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كلية الحقوق
מזכירות סטודנטים

תכנית לימודים תורת השפיטה וההליך הפלילי תש"ף –תשפ"א 2020-2021
סטודנטים יקרים,
אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם ללימודי תואר שני בפקולטה למשפטים ,באוניברסיטת חיפה.
אנו שמחים לצרף בזאת את תכנית הלימודים המפורטת לשנת הלימודים תש"ף-תשפ"א .2020-2021
לתשומת ליבכם ,להלן מס' הנחיות המתייחסות לתכנית הלימודים.
אנא קראו את ההנחיות בעיון:
 .1סטודנט אשר נרשם לתכנית לימודים עם כתיבת תיזה -עליו להשלים  28שש"ס לצורך סגירת התואר.
בנוסף ,יהיה עליו להירשם לקורס" :סדנת הכנה לכתיבת תזה" (.)250.4011
הקורס הינו קורס חובה אשר מזכה ב 2-שש"ס ויילמד בשנת הלימודים השנייה.
סטודנט אשר נרשם לתכנית לימודים ללא כתיבת תיזה  -עליו להשלים  32שש"ס לצורך סגירת התואר.
מכיוון שמניסיון העבר סטודנטים רבים מתחילים לימודים במסלול עם כתיבת תיזה ומסיבות שונות אינם משלימים
לימודיהם במסלול זה ,אנו ממליצים לכולם ללמוד  32שש"ס לצורך עמידה בתנאים לקבלת זכאות לתואר שני במידה
שלא הושלם המסלול הכולל כתיבת עבודת תיזה.
 .2התכנית המצורפת הינה תכנית מובנית ,ע"מ להשלימה יש להשלים את הקורסים הבאים:
א .קורסי חובה-
 תורת המשפט :סוגיות מתקדמות
 רגולציה במאה ה21-
ב .קורסי ליבה -הינם קורסי חובה בהיקף כולל של  9שש"ס .השלמתם היא תנאי לקבלת ספח התמחות בתחום.
לא ניתן להחליף קורסים אלו בקורסים אחרים:




מבוא לתיאוריה של ההליך השיפוטי ודיני הראיות -פרופ' דורון מנשה
המשפט הפלילי :בין תיאוריה למציאות חברתית -ד"ר עילי אהרנסון
אחד משני הסמינרים המוצעים במסגרת התכנית -פרופ' דורון מנשה או ד"ר חאלד גנאים

 .3סמינרים -תנאי לסיום התכנית הוא השלמת שני סמינרים ,כאשר אחד מהם לפחות צריך להילמד מתוך תכנית לימודים
(כפי שמצוין בסעיף 2ב).
 .4סטודנט שיילמד את כל הקורסים המוצעים במסגרת התכנית המובנית ,יהיה זכאי לקבלת תואר שני עם ספח התמחות.
יחד עם זאת ,ניתן ללמוד קורסי תואר שני בהיקף של עד  4שש"ס ,מדרג  4לפחות (קוד קורס ,)250.4xxx :מחוץ לתכנית.
רשימת הקורסים שהפקולטה מציעה מופיעה בקטלוג הקורסים
 .5אנא עיינו בתקנון הלימודים לתואר השני ,כפי שמופיע באתר הפקולטה .בתקנון זה ,בין היתר ,הוראות לעניין ציונים הנדרשים
לצורך עמידה בדרישות התואר השני ,חובת הנוכחות בשיעורים( ,במסלול מחקרי עם תיזה ,ובמסלול ללא תיזה) ,ועוד.
 .6כמו-כן התקנון כולל הנחיות באשר לדרישות האתיקה ,אשר ודאי מוכרות לכם מלימודיכם הקודמים .דרישות אלו נאכפות בקפידה
בתכנית אליה התקבלתם.
למען הסר כל ספק ,כל האחריות על מילוי כל ההוראות בדבר הרישום לקורסים בתכנית הלימודים חלה על הסטודנט.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ,ומאחלים לכם הצלחה בלימודים.
בברכה,
מזכירות סטודנטים
הפקולטה למשפטים
הר הכרמל ,חיפה  3498838טל' Mount Carmel, Haifa 3498838 , Israel, Phone: 04-8240636:
דוא"ל E-mail: rofry@univ.haifa.ac.il :פקסFax: 04- 8249398:
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תכנית לימודים תורת השפיטה וההליך הפלילי תש"ף-תשפ"א
סמסטר קיץ 2020
שיקול הדעת של התביעה הכללית בהליך הפלילי הלכה למעשה  /עו"ד עמית איסמן
 2( 250.5415שש"ס)
 3.9חמישי
 4.9שישי
 10.9חמישי
 11.9שישי
 24.9חמישי
 25.9שישי
שעות הוראה:
חמישי 16:00-19:30
שישי 09:00-12:30
מטלת סיום:
פרסום מטלה13.10.2020 :
הגשת מטלה20.10.2020 :

