
   הפקולטה למשפטים
Faculty of Law 

 
 
 

 

 04-8240007טל:   3498838, חיפה 199שד' אבא חושי 
199 Abba Hushi Ave., Haifa 3498838 Tel: +972-4-8240007 

E-mail: llblaw@univ.haifa.ac.il 

 

 קורס קיץ מכין: "מבואות משפט"

 

איננה עברית, והוא מתקיים  להציג בפניכם קורס שהוא קורס חובה לסטודנטים ששפת אמם ברצוננו

 לאורך שלושה שבועות סמוך לפני שנת הלימודים. 

 מייד ננמק מדוע נקבע הקורס כעניין של חובה.

 

אדם מנסים להסדיר את חייהם. כיצד הם נישאים, מתגרשים, -לימודי משפטים הם עיסוק באופן שבו בני

אדם -ה, מקימים עסק? וכיצד בנימשכירים דירה, קונים קרקע, בונים בית, נכנסים ליחסי עבוד

משרטטים את מה שאסור לאדם אחד לעשות לאדם אחר? ועוד ועוד הסדרים של תחומים בחיינו 

החברתיים. לכל אלה מצטרפת השאלה הגדולה של איך מתקבלים ההסדרים הללו. על ידי מי? באיזה 

 כופים עלינו דברים כה רבים. פרוצדורה? ומה, אם בכלל, מעניק להם לגיטימיות, כלומר הצדקה? הם הרי

 

כדי לרכוש את סף הידע  –לשלוש וחצי שנות לימוד דחוסות  –אנחנו זקוקים לתואר אקדמי שלם 

 המינימלי הנדרש ממי שרוצה להכיר מספיק טוב ואולי לעסוק במשפט הישראלי. 

 

 מדוע קורס הקיץ המקדים, ומדוע הוא עניין של חובה?

משום שכל ההסדרים הללו, כמו גם פסקי הדין של בתי המשפט שמפרשים אותם עבורנו ומיישמים אותם 

 על תמונה עובדתית כזו או אחרת, מתגבשים בשפה העברית, ברמתה הגבוהה יותר, המורכבת יותר. 

מהטעם הזה, לימודי המשפטים, במיוחד בשנה הראשונה, הם קשים במיוחד למי ששפת אמם איננה 

רית. זה לא רק עניין של פערי השפה אלא לעיתים גם פער מסוים בידע הבסיסי על החברה והפוליטיקה עב

שניצבים ביסוד המשפט הישראלי. קורס הקיץ המכין נועד לפיכך לצמצם את הפערים הללו עוד לפני 

 שתתחיל שנת הלימודים. 

 ת חברתית, שתקל על קשיי הלימוד. יתר על כן, המפגש בקורס יוצר ביניכם היכרות מוקדמת, סוג של רש

 

נקודות זכות. נקודות אלו נספרות מבחינת היקף השעות הנדרש לשם  4קורס אקדמי רגיל בן  הקורס הוא

 השלמת התואר, וציון הקורס נכנס לממוצע ציוניכם. 

הקורס נקרא "מבואות משפט" משום שנעסוק בו בחלקים מתוך שניים מהקורסים הגדולים של השנה 

 שונה: "משפט ציבורי" ו"משפט פלילי".הרא

 שכר הלימוד לקורס הוא חלק משכר הלימוד לשנה כולה.

 

 


