוד מועד בהתאם לנוהל להגשת
בקשה למועד בחינה חריג )הנוהל מהווה ,כאמור ,נספח לתקנון
הלימודים(.
) (6פטירת קרוב משפחה בדרגת קרבה ראשונה )בן/בת זוג ,הורה ,ילד/ה,
אח/ות( בתקופה במשך  30הימים הקודמים למועד בחינה בקורס.
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לטעון זאת ,בצירוף העתק העבודה ,תוך  14ימים מיום פרסום הציונים.
הציונים יתפרסמו רק ביום שהמחברות הועברו לחלוקה.
)ה(
) (1תלמיד/ה ששירת/ה במילואים ונדרש/ה להגיש עבודות בית בתקופת
המילואים  -יוארך המועד להגשת העבודות במספר הימים השווה למספר
ימי המילואים שבין תחילת המילואים למועד הגשת העבודה.
) (2תלמיד/ה הנדרש/ת להגיש עבודת בית לאחר שירות מילואים – יוארך
המועד להגשת העבודה במספר ימים השווה למספר ימי המילואים
ששירת/ה במהלך  21הימים שלפני מועד הגשת העבודה או במספר ימי
המילואים ששירת/ה בין מועד פרסום העבודה למועד הגשתה ,לפי הנמוך
מבין השניים.
) (3זכאות להארכה במועד הגשת בית עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ
או קבלת ילד למשמורת או אומנה בהתאם לנוהל התאמות המופיע באתר
דיקנאט הסטודנטים.
) (4זכאות למועד בחינה חריג ,כשישנה דרישה להגיש עבודת בית בתאריך
הנופל בהפרש של עד שלושה ימים ממועד הבחינה ,יידחה מועד ההגשה של
העבודה במספר ימים השווה להפרש שבין מועד הגשת העבודה המקורי
למועד הבחינה.
) (5במקרה שבו אין טעם להגיש העבודה לאחר המועד המקורי ,ניתן להחליף
את העבודה בעבודה אחרת באישור המורה.
) (6הדיקן ,לפי המלצת המורה ,רשאי/ת לבטל את חובת הגשת העבודה.
במקרה כזה ת/ייקבע המורה את הרכב הציון.
)ו( ככלל אין ערעור על ציון העבודות ,אלא אם נקבע אחרת על-ידי מורי/ות הקורס.

פרק ט – ציונים
 .33הציון הסופי
)א( ציון סופי במקצוע לימוד יכלול את כלל המרכיבים שנקבעו על-ידי המורה,
וביניהם בחינת מעבר בסוף הקורס ,בחינות ביניים ,עבודות בכתב ,מבדקים
בכתב ובעל-פה ,וציון מיטיב על נוכחות והשתתפות.
)ב( מרכיבי הציון יפורסמו בידיעון הפקולטה .לא יוכנס שינוי במרכיבי הציון כפי
שפורסמו אלא באישור ועדת ההוראה ,ובמקרים דחופים – באישור הדיקן.
הודעה על השינוי יש למסור מבעוד מועד בכתב ,עם העתק לדיקן ובעל-פה.
)ג( ציון מעבר בקורסים הינו ) 60אם לא צוין אחרת(.
)ד( ציון המעבר בקורסים הבאים הינו  :65משפט ציבורי ,משפט פלילי ,דיני חוזים.
)ה( בכל מקצוע לימוד באחריות המורה כי תישמר התפלגות ציונים סבירה .הדיקן
רשאי/ת לאשר סטייה מהוראה זו על-פי בקשה מנומקת של המורה.
 .34מקצועות חובה ושיעורי בחירה
)א( במקצועות חובה ובשיעורי בחירה תתקיים בחינת מעבר בכתב בסוף הקורס.
)ב( במקצוע שנתי יהיה משקלה של בחינת המעבר  60%לפחות מהציון הסופי
ובמקצוע סמסטריאלי –  70%לפחות מהציון הסופי ,אלא אם כן יאושר אחרת
על-ידי ועדת ההוראה.
)ג( כל סטייה מהוראות אלו מחייבת אישור מראש של ועדת ההוראה.
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 .35סמינרים
)א( הציון בסמינר מורכב מנוכחות במפגשים ,מהשתתפות פעילה ,מהצגת העבודה
בעל-פה ומרמת העבודה בכתב ,והכול כפי שייקבע על-ידי המורה.
)ב( ניתן לקיים גם מבחני ביניים או בחנים.
)ג( משקל העבודה בכתב יהיה  60%לפחות מהציון הסופי.
)ד( אישר/ה המורה הגשת עבודה משותפת ,כאמור בסעיף )23ב() (6לעיל ,יש
להבהיר מהם הקריטריונים להערכתה של עבודה כזו.
 .36קליניקה
)א( בקליניקה הנלמדת במשותף עם סמינר יופיעו הציונים בצמוד זה לזה בגיליון
הציונים.
)ב( לא יינתן לתלמיד ציון ברכיב אחד בלבד )קליניקה או סמינר( ,ועל מנת להיות
זכאי לציון בכל אחד מהרכיבים ,על הסטודנט להשלים את שני הרכיבים.
מנהלי הקליניקות רשאים לאשר מתן ציון ברכיב אחד בלבד במקרים חריגים.
)ג( ממוצע הציונים של הרכיב הקליני לא יעלה על  .90ניתן לחרוג מן הממוצע
הקבוע באישור הדיקן שיינתן במקרים חריגים.
 .37מרכיבי הציון
)א( ציון מטיב:
) (1ניתן לקבוע ציון מטיב בין מרכיבי הציון הסופי.
) (2ציון מטיב יינתן על השתתפות פעילה ואיכותית במיוחד במפגשים ,ובלבד
שיהיה רישום שוטף של התלמידים/ות שהתבלטו כאמור.
) (3ציון מטיב לא יעלה על  8נקודות.
) (4יש להעביר למזכירות התלמידים את הציונים המטיבים לכל המאוחר יום
אחד לפני בחינת מועד א של המקצוע.
)ב( ציון חלקי:
ניתן לקבוע ציון חלקי ,ובכלל זה הפחתת נקודות ,עקב סיבות שונות ,לרבות:
אי-נוכחות; אי-מוכנות לשיעור; או אי-קיום דרישות הקורס כפי שהוגדרו על-
ידי המורה.
 .38ממוצע ציונים
בחישוב ממוצע הציונים יינתן לכל אחד מהמקצועות שנלמדו משקל יחסי בהתאם
למספר נקודות הזכות של אותו מקצוע )שקלול(6.