מבוא לתיאוריה של ההליך השיפוטי ודיני הראיות  /פרופ' דורון מנשה
 3( 250.5031שש"ס)
קורס ליבה -חובה
יום ג'  – 1.9 -פתיחת תכנית +שיעור
יום ג' 8.9 -
יום ג' 15.9
יום ה' – 17.9
יום ג' – 22.9
יום ג' – 29.9
*בנוסף יתקיים שיעור מוקלט
שעות הוראה:
16:00-20:30
מטלת סיום :הגשת עבודה בתאריך 26.11.2020
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סמסטר א'
יום חמישי

רגולציה במאה ה / 21-ד"ר יאיר שגיא

יום שישי

המשפט הפלילי :בין תיאוריה למציאות חברתית /
ד"ר עילי אהרנסון

 3( 250.5489שש"ס)
 2( 250.5483שש"ס)
קורס חובה רוחבי
22.10
5.11
19.11
3.12
17.12
14.1
21.1

קורס ליבה-חובה
30.10
13.11
27.11
11.12
18.12
8.1
15.1

שעות הוראה:
16:00-19:30
תיאוריות בענישה  /השופט (בדימוס) ד"ר
אברהם טננבוים

שעות הוראה:
9:00-12:00
דיני עונשין מודרניים  /פרופ' גבריאל הלוי
 2( 250.5479שש"ס)

 2( 250.5484שש"ס)
9:30-13:45 – 23.10

29.10
12.11
26.11
10.12
24.12
31.12

ובנוסף מיד לאחר הקורס של ד"ר אהרנסון,
בין השעות 12:15-13:45 :בתאריכים הבאים:

שעות הוראה:
16:15-19:45

30.10
13.11
27.11
11.12
18.12
8.1
15.1
9:30-13:45- 22.1
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סמסטר ב'
יום חמישי

דיני ראיות במשפט העברי ובבתי הדין
הרבניים  /פרופ' יחיאל קפלן

יום שישי

מרמה ומסוכנות בהליך המשפטי  /ד"ר רביע עאסי
 2( 250.5444שש"ס)

 2( 250.5045שש"ס)
הקורס יתקיים באופן מרוכז במועדים הבאים בין
השעות09:00-12:30 :
(יתקיימו חמישה מפגשים פרונטליים ואחד
יוקלט/בזום )

הקורס יתקיים באופן מרוכז במהלך  6מפגשים
בין השעות 16:00-20:00
סמינר עבירות המתה  /ד"ר חאלד גנאים

5.3
12.3
19.3
9.4
23.4

תורת המשפט :סוגיות מתקדמות  /פרופ' דורון
מנשה

 4( 250.5495שש"ס)
 4( 250.4010שש"ס)
קורס חובה רוחבי
30.4
7.5
14.5
21.5
28.5
4.6
11.6
18.6

הקורס יתקיים באופן מרוכז במהלך  6מפגשים
בין השעות 16:00-20:00

שעות הוראה:
09:00-13:30
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סמסטר קיץ 2021
סמינר  -חופש ההוכחה או כללי הראיות  /פרופ' דורון מנשה
 4( 250.5050שש"ס)
גישות קרימינולוגיות למשפט הפלילי ולאכיפה פלילית  /ד"ר אביטל מנטוביץ'
 3( 250.5487שש"ס)

**ייתכנו שינויים
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פרטים חשובים

–

שימו

אנא שמרו והשתמשו במידע שלהלן לאורך כל לימודיכם

אתרי אינטרנט חשובים לשימושכם
 .1אתר אוניברסיטת חיפה http://www.haifa.ac.il/index.php/he -
אגף מנהל תלמידים הכולל :שכר לימוד ,אישורים ,ועוד http://mt.haifa.ac.il -
הרשות ללימודים מתקדמים
הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי התואר השני והתואר השלישי.
באתר ניתן למצוא את תקנון התואר השני האוניברסיטאי http://graduate.haifa.ac.il -
יה"ל – יחידת התמיכה ללומד לקוי הלמידה http://yahel.edu.haifa.ac.il -
דיקנאט הסטודנטים
שירותים לסטודנטים בנושאים שונים ,בין היתר :התאמות עקב טיפולי פוריות ,הריון ,לידה ועוד.
http://dekanat.haifa.ac.il

