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חטיבת התמחות בנושא זכויות אדם

החל משנת הלימודים תשס"א מקיים המרכז האקדמי חטיבת התמחות ייחודית לנושאי זכויות האדם. 
מטרת החטיבה היא להכשיר משפטנים בידע ובמיומנויות הקשורים להגנה על זכויות אדם באשר הן 
לנושא,  המחוייבים  דין  בעורכי/ות  הגובר  בצורך  הכרה  מתוך  וזאת  וקבוצתיות(,  חברתיות  )אזרחיות, 

בחברה האזרחית הנרקמת כיום בישראל.

והן  הישראלי  הציבורי  בשירות  הן  מפתח  תפקידי  למילוי  משתתפיה  את  להכשיר  שואפת  התוכנית 
בארגונים הלא ממשלתיים )NGO( הפועלים לקידום הנושא.

לשם כך מבקשת התוכנית להקנות למשתתפיה הכשרה מתקדמת בתחומי זכויות האדם, וזאת הן על 
ידי מתן ידע תיאורטי עשיר שיועבר על ידי מיטב המומחים בנושא, והן על ידי מתן כלים מעשיים והגברת 

רגישות המשתתפים בתוכנית להפרות זכויות האדם ולייחודיותו של הטיפול בבעיות אלה.

היעד האחרון יושג בעיקר באמצעות השתתפות בסדנאות ובקורסים מעשיים )"קליניקות"(.  המשתתפים 
פרטניות  בפניות  מטיפול  החל  גווניה:  כל  על  אדם  זכויות  בתחום  מעשית  בעבודה  יתנסו  בקליניקות 
ובאזורי מצוקה, עבור במתן סיוע חירום בתחום האלימות במשפחה  זכויות" בעיירות פיתוח  ב"חנויות 
בבית המשפט לענייני משפחה וכלה בהשתתפות במאבקים לשינוי מדיניות בדרך