 6נקודות הזכות בגין מקצועות הלימוד הן בהתאם למספר הנקודות שהוקצו לכל אחד מהם בעת שנלמדו על-
ידי התלמידים/ות בפועל ,גם אם משקל המקצוע היה שונה לפני תחילת הלימודים בפקולטה.
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)ד( ייערך תיקנון ציונים בפקולטה .במידה ובבחינה יהיו לפחות
 15תלמידים/ות ,ממוצע הציונים יהיה בין  77ל .81 -הדיקן רשאי/ת
לאשר סטייה מטווח הציונים המתוקנן על פי בקשה מנומקת של המורה.
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פרק י – נקודות זכות שלא בגין לימוד מקצוע
 .39משפט מבוים שנתי
השתתפות במשפט המבוים השנתי מיועדת לתלמידים/ות מצטיינים/ות ,והיא
מקנה  4נקודות זכות .בהסכמת המורה האחראי/ת על המשפט המבוים יוכלו
להיחשב  4נקודות הזכות כסמינר ,ובלבד שנלמד לפחות סמינר אחד נוסף בפקולטה.
השתתפות במשפט המבוים השנתי תצוין בגיליון הציונים.
 .40השתתפות במערכת כתב-עת
)א( השתתפות במערכת כתב-עת משפטי של הפקולטה מיועדת לתלמידים/ות
מצטיינים/ות והיא מקנה  4נקודות זכות לשנה.
)ב( הודעה על הענקת נקודות זכות לפי סעיף זה תועבר לדיקן מדי שנה.
)ג( מספר הנקודות המרבי שניתן לצבור במהלך הלימודים בפקולטה על-פי סעיף
זה הינו  8נקודות זכות.
)ד( השתתפות במערכת לפי סעיף זה תצוין בגיליון הציונים.
 .41פרסום בכתב-עת
)א( ישנה אפשרות לעורכי כתב-עת משפטי של הפקולטה ,יחד עם המורים/ות
בתחום הרלוונטי להעניק  4-2נקודות זכות לתלמידים/ות שרשימה מפרי עטם
פורסמה בכתב-עת משפטי בעל מוניטין.
)ב( ניתן לצבור עד  4נקודות זכות לפי סעיף זה במהלך הלימודים לתואר .במקרים
יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן לאפשר צבירה של מספר רב יותר.
 .42עבודת מחקר
)א( הדיקן ,בהמלצת מורה ,רשאי/ת לאשר לתלמידים/ות לכתוב עבודת מחקר
במקום שיעור בחירה.
)ב( העבודה תיכתב בהדרכה האישית של המורה הממליץ/ה ,והיא תקנה עד 2
נקודות זכות לפי החלטת המורה ,ו 4-3 -נקודות זכות לפי החלטת המורה
בהיוועצות עם הדיקן.
)ג( ניתן לצבור עד  4נקודות זכות לפי סעיף זה במהלך הלימודים לתואר .במקרים
יוצאים מן הכלל רשאי/ת הדיקן לאפשר צבירה של מספר נקודות זכות רב
יותר.
 .43פעילות התנדבותית
)א( הפקולטה למשפטים מעודדת מעורבות של סטודנטים/ות בפעילויות חברתיות
כחלק בלתי נפרד מהחינוך המשפטי.
)ב( השתתפות בפעילויות התנדבותיות של מעורבות חברתית שאושרו על-ידי
דקנאט הסטודנטים מזכה בפטור בהיקף של עד  4נקודות זכות במכסת לימודי
הבחירה הלא משפטיים .תלמידי/ות תכניות משותפות יהיו זכאים/ות לפטור
בהיקף של שתי נקודות זכות.
)ג( השתתפות בפעילות התנדבותית כאמור בסעיף )א( ,שאושרה על-ידי דקנאט
הסטודנטים ,המאושרת על-ידי דיקן הפקולטה למשפטים כהתנדבות בעלת
אופי משפטי ,מזכה בפטור בהיקף של  2נקודות זכות במכסת לימודי הבחירה
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 .44השתתפות במקהלה ,בתחרות משפטית בתזמורת ובנבחרות הייצוג של
האוניברסיטה
)א( השתתפות במקהלת האוניברסיטה ,בתזמורת האוניברסיטה ,בתחרות
משפטית באישור ועדת הוראה או באחת מנבחרות הספורט הייצוגיות של
האוניברסיטה מזכה בפטור בהיקף של  2נקודות זכות .נדרש אישור ועדת
הוראה באישור מועצת הפקולטה למתן זכאות לכל תחרות משפטית.
)ב( אישור על השתתפות לפי סעיף-קטן )א( יימסר לפקולטה על-ידי הגורם
המתאים המוסמך מטעם האוניברסיטה.

פרק יא – תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לכלכלה
 .45התכנית
)א( ניתן ללמוד לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לכלכלה ,משנת הלימודים
הראשונה ,אם נכללים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג
לכלכלה ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
הלמידה בתכנית המקבילה מזכה בפטור מהמקצועות הבאים בפקולטה
למשפטים :מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות(; שיעורי בחירה
וסדנאות משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות .חובה ללמוד את הקורס
"מבוא לניתוח כלכלי של המשפט".
)ב( ניתן ללמוד במקביל ללימודי המשפטים את תכנית הלימודים של החוג
לכלכלה במסלול הדו-חוגי לתואר בוגר בכלכלה ,אולם הפטור יהיה ממקצועות
מסוימים כפי שיפורסם על-ידי החוג לכלכלה.
 .46אי-סיום הלימודים במסגרת התכנית המקבילה הפסקת לימודים בחוג לכלכלה
במסגרת התכנית המקבילה בלי לסיימם ,ייחשבו המקצועות שבהם התקבל ציון
בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה למשפטים )עד למכסה של 18
7
נקודות זכות(.

פרק יב – תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לפסיכולוגיה
 .47התכנית
)א( ניתן ללמוד לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לפסיכולוגיה משנת
הלימודים הראשונה ,אם נכללים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים
והחוג לפסיכולוגיה ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
)ב( הלמידה בתכנית המקבילה מזכה בפטור מהמקצועות הבאים בפקולטה
למשפטים :מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות(; שיעורי בחירה
וסדנאות משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות.
 7ראו להלן הבהרות לעניין ההכרה בשיעורים במסגרת התכנית ,שניתנים במקביל
כשיעורי חובה בפקולטה למשפטים.
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המשפטיים .רשימת הפעילויות המאושרות כהתנדבותיות משפטיות תימצא
במזכירות התלמידים בתחילת שנת הלימודים.
)ד( ניתן לצבור עד  4נקודות זכות לפי סעיף זה במהלך הלימודים לתואר.
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)ג( ניתן ללמוד במקביל ללימודי המשפטים את תכנית הלימודים של החוג
לפסיכולוגיה במסלול הדו-חוגי לתואר בוגר בפסיכולוגיה ,אולם הפטור יהיה
ממקצועות מסוימים כפי שיפורסם על-ידי החוג לפסיכולוגיה.
 .48אי סיום הלימודים במסגרת התכנית המקבילה
במקרה של הפסקת הלימודים בחוג לפסיכולוגיה במסגרת התכנית המקבילה בלי
לסיימם ,ייחשבו המקצועות שבהם התקבל ציון בחוג כמקצועות בחירה לא
משפטיים בפקולטה למשפטים )עד למכסה של  18נקודות זכות(.

פרק יג – תואר כפול בתכנית משותפת במשפטים וסיעוד
 .49התכנית
)א( ניתן ללמוד בתואר כפול תכנית המשותפת לפקולטה למשפטים ולחוג לסיעוד
משנת הלימודים הראשונה ,אם נכללים בתנאי הקבלה של הפקולטה
למשפטים והחוג לסיעוד ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
הלמידה בתואר הכפול בתכנית המשותפת מזכה בפטור מהמקצועות הבאים
בפקולטה למשפטים :מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות(;
שיעורי בחירה וסדנאות משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות.
)ב( ניתן ללמוד במקביל ללימודי המשפטים את תכנית הלימודים של החוג
לסיעוד לתואר בוגר בסיעוד ,אולם הפטור יהיה ממקצועות מסוימים כפי
שיפורסם על-ידי החוג לסיעוד.
 .50אי סיום הלימודים במסגרת התואר הכפול בתכנית המשותפת
במקרה של הפסקת לימודים בחוג לסיעוד במסגרת התואר הכפול בתכנית
המשותפת בלי לסיימם ,ייחשבו המקצועות שבהם התקבל ציון בחוג כמקצועות
בחירה לא משפטיים בפקולטה למשפטים )עד למכסה של  18נקודות זכות(.