 .2אתר הפקולטה למשפטים http://law.haifa.ac.il -
באתר מידע בנושאים כגון:
תקנון תואר שני
פרטי מרצים (מס' טלפון וכתובות אימייל)
אירועים וכנסים
 .3פורטל הסטודנטים
מאפשר גישה לשירותי תלמיד הכוללים :צפייה במערכת שעות ,ציונים ,הגשת ערעורים ,רישום לקורסים,
הזמנת אישורים וכו'.
הגישה לפורטל היא דרך אתר אוניברסיטת חיפה ← סטודנטים ← פורטל הסטודנטים.
ההתחברות הראשונית למערכת פורטל הינה עם ת"ז והסיסמה הראשונית שאותה קיבלת
ממנהל תלמידים .במידה שהנך מעוניין ,ניתן לבצע "איפוס סיסמה" באופן עצמאי.
מספר הטלפון של מוקד התמיכה הטכנית לסטודנטים – 04-8240856
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 .4לוח המודעות של הפקולטה למשפטים
דרך העברת ההודעות תתבצע באמצעות לוח המודעות הפקולטטי.
חובה להירשם ללוח המודעות על-מנת להתעדכן בכל ההודעות המתפרסמות בפקולטה.
אופן הרישום :יש להיכנס לאתר הפקולטה למשפטים http://law.haifa.ac.il -
למעלה בצד ימין יש להיכנס ל"לוח מודעות" (מעל "הפקולטה למשפטים").
יתקבל מסך שבו יש למלא מס' ת.ז .וסיסמה .יש להקיש את הסיסמה כפי שקיבלתם במכתב הקבלה לפקולטה .לאחר מכן,
יש למלא את כל השדות ,בבחירת קבוצת לימוד יש לבחור:
"תואר שני – תכנית תורת השפיטה וההליך הפלילי "2020-2021
למטה משמאל" :שלח".
 - Moodle .5שער למידה  /הוראה מתוקשבת
מערכת המאפשרת תקשורת בין מרצה לסטודנט בקורס מסוים .משמשת לפרסום סילבוסים ,חומרי קריאה ,וכו'.
לידיעתכם :לא כל המרצים משתמשים במערכת זוhttp://online.haifa.ac.il .
 . 6חניה – פרטים יימסרו בהמשך.

עדכונים חשובים
 .1החל מהיום – התכתובת בינינו תתבצע לכתובות המייל של רות עפרי ולא לכתובת הlawoffice-
וכן לא לכתובת של בר בן-שלוש המיועדות לתכתובת עם מועמדים בלבד (ולא עם סטודנטים פעילים).
 .2רישום לקורסים לסמסטר א' ,ב' וקיץ תשפ"א – יבוצע על-ידיכם.
כלומר כל סטודנט יירשם בעצמו לקורסים באופן עצמאי באמצעות פורטל הסטודנטים.
מועד הרישום הוא יום שלישי 15.09.20 ,בשעות .16:00-14:00
 .3ניתן להשאיר מסמכים  /עבודות בתא מס'  – 54תכנית תורת השפיטה וההליך הפלילי
(צמוד למזכירות סטודנטים) בצירוף פרטיכם המלאים וליידע אותנו על כך באמצעות הדוא"ל.
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אנשי קשר – הפקולטה למשפטים
ראש התכנית  -פרופ' דורון מנשה – dmenashe9@gmail.com
מרצים בתכנית "תורת השפיטה וההליך הפלילי" לפי סדר א'-ב'
ד"ר עילי אהרנסון

aharonso@law.haifa.ac.il

עו"ד עמית איסמן

AmitAi@Justice.gov.il

ד"ר חאלד גנאים

khalidg@law.haifa.ac.il

פרופ' גבריאל הלוי

hallevy@ono.ac.il

השופט (בדימוס) ד"ר אברהם טננבוים

avi3333@gmail.com

ד"ר אביטל מנטוביץ

mentovich@nyu.edu

ד"ר רביע עאסי
פרופ' יחיאל קפלן
ד"ר יאיר שגיא

rassy@research.haifa.ac.il
kaplanyehi@gmail.com
ysagy@law.haifa.ac.il

מזכירות סטודנטים
הפקולטה למשפטים ,בניין המדרגה ,קומה  2חדר  ,2020מס' פקס – 04-8249398
עוזר מנהלי לראש החוג :עו"ד שירי כהנא  skahana@univ.haifa.ac.il -טל'04-8249102 :
אחראית תכנית תורת השפיטה וההליך הפלילי :רות עפרי rofry@univ.haifa.ac.il -
טל'04-8240636 :
אורית גל –  ogal@univ.haifa.ac.ilטל'04-8240452 :
אפרת בלפר  ebelfer@univ.haifa.ac.il -טל'04-8249554 :
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