פרק יד – תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לימודי אסיה
 .51התכנית
)א( ניתן ללמוד לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג ללימודי אסיה משנת
הלימודים הראשונה ,אם נכללים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל
החוג ללימודי אסיה ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
)ב( התלמידים/ות ילמדו במקביל את התכנית לתואר בוגר במשפטים ואת התכנית
של החוג ללימודי אסיה במסלול הדו-חוגי לתואר בוגר.
)ג( הלמידה בתכנית מזכה בפטור מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:
מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות( ושיעורי בחירה וסדנאות
משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות.
)ד( הלמידה בתכנית מזכה בפטור מחלק משיעורי הבחירה ) 8נקודות זכות( בחוג
ללימודי אסיה.
מומלץ לתלמידי/ות התכנית ללמוד את הקורס של גב' ענבל ינקו "מבוא
למשפט סיני".
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פרק טו – תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לתקשורת
 .53התכנית
)א( ניתן ללמוד לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לתקשורת משנת
הלימודים הראשונה ,אם נכללים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל
החוג לתקשורת ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
)ב( התלמידים/ות ילמדו במקביל את התכנית לתואר בוגר במשפטים ואת התכנית
לתואר בוגר בתקשורת במסלול הדו-חוגי.
)ג( הלמידה בתכנית מזכה בפטור מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:
מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות( ושיעורי בחירה וסדנאות
משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות.
)ד( הלומדים בתכנית לא ילמדו קורסים משפטיים בחוג לתקשורת.
 .54אי סיום הלימודים במסגרת התכנית המקבילה
במקרה של הפסקת הלימודים בחוג לתקשורת במסגרת התכנית המקבילה בלי
לסיימם ,ייחשבו המקצועות שבהם התקבל ציון בחוג כמקצועות בחירה לא
משפטיים בפקולטה למשפטים )עד למכסה של  18נקודות זכות(.

פרק טז – תואר ראשון במשפטים במקביל לתכנית "אופקים"-תכנית
המצטיינים של אוניברסיטת חיפה
 .55התכנית
)א( ניתן ללמוד לתואר ראשון במשפטים במקביל לתכנית "אופקים"-תכנית
המצטיינים של אוניברסיטת חיפה ,משנת הלימודים הראשונה ,אם עומדים
בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ותכנית "אופקים"-תכנית המצטיינים
של אוניברסיטת חיפה ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
)ב( הלמידה בתכנית מזכה בפטור מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:
מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות( ושיעורי בחירה וסדנאות
משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות.
)ג( הלמידה נעשית במקביל ללימודי המשפטים ,ובמסגרתה תילמד תכנית
הלימודים של תכנית "אופקים"-תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה,
אולם הפטור יהיה ממקצועות מסוימים כפי שיפורסם על-ידי תכנית
"אופקים".
)ד( תלמידים/ות ילמדו ,במקביל ללימודי המשפטים ,את תכנית הלימודים של
תכנית "אופקים" ,אך לא יוכלו ללמוד קורסים משפטיים שלא במסגרת
הפקולטה למשפטים.
 .56אי-סיום הלימודים במסגרת התכנית המקבילה
במקרה של הפסקת לימודים בתכנית "אופקים" -תכנית המצטיינים של
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 .52אי סיום הלימודים במסגרת התכנית המקבילה במקרה של הפסקת לימודים
בחוג ללימודי אסיה במסגרת התכנית המקבילה בלי לסיימם ,ייחשבו המקצועות
שבהם התקבל ציון בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה למשפטים )עד
למכסה של  18נקודות זכות(.
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אוניברסיטת חיפה במסגרת התכנית המקבילה בלי לסיימם ,ייחשבו המקצועות
שבהם התקבל ציון בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה למשפטים )עד
מכסה של  18נקודות זכות(.
הפסקת הלימודים בפקולטה למשפטים במסגרת התכנית המקבילה בלי לסיימם,
ייחשבו המקצועות בפקולטה למשפטים שבהם התקבל ציון כמקצועות בחירה
בתכנית אופקים" -תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה )עד למכסה של 20
נקודות זכות(.

פרק יז – תואר כפול בתכנית משותפת במשפטים ועבודה סוציאלית
 .57התכנית
)א( ניתן ללמוד בתואר הכפול בתכנית המשותפת אם עומדים בתנאי הקבלה של
הפקולטה למשפטים ושל בית הספר לעבודה סוציאלית ובתנאי שאין תואר
בוגר במשפטים או תואר בעבודה סוציאלית.
הלמידה בתואר הכפול בתכנית המשותפת מזכה בפטור מהמקצועות הבאים
בפקולטה למשפטים :מקצועות בחירה לא משפטיים בהיקף של  20נקודות
זכות; חלק מסדנאות ושיעורי בחירה משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות.
)ב( התלמידים/ות ילמדו במקביל ללימודי המשפטים את תכנית הלימודים של
בית הספר לעבודה סוציאלית ,אולם הפטור יהיה ממקצועות מסוימים כפי
שיפורסם על-ידי ביה"ס לעבודה סוציאלית.
 .58אי-סיום הלימודים במסגרת התואר הכפול בתכנית המשותפת
במקרה של הפסקת לימודים בתכנית לעבודה סוציאלית במסגרת התואר הכפול
בתכנית המשותפת בלי לסיימם ,ייחשבו המקצועות שבהם התקבל ציון בביה"ס
לעבודה סוציאלית כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה למשפטים )עד למכסה
של  18נקודות זכות(.

פרק יח – תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג למערכות מידע
 .59התכנית
)א( ניתן ללמוד לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג למערכות מידע ,משנת
הלימודים הראשונה ,אם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל
החוג למערכות מידע ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
)ב( הלמידה בתכנית מזכה בפטור מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:
מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות( ושיעורי בחירה וסדנאות
משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות.
)ג( התלמידים/ות ילמדו ,במקביל ללימודי המשפטים ,את תכנית הלימודים של
החוג לתואר בוגר במערכות מידע ,אולם הפטור יהיה ממקצועות מסוימים כפי
שיפורסם על-ידי החוג למערכות מידע.
 .60אי-סיום הלימודים במסגרת התכנית המקבילה
במקרה של הפסקת לימודים בחוג למערכות מידע במסגרת התכנית המקבילה בלי
לסיימם ,ייחשבו המקצועות שבהם התקבל ציון בחוג כמקצועות בחירה לא
משפטיים בפקולטה למשפטים )עד למכסה של  18נקודות זכות(.
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 .61רציונל
)א( בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם בחשיבות
של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים .גוברת ההכרה שכדי
להיות משפטן ומשפטנית טובים ,צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי
דין ,אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של ענפי
המשפט השונים ,כמו גם תיאוריות סוציולוגיות ,כלכליות ואחרות.
מטרת התואר הכפול בתכנית היא להעניק לתלמידים/ות מצטיינים
מהפקולטה למשפטים אפשרות לרכוש השכלה פילוסופית רחבה ,שתעשיר הן
את עולם הרוח שלהם/ן באופן כללי ,והן את ההבנה המשפטית שלהם/ן.
)ב( במסגרת התכנית ילמדו תלמידים/ות אלה לקראת תואר שני בפילוסופיה
מהשנה השלישית ללימודים בפקולטה למשפטים.
)ג( התכנית מבוססת על כך שניתן לקחת במסגרת מה שמוגדר בתכנית הלימודים
כ"שיעורי בחירה לא-משפטיים" קורסים בחוגים אחרים ,ובהם החוג
לפילוסופיה .במשבצת זו התלמידים/ות ילמדו את קורסי ההשלמה לתואר
שני ,אותם קורסים שהחוג לפילוסופיה מטיל על מועמדים/ות בעלי/ות תואר
ראשון בפילוסופיה.
)ד( לאחר סיום קורסי ההשלמה ,ובמקביל ללימודים בשנה ג ו -ד בפקולטה ,ניתן
יהיה לקחת את הקורסים הנדרשים לתואר שני בפילוסופיה )במסלול א או
במסלול ב(.
 .62תנאי קבלה לתכנית
)א( מי שסיימו  70נקודות לפחות בלימודי התואר הראשון במשפטים ,בממוצע של
.80
)ב( יש ללמוד קורסי השלמה בפילוסופיה בסך  14שש"ס כמפורט להלן.
)ג( המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר השני בפילוסופיה יותנה באישור
זכאות לתואר ראשון במשפטים בציון סופי של  80לפחות.
 .63מבנה הלימודים
)א( תכנית זו ,כמו התכנית הקיימת לתואר שני בפילוסופיה ,תילמד במסלול א או
במסלול ב ,בכפוף לאישור החוג לפילוסופיה.
)ב( חובה על המועמדים/ות ללימודים בתכנית )בזהות למועמדים אחרים לתואר
שני בפילוסופיה שהתואר הראשון שלהם אינו בפילוסופיה( לקחת קורסי
ההשלמה בסך של  14שש"ס הכוללים :פילוסופיה יוונית ,פילוסופיה חדשה,
אחד מהמבואות הבאים :מטפיסיקה  ,לוגיקה ,תורת ההכרה ,אתיקה,
פילוסופיה של המדע אסתטיקה וכו' ) 4שש"ס כל אחד( וכתיבה פילוסופית )2
שש"ס( .ניתן לקחת קורסים אלה משנה ב ללימודים בפקולטה ,והם ייחשבו
בכל מקרה כחלק ממכסת השעות הנדרשות לתואר ראשון במשפטים )במסגרת
"שיעורי בחירה לא-משפטיים"(.
)ג( רק לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של  ,80ניתן כאמור לקחת,
משנה ג ללימודי התואר הראשון במשפטים ,קורסים לתואר שני בחוג
לפילוסופיה.
)ד( הקבלה תהיה במעמד של "תלמיד על תנאי".
39

תקנון הלימודים

פרק יט – תכנית משותפת במשפטים ותואר שני בפילוסופיה
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)ה( לאחר למידה של קורסים בפילוסופיה בדרג  3או  4במסגרת הלימודים
בפקולטה למשפטים ,תוכל הוועדה החוגית לתואר שני להכיר ב 4 -שש"ס
מקורסים אלה כמילוי הדרישות בפילוסופיה.
במקרה זה ישנה חובה ללמוד  28שש"ס במסלול א ,ו 40 -שש"ס במסלול ב.
)ו( קבלת התואר השני בפילוסופיה כללית מותנית בקבלת תואר ראשון
במשפטים.

פרק כ – תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לסוציולוגיה
 .64התכנית
)א( ניתן ללמוד לתואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לסוציולוגיה משנת
הלימודים הראשונה ,אם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים
והחוג לסוציולוגיה ובתנאי שאין תואר בוגר באחד משני החוגים.
)ב( הלמידה בתכנית המקבילה מזכה בפטור מהמקצועות הבאים בפקולטה
למשפטים :מקצועות בחירה לא משפטיים ) 20נקודות זכות(; שיעורי בחירה
וסדנאות משפטיים בהיקף של  10נקודות זכות .התלמידים/ות ילמדו ,במקביל
ללימודי המשפטים ,את תכנית הלימודים של החוג לסוציולוגיה ,אולם הפטור
יהיה ממקצועות מסוימים כפי שיפורסם על-ידי החוג לחוג לסוציולוגיה.
 .65אי סיום הלימודים במסגרת התכנית המקבילה
במקרה של הפסקת לימודים בחוג לסוציולוגיה במסגרת התכנית המקבילה בלי
לסיימם ,ייחשבו המקצועות שבהם התקבל ציון בחוג כמקצועות בחירה לא
משפטיים בפקולטה למשפטים )עד למכסה של  18נקודות זכות(.

פרק כא – תכנית משותפת במשפטים ותואר שני ביחסים
בינלאומיים )במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים -
ביה"ס למדעי המדינה(
 .66רציונל
)א( בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם בחשיבות
של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים .גוברת ההכרה שכדי
להיות משפטן ומשפטנית טובים ,צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי
דין ,אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של ענפי
המשפט השונים ,כמו גם תיאוריות סוציולוגיות ,כלכליות ואחרות.
)ב( מטרת התכנית היא להעניק למצטיינים/נות מהפקולטה למשפטים אפשרות
לרכוש השכלה רחבה ביחסים בינלאומיים ,שתעשיר הן את עולם הרוח
שלהם/הן באופן כללי ,והן את ההבנה המשפטית שלהם/ן.
)ג( במסגרת התכנית ילמדו תלמידים/ות אלה לקראת תואר שני ביחסים
בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי
המדינה ,מהשנה השלישית ללימודים בפקולטה למשפטים.
)ד( התכנית מבוססת על כך שניתן לקחת במסגרת מה שמוגדר בתכנית הלימודים
כ"שיעורי בחירה לא-משפטיים" קורסים בחוגים אחרים ,ובהם החוג ליחסים
בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי
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תנאי קבלה לתכנית
.67
)א( מי סיימו  70נקודות לפחות בלימודי התואר הראשון במשפטים ,בממוצע של
.80
)ב( יש ללמוד קורסי השלמה ביחסים בינלאומיים בסך  22שש"ס כמפורט להלן.
)ג( המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר השני ביחסים בינלאומיים יותנה
באישור זכאות לתואר ראשון במשפטים בציון סופי של  80לפחות.
 .68מבנה הלימודים
)א( תכנית זו ,כמו התואר הכפול בתכנית הקיימת לתואר שני ביחסים
בינלאומיים ,תילמד במסלול מחקרי )בהיקף של  28שש"ס בתוספת תזה
לתואר מאסטר( או במסלול לא-מחקרי )בהיקף של  44שש"ס( ,בכפוף לאישור
החוג ליחסים בינלאומיים.
)ב( חובה על המועמדים/ות ללימודים בתואר הכפול )בזהות למועמדים אחרים
לתואר שני ביחסים בינלאומיים שהתואר הראשון שלהם אינו במדע המדינה(
לקחת קורסי ההשלמה בסך של  28שש"ס הכוללים :קורסי חובה בשנה א'
בתואר ביחסים בינלאומיים )סה'כ  8שש'ס( ,גישות ואסכולות )שנה א'4 ,
שש'ס( ,סדנת מחקר )שנה א' 4 ,שש'ס( .ניתן לקחת קורסים אלה משנה ב
ללימודים בפקולטה ,והם ייחשבו בכל מקרה כחלק ממכסת השעות הנדרשות
לתואר ראשון במשפטים )במסגרת "שיעורי בחירה לא-משפטיים"(.
)ג( רק לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של  ,80ניתן כאמור לקחת,
משנה ג ללימודי התואר הראשון במשפטים ,קורסים לתואר שני בחוג ביחסים
בינלאומיים.
)ד( הקבלה תהיה במעמד של "תלמיד על תנאי".
)ה( רק לאחר למידה בקורסים ביחסים בינלאומיים בדרג  3או  4במסגרת
הלימודים בפקולטה למשפטים ,תוכל הוועדה החוגית לתואר שני להכיר ב4 -
שש"ס מקורסים אלה כמילוי הדרישות ביחסים בינלאומיים.
)ו( במקרה זה חובה ללמוד  28שש"ס במסלול א ,ו 40 -שש"ס במסלול ב.
)ז( קבלת התואר השני ביחסים בינלאומיים מותנית בקבלת תואר ראשון
במשפטים.

פרק כב  -תכנית משותפת במשפטים ותואר שני במינהל ומדיניות
ציבורית
 .69רציונל
)א( הדיסציפלינה המשפטית ,מעצם טיבה ,עוסקת בסמכויות השונות המוענקות
לרשויות הציבוריות בישראל ,ובכללים החלים על אופן הפעלת סמכויות אלו
)כגון כללי ההליך ההוגן ,המחויבות להגנה על זכויות אדם ,וכיו"ב( .תחום
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המדינה .במשבצת זו התלמידים/ות ילמדו את קורסי ההשלמה לתואר שני,
אותם קורסים שהחוג ליחסים בינלאומיים מטיל על מועמדים/ות בעלי/ות
תואר ראשון ביחסים בינלאומיים.
)ה( רק לאחר סיום קורסי ההשלמה ,ובמקביל ללימודים בשנה ג ו -ד בפקולטה,
ניתן לקחת את הקורסים הנדרשים לתואר שני ביחסים בינלאומיים )במסלול
א או במסלול ב(.
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המדיניות הציבורית והמינהל הציבורי ,כענף מענפי מדעי המדינה ,חוקר את
דרכי גיבושה ויישומה של מדיניות ציבורית .הקניית ידע הן בשדה המשפט והן
בשדה המדיניות הציבורית מאפשרת רכישת כלים ייחודיים המשלבים את
נקודות המבט והתובנות המחקריות באשר לדרכי פעולת השלטון והפוליטיקה
בישראל.
)ב( במסגרת התכנית ילמדו התלמידים/ות לקראת תואר שני במינהל ומדיניות
ציבורית מהשנה השלישית ללימודים בפקולטה למשפטים.
)ג( במסגרת הלימודים בשנים א' וב' ניתן ללמוד את הקורסים אשר נדרשים על-
ידי בית הספר למדע המדינה כתנאי לתחילת לימודי התואר השני במינהל
ומדיניות ציבורית .היקף לימודי ההשלמה הנ"ל הוא עד  20נ"ז ,והם ייחשבו
במסגרת מכסת קורסי הבחירה הלא-משפטיים אותם רשאים/ות תלמידי/ות
הפקולטה למשפטים ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון.
)ד( לאחר סיום קורסי ההשלמה ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן ,ניתן
ללמוד ,במקביל ללימודים בשנים ג ו -ד בפקולטה למשפטים ,את הקורסים
הנדרשים לקבלת תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית )במסלול א או במסלול
ב( .לאחר שיעמדו בהצלחה בדרישות הפקולטה למשפטים ובית הספר למדע
המדינה כמפורט יהיו התלמידים/ות זכאים/ות לתואר ראשון במשפטים
ולתואר שני במינהל ומדיניות ציבורית.
)ה( קבלת התואר הראשון במשפטים והתואר השני במינהל ומדיניות ציבורית
תיפתח בפני בוגרי/ות התכנית את האפשרות להשתלב במחקר אקדמי או
בעשייה בתחום הציבורי ,כעורכי ועורכות דין ,כעובדי ועובדות ציבור או
כנבחרי ונבחרות ציבור.
 .70תנאי קבלה לתכנית
)א( מי שסיימו  70נקודות לפחות בלימודי התואר הראשון במשפטים ,בממוצע של
.80
)ב( יש ללמוד קורסי השלמה במדע המדינה בסך  20שש"ס כמפורט להלן.
)ג( המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר במינהל ומדיניות ציבורית יותנה
באישור זכאות לתואר ראשון במשפטים.
 .71מבנה הלימודים
)א( התוכנית לתואר שני במינהל ובמדיניות ציבורית תילמד )במקביל לשנים ג' וד'
בפקולטה למשפטים( במסלול א )בהיקף של  32שש"ס( או במסלול ב )בהיקף
של  44שש"ס( ,על פי כללי בית הספר למדע המדינה.
)ב( חובה על המועמדים/ות ללימודים בתכנית לקחת קורסי השלמה בסך של 20
שש"ס הכוללים :מבוא לממשל ופוליטיקה; המערכת הפוליטית הישראלית;
מבוא למנהל ציבורי; שיטות מחקר .תלמידים/ות שיבחרו במסלול לא מחקרי
)מסלול ב'( יהיו פטורים משיטות מחקר .הקורסים הנ"ל ילמדו במסגרת בית
הספר למדע המדינה.
)ג( רק לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של  ,80ניתן כאמור לקחת ,משנה
ג ללימודי התואר הראשון במשפטים ,קורסים לתואר שני בתוכנית למינהל
ומדיניות ציבורית.
)ד( הקבלה תהיה במעמד של "תלמיד על תנאי".
)ה( קבלת התואר השני במינהל ומדיניות ציבורית מותנית בקבלת תואר ראשון
במשפטים.
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קבלת תעודת בוגר במשפטים ותעודת מוסמך במינהל ומדיניות ציבורית תותנה
במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית .אם לא הושלמו דרישות
התכנית במינהל ומדיניות ציבורית ,הזכאות לקבל תעודת בוגר במשפטים תהיה
אם התלמיד/ה עמדו בכל הדרישות לתואר ראשון במשפטים .במסגרת זו יובאו
בחשבון עד  18שש"ס שנלמדו מחוץ לפקולטה למשפטים ויוכרו כשיעורי בחירה
לא-משפטיים.

פרק כג – תכנית משותפת במשפטים ותואר שני בלימודי אסיה
 .73רציונל
)א( בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם בחשיבות
של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים .גוברת ההכרה שכדי
להיות משפטן ומשפטנית טובים ,צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי
דין ,אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של ענפי
המשפט השונים ,כמו גם תיאוריות סוציולוגיות ,כלכליות ואחרות.
)ב( מטרת התכנית היא להעניק לתלמידים/ות מצטיינים/ות מהפקולטה
למשפטים אפשרות לרכוש השכלה רחבה בלימודי אסיה ,שתעשיר הן את עולם
הרוח שלהם/שלהן באופן כללי ,והן את ההבנה המשפטית שלהם/הן ,תוך
הרחבה והעמקת הידע והבנת תרבותה של אסיה המודרנית ,להקנות ידע
ושיטות עבודה ומחקר בנושאים שנמצאים על סדר היום באסיה )ובעולם( ,כגון
יחסי חוץ ,חברה ודמוגרפיה ,צבט וביטחון ,תהליכי דמוקרטיזציה ,בעיות
אנרגיה ,סוגיות הקשורות למיעוטים ולהגירה ועוד .במסגרת התכנית ילמדו
תלמידים/ות אלה לקראת תואר שני בלימודי אסיה ,מהשנה השלישית
ללימודים בפקולטה למשפטים.
)ג( התכנית מבוססת על כך שניתן לקחת במסגרת מה שמוגדר בתכנית הלימודים
כ"שיעורי בחירה לא-משפטיים" קורסים בחוגים אחרים ,ובהם החוג ללימודי
אסיה .במשבצת זו התלמידים/ות ילמדו את קורסי ההשלמה לתואר שני,
אותם קורסים שהחוג ללימודי אסיה מטיל על מועמדים/ות בעלי/ות תואר
ראשון בתחום.
)ד( לאחר סיום קורסי ההשלמה ,ובמקביל ללימודים בשנה ג ו -ד בפקולטה ,ניתן
לקחת את הקורסים הנדרשים לתואר שני בלימודי אסיה )במסלול א או
במסלול ב(.
 .74תנאי קבלה לתכנית
)א( מי שסיימו  70נקודות לפחות בלימודי התואר הראשון במשפטים ,בממוצע של
.80
)ב( יש ללמוד קורסי השלמה בלימודי אסיה בסך  22שש"ס כמפורט להלן.
)ג( המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר השני בלימודי אסיה יותנה באישור
זכאות לתואר ראשון במשפטים.
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 .75מבנה הלימודים
)א( תכנית זו ,כמו התכנית הקיימת לתואר שני בלימודי אסיה ,תילמד במסלול א'
מחקרי )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תזה( – סה"כ  28שש"ס( ,או במסלול
ב' לא-מחקרי )כולל עמידה בבחינת גמר – סה"כ  36שש"ס( ,או במסלול ג' לא
מחקרי – שפה מורחב )סה"כ  36שש"ס( ,בכפוף לאישור החוג ללימודי אסיה.
)ב( חובה על המועמדים/ות ללימודים בתכנית )בזהות למועמדים אחרים לתואר
שני בלימודי אסיה שהתואר הראשון שלהם אינו בתחום( לקחת קורסי
ההשלמה בסך של  28שש"ס באחת משלוש ההתמחויות הבאות :פוליטיקה,
בטחון וכלכלה באסיה המודרנית ,תרבות וחברה באסיה המודרנית או
התמחות במיקוד אזורי :סין ומרכז אסיה /תת היבשת ההודית /יפן וקוריאה.
ניתן לקחת קורסים בנושאים אלה משנה ב ללימודיהם בפקולטה ,והם ייחשבו
בכל מקרה כחלק ממכסת השעות הנדרשות לתואר ראשון במשפטים )במסגרת
"שיעורי בחירה לא-משפטיים"(.
)ג( רק לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של  ,80ניתן כאמור לקחת,
משנה ג ללימודי התואר הראשון במשפטים ,קורסים לתואר שני בחוג בלימודי
אסיה.
)ד( הקבלה תהיה במעמד של "תלמיד על תנאי".
)ה( רק לאחר למידה בקורסים בלימודי אסיה בדרג  3או  4במסגרת לימודיו
בפקולטה למשפטים ,תוכל הוועדה החוגית לתואר שני להכיר ב 4 -שש"ס
מקורסים אלה כמילוי הדרישות בלימודי אסיה.
)ו( במקרה זה חובה ללמוד  28שש"ס במסלול א ,ו 40 -שש"ס במסלול ב.
)ז( קבלת התואר השני בלימודי אסיה מותנית בקבלת תואר ראשון במשפטים.

פרק כד – תכנית משותפת במשפטים ותואר שני בחוג להיסטוריה
כללית
 .76רציונל
)א( ההיצע והביקוש בתחומי הלמידה השונים מנותבים כיום יותר ויותר לכיוון
החקר והלמידה הבין-תחומיים והרב-תחומיים ,המשלבים תחומי ידע שונים
אשר מקיימים דיאלוג פורה ביניהם .צרכי השוק החדשים מחייבים את
הבוגרים/ות בהתמקצעות רב-תחומית ולא יחידנית ,צרה ,כפי שהיה בעבר.
השילוב בין לימודי משפטים ותחומי ידע אחרים ,לרבות מדעי הרוח ,מאפשר
לבוגרים/ות לצאת אל עולם המקצוע כשבידיהם כלים מגוונים להתמודדות
עם ביקושי השוק והאתגרים המקצועיים הגלובאליים הניצבים בפניהם.
יותר ויותר נדרשים בשוק העבודה וההשכלה מועמדים/ות בעלי/ות רקע רחב
ותחומי התעניינות מגוונים ,בשלים ובעלי/ות כישורים אנליטיים ולשוניים.
)ב( לימוד ההיסטוריה האירופאית והאמריקאית לתואר שני מצייד את
הלומדים/ות בכלים וברקע מעמיק היכולים לתרום משמעותית ליכולתם
לנתח תופעות ותהליכים עולמיים מנקודת מבט על-תקופתית ,ולהבין טוב
יותר את הגורמים והנסיבות שתרמו יותר מכל לעיצוב מערכות המדינה
והמשפט במדינות שונות ובקהילה הבינלאומית ,כמו גם לעלייתן של מגמות
משתנות בתחומים כגון המשפט הבינ"ל ותורת המשפט.
)ג( מטרת התכנית במשפטים עם מסלול מואץ לתואר שני בהיסטוריה כללית היא
לאפשר למצטיינים/ות במשפטים המתעניינים/ות בהיסטוריה לרכוש,
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 .77תנאי הקבלה לתכנית
)א( מי שהשלימו לפחות  70נקודות בלימודי התואר הראשון במשפטים ,בממוצע
.80
)ב( יש להשלים קורסים בתואר ראשון בהיסטוריה בסך  22שש"ס כמפורט להלן.
)ג( המעבר לסמסטר רביעי בחוג להיסטוריה יותנה באישור זכאות לתואר
הראשון במשפטים.
 .78מבנה הלימודים
)א( תכנית זו ,כמו התוכנית הקיימת לתואר שני בהיסטוריה כללית ,תילמד
במסלול א' )היקף של  28שש"ס( או במסלול ב' )היקף של  36שש"ס( ,בכפוף
לאישור ועדת המ.א של החוג להיסטוריה ולמועצת הפקולטה למשפטים.
)ב( במידה שהושלמו במסגרת הלימודים בפקולטה למשפטים קורסים
בהיסטוריה בדרג א' או ב' ,או נלמדו שני קורסים במשפטים בעלי תכנים
היסטוריים ,הוועדה החוגית לתואר שני בחוג להיסטוריה כללית תהיה רשאית
להכיר ב  4שש"ס מקורסים אלה כחלק מהלימודים הנדרשים כהשלמות
לקראת הקבלה לתואר השני בהיסטוריה כללית .במקרה זה חובה ללמוד 18
שש"ס כשעות השלמה .קבלת התואר השני בהיסטוריה כללית מותנית בקבלת
תואר ראשון במשפטים.
)ג( חובה על המועמדים/ות ללימודים בתכנית )באופן זהה לתלמידים אחרים
לתואר שני בהיסטוריה כללית הבאים מחוגים אחרים ,לא היסטוריים( ,לקחת
קורסי השלמה בסך של  22שש"ס כדלקמן :שיעורים למתחילים בדרג א' )2
שש"ס  2נ"ז כל אחד( +סדנה למיומנויות מחקר ) 2שש"ס  2נ"ז(; פרוסמינריון
) 4שש"ס  5נ"ז( מדרג ב'; ו 2 -סמינריונים )של  4שש"ס כל אחד( מדרג ג ,על-פי
עניין אישי בתחום מסוים )למשל ,היסטוריה כלכלית ,צבאית ,תולדות המדע,
הדת וכו'( ,ע"פ עקרון אזורי )ארה"ב ,אמל"ט ,אנגליה ,צרפת וכו'( ,או על-פי
עקרון תקופתי.
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במסגרת שיעורי בחירה חוץ-פקולטטיים ,השכלה היסטורית מעמיקה אשר
תרחיב את אופקיהם .הם ירכשו כישורים לפרש ולנתח באופן עצמאי טקסטים
מורכבים ,ויעמדו על הקשרים היסטוריים אשר יעשירו את הבנתם/תן
המשפטית הרחבה.
)ד( חובה על המועמדים/ות ללימודים במסגרת תכנית זו להשלים קורסי השלמה
מדרגים א' ב' ו-ג' של התואר הראשון בחוג להיסטוריה כללית בסך  22שש"ס.
)ה( לאחר סיום קורסי ההשלמה ,ובמקביל ללימודים בשנה ג' ו-ד' בפקולטה
למשפטים ,ניתן ללמוד את הקורסים הנדרשים לתואר שני בהיסטוריה
)במסלולים א' ו-ב'(.
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פרק כה – תכנית משותפת במשפטים ותואר שני בניהול מערכות
חינוך )במסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
בפקולטה לחינוך(
 .79רציונל
)א( המגמה לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחומי הניהול,
הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות.
תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם התנהגות ארגונית,
מדיניות ציבורית ,משפט וכלכלה ,תוך דגש על השלכותיהם לשדה החינוך.
בנוסף לבסיס העיוני ,הסטודנטים רוכשים כישורים ומיומנויות ניהוליות.
)ב( הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתאימים לסטודנטים השואפים
להשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית ,במגזר הציבורי ובארגונים חברתיים,
ולאלו המעוניינים לפתח קריירה ניהולית בתחום החינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי .ידע במשפטים יעניק לסטודנטים בסיס ערכי ומעשי להכשרתם
כעתודה מנהיגותית מובילה .הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך
מתאימים גם לסטודנטים למשפטים המעוניינים לעבוד כעורכי דין המתמחים
בדיני חינוך ולהבין באופן מעמיק את מערכות הקשרים בין המשפט לבין
מדיניות החינוך ואת האופנים בהם פועל המשפט בתוך ארגוני חינוך.
)ג( מאחר ותכנית הלימודים מאפשרת גמישות והתאמה אישית לצרכים,
הסטודנטים יוכלו לבנות את מערכת השעות שלהם בהתאם למטרותיהם
ולתכניותיהם העתידיות.
 .80תנאי הקבלה לתכנית
)א( ציון ממוצע  80בקורסי ההשלמה.
)ב( ציון ממוצע  80בסיום שנה ב' בפקולטה למשפטים.
 .81מבנה הלימודים
)א( במהלך שנים א' ו-ב' בפקולטה למשפטים ילמדו הסטודנטים בתכנית המשותפת
קורסים הנדרשים כלימודי השלמה לתואר שני .באישור ראש המגמה לניהול
מערכות חינוך ,יוכלו הסטודנטים ללמוד חלק מקורסי ההשלמה גם בשנה ג'
ללימודי המשפטים.
קורסי ההשלמה במגמה לניהול מערכות חינוך :מערכת החינוך בישראל  2 -שש"ס;
התנהגות ארגונית  4 -שש"ס; שני קורסים מתודולוגיים – סה"כ  4שש"ס )בתיאום
עם ראש המגמה לניהול מערכות חינוך ניתן ללמוד קורסים מתודולוגיים לתואר
ראשון בכל חוג בתחום מדעי החברה(.
)ב( במהלך שנים ג' ו-ד' בפקולטה למשפטים ישלבו הסטודנטים בתכנית המשותפת את
לימודי המשפטים עם הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך .מעמדם כתלמידי
תואר שני יהיה "על תנאי" .הנקודות ייחשבו להם רק לאחר סיום התואר הראשון.
)ג( הסטודנטים בתכנית המשותפת יידרשו להשלים את שני הסמינרים בפקולטה
למשפטים במהלך שנה ג' ללימודיהם.
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פרק כו – תכנית משותפת במשפטים ותואר שני בקרימינולוגיה
 .82רציונל
)א( קרימינולוגיה הינה דיסציפלינה אקדמית שניזונה ממספר תחומים ,כגון:
סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ומשפטים ,ובעיקר המשפט הפלילי .מטרת התוכנית
המוצעת היא לאפשר לסטודנטים לתואר ראשון במשפטים לשלב כבר במהלך
לימודי התואר הראשון את לימודי הקרימינולוגיה לתואר שני .לימודים אלה
יקנו ידע בנושאים הקשורים לעולם העבריינות והפשיעה ,גורמים וסיבות
לפשיעה ועבריינות וכן התבוננות רחבה על מערכות החוק והמשפט )משטרה,
בתי משפט( כסוכנים של פיקוח חברתי והתנהלותם בחברה תוך התייחסות
לממשק משפט וחברה ) .(Law and Societyשילוב ידע מתחום המשפטים
ומתחומי הקרימינולוגיה ומדעי החברה ,בעיקר ידע מחקרי ואמפירי עדכני,
עשוי לתת לעורכי דין כלים חשובים בבואם לעסוק בענפי המשפט השונים
בהמשך דרכם ,כולל עריכת דין ,פרקליטות ושיפוט.
)ב( במסגרת התכנית ילמדו התלמידים/ות לקראת תואר שני בקרימינולוגיה
מהשנה השלישית ללימודים בפקולטה למשפטים.
)ג( במסגרת הלימודים בשנים א' וב' ניתן ללמוד את הקורסים אשר נדרשים על-
ידי ביה"ס לקרימינולוגיה כתנאי לתחילת לימודי התואר השני .היקף לימודי
ההשלמה הנ"ל הוא  8נ"ז ,והם ייחשבו במסגרת מכסת קורסי הבחירה הלא-
משפטיים אותם רשאים/ות תלמידי/ות הפקולטה למשפטים ללמוד במסגרת
לימודי התואר הראשון.
)ד( לאחר סיום קורסי ההשלמה ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן ,ניתן
ללמוד ,במקביל ללימודים בשנים ג' וד' בפקולטה למשפטים ,את הקורסים
הנדרשים לקבלת תואר שני במסלול ב' בקרימינולוגיה .לאחר שיעמדו
בהצלחה בדרישות הפקולטה למשפטים וביה"ס לקרימינולוגיה יהיו
התלמידים/ות זכאים/ות לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני
בקרימינולוגיה.
 .83תנאי קבלה לתכנית
)א( מסיימי שנה א' ושנה ב' בלימודי התואר הראשון במשפטים בממוצע של 80
ומעלה.
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)ד( במקרה של פרישה מהתכנית המשותפת ,הפקולטה למשפטים רשאית להחליט אלו
קורסים יוכלו להיחשב במסגרת  18נקודות הזכות אותן הסטודנטים רשאים לבחור
מחוץ לפקולטה למשפטים.
)ה( הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתקיימים במסלול לימודים עם תזה -
מסלול א' ,ובמסלול לימודים ללא תזה  -מסלול ב' .היקף הלימודים במסלול א' הינו
 34שעות סמסטריאליות ,כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות .היקף הלימודים
במסלול ב' הינו  42שעות סמסטריאליות ,כולל הגשת שלוש עבודות סמינריוניות.
בשנה השנייה ללימודיהם ,תלמידי מסלול ב' עורכים פרויקט גמר.
)ו( קבלת התואר השני בניהול מערכות חינוך מותנית בקבלת התואר הראשון
במשפטים.
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)ב( השלמת  8נ"ז קורסי השלמה בקרימינולוגיה כמפורט להלן בציון ממוצע 80
ומעלה.
)ג( המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר בקרימינולוגיה יותנה בהצגת אישור
זכאות לתואר ראשון במשפטים.
 .84מבנה הלימודים
)א( התוכנית לתואר שני בקרימינולוגיה נלמדת במקביל לשנים ג' וד' בפקולטה
למשפטים .הלימודים מתקיימים במסלול ב' )ללא תזה( ובהיקף של 32
שש"ס( .תלמידים שיבקשו לבצע מחקר ולכתוב תזה בתחום הקרימינולוגיה(
יתבקשו למצוא מנחה ונושא למחקר עד תום שנה א' ללימודי התואר השני,
ולקבל את אישור ראש ביה"ס.
)ב( המועמדים ללימודים בתכנית חייבים ללמוד קורסי השלמה בסך של  8נ"ז
הכוללים את הקורסים הבאים :מבוא לקרימינולוגיה; מבוא לשיטות מחקר;
מבוא לפסיכופתולוגיה בזירה הקרימינולוגית .הקורסים נלמדים במסגרת
ביה"ס לקרימינולוגיה.
)ג( לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של  80ומעלה ,ניתן להתחיל
בלימודי התואר השני .במקרים מיוחדים ,רשאי ראש ביה"ס לאשר קבלת
תלמידי שנה ג' בפקולטה למשפטים ,אשר ילמדו במקביל לתואר השני את
שיעורי ההשלמה ,ובתנאי שמערכת הלימודים לא תעמוד בסתירה למערכת
הלימודים של התואר הראשון במשפטים.
)ד( הקבלה לתואר השני בקרימינולוגיה תהיה במעמד של "תלמיד על תנאי".
)ה( קבלת התואר השני בקרימינולוגיה מותנית בקבלת תואר ראשון במשפטים.
 .85זכאות לתעודת בוגר במשפטים ותעודת מוסמך בקרימינולוגיה
קבלת תעודת בוגר במשפטים ותעודת מוסמך בקרימינולוגיה תותנה במילוי
מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית ,ובהתאם לתקנונים האקדמיים
הנהוגים באוניברסיטת חיפה .אם לא הושלמו דרישות התכנית בקרימינולוגיה,
הזכאות לקבל תעודת בוגר במשפטים תהיה אם התלמיד/ה עמדו בכל הדרישות
לתואר ראשון במשפטים .במסגרת זו יובאו בחשבון עד  18שש"ס שנלמדו מחוץ
לפקולטה למשפטים ויוכרו כשיעורי בחירה לא-משפטיים.

** ** **
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לגבי נושאים הנדונים בתקנון הלימודים
הקלות ופטור ממטלות בקורסים )הבהרות לסעיף  27לתקנון הפקולטה(:
)א( הקלות במטלות )כגון :דחיית מועד הגשה של עבודה( הינן בתחום שיקול
הדעת של המורה.
)ב(
) (1פטור ממטלות :כל בקשה לפטור שאושרה על-ידי מורה/ת הקורס ,תועבר
להחלטת הוועדה לענייני תלמידים אשר תפעיל שיקול דעת בנושא.
) (2הוועדה תאשר פטור במקרים חריגים ביותר.
) (3הוראה זאת תחול גם לגבי דרישות סף במקצוע.
אישור זכאות לתואר
א .תנאי זכאות
זכאות לתואר תוכר בתנאי שהושלמו את כל החובות האקדמיות על-פי תקנון
הלימודים של הפקולטה למשפטים וכל ההתחייבויות לאוניברסיטת חיפה.
ב .ציון סופי לתואר
תלמידים/ות יודיעו למזכירות תלמידים על סיום הלימודים לתואר .עם קבלת
הודעה זו תיבדק הזכאות ויחושב ציון הגמר .התלמידים/ות יבדקו הציונים לפני
קבלת אישור זכאות לתואר ויאשרו בחתימה על נכונות הנתונים שבתדפיס .הציון
לתואר הוא סופי .לאחר אישור הזכאות לתואר לא ניתן לתקן את ציון הגמר.
ג .אישור לצורך הרשמה להתמחות
לתשומת ליבם של תלמידי/ות שנה ד :על-פי חוק לשכת עורכי הדין ,נדרש אישור
זכאות לתואר לצורך הרשמה לבחינות של לשכת עורכי הדין.
תלמיד/ה זכאי/ת לקבל אישור לצורך הרשמה להתמחות בתנאי שהשלימו את
החובות האקדמיות )לרבות חובות השמיעה ,בחינות והגשת עבודות סמינריוניות(
גם אם טרם קיבלו עד שני ציונים להשלמת התואר.
בחינות עם ספרים פתוחים
כל מורה רשאי/ת לקבוע אם הבחינה עם "ספרים פתוחים" .ניתן להשתמש רק
בחקיקה ,או גם בפסיקה ,בקבצי מקורות ,ואף במחברות .הודעה על כך תימסר במהלך
הלימודים.

** ** **
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הנחיות והבהרות
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משפט וממשל

עורכת  :ד"ר קארין כרמית יפת
כתב-עת העוסק בנושאים מתחומי המשפט הציבורי והמינהל הציבורי .כתב העת מיועד
למשפטנים ומשפטניות ,לממלאי וממלאות תפקידים שונים במסגרת הממשל והמינהל
הציבורי וכל מי שיש לו/ה עניין בתחום המשפט הציבורי והתחומים הקרובים לו .כתב העת
יוצא לאור פעמיים בשנה.

דין ודברים

עורך :פרופ' רונן פרי
כתב-עת שיעסוק בנושאים משפטיים כלליים וכן בנושאים רב-תחומיים .כתב-העת ייועד
למשפטנים ומשפטניות ,לאנשי ונשות מדעי הרוח והחברה ,ולכל המתעניינים בתחומי
המשפט ובממשקים שבין משפט ומדעי הרוח והחברה.

פרסי הצטיינות ומלגות
א .תלמידים ראויים לשבח:
 .1מועצת הפקולטה תעניק פרס לתלמיד/ה ראוי/ה לשבח על שם השופט פרופ'
יצחק זמיר.
 - .2הקריטריונים על פיהם תשקול הוועדה את בחירתה הינם :עזרה לזולת;
דוגמה אישית; התמודדות יוצאת דופן עם קשיים ומגבלות; תרומה חברתית
לאוניברסיטה ולפקולטה; התמודדות עם הלימודים .הרשימה הינה מדגמית
ולא סגורה .בבחירה חייב להתקיים לפחות קריטריון אחד.
 ההצעה למועמדים/ות תוגש ביוזמת קבוצה של תלמידים/ות שימליצו עלחברם/תן ולא על ידי התלמיד/ה עצמו/ה ביוזמה אישית.
 מורים/ות יוכלו גם הם להציע מועמד/ת. מספר התלמידים/ות שייבחרו בכל שנה לא יעלה על .3 .3המועמד/ת יהיה בוגר שנה ב' לפחות.
 - .4החלטה בדבר הענקת הפרס תיערך על ידי ועדה לבחירת "תלמיד/ה ראוי/ה
לשבח"
המורכבת מ 3 -מרצים.
 הענקת הפרס תתבצע על ידי הדיקן בטקס של "מצטייני דיקן" ,או בטקסאחר שייקבע .במקרים מיוחדים ,ועל פי בקשת התלמיד/ה ,יוענק הפרס לא
בטקס פומבי.
 הוועדה תהיה מוסמכת להזמין את הממליצים/ות לישיבת הוועדה. אין ערעור על החלטת הוועדה.ב .מתן הפרס הינו חד פעמי בלבד .אין מניעה שתלמיד/ה שמקבלים "תלמיד/ה ראוי/ה
לשבח" יקבלו גם "מצטיין/ות דיקן".
עם גיוס תקציב למלגות/פרסים נוספים תפורסמנה הודעות בהתאם.
ג .הפקולטה תציע מלגות על בסיס מצב כלכלי אך ורק לתלמידים/ות שפנו בבקשות
לסיוע לדקנאט הסטודנטים ,מילאו טפסים מתאימים במועד ,וזכאים לסיוע על-פי
הקריטריונים של דקנאט הסטודנטים.
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התכנית אורכת שנת לימודים אחת ומורכבת מ 3 -טרימסטרים ,כל אחד באוניברסיטה
אירופאית אחרת .בטרימסטר השלישי תיכתב תיזת מסטר.
מועמדות לתכנית יכולים להגיש כל בוגר/ת הפקולטה בעל/ת נתונים מתאימים.

Global Law Program
הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה היא גם חלוצה בהשתלבות במרחב המשפטי
הבינלאומי וזאת באמצעות .Global Law Program
במסגרת זו מארחת הפקולטה מדי שנה כ 20 -מרצים ומרצות מאוניברסיטאות מובילות
בחו"ל המלמדים קורסים במתכונת מרוכזת המיועדים לתלמידי/ות הפקולטה
ולסטודנטים אורחים מחו"ל.
ניתן ללמוד עד שלושה קורסים מתכנית ה GLP-כחלק ממכסת נקודות הלימוד בפקולטה.
בנוסף ,מקיימת הפקולטה תכניות חילופין עם בתי ספר למשפטים באירופה ,בצפון
אמריקה ובמדינות נוספות ,במסגרתן ניתן ללמוד סמסטר או שנת לימודים בחו"ל ,ללא
תוספת שכר לימוד ,כשהקורסים שיילמדו בחו"ל יוכרו לצורך צבירת הנקודות לתואר.
ברמת הלימודים המתקדמים מקיימת הפקולטה כמה תכניות משותפות עם מוסדות בחו"ל
המקנים זכאות לתארים כפולים.
הפקולטה הייתה הראשונה בישראל שהתקבלה כחברה מלאה בתכנית ארסמוס של
האיחוד האירופאי למשפט וכלכלה.

הלוואות לסטודנטים
רשויות האוניברסיטה מנהלות משא ומתן להשגת הלוואות נוחות לסטודנטים/ות .פרטים
יפורסמו במהלך שנת הלימודים.
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תכנית לתואר שני במשפט וכלכלה מטעם האיחוד האירופאי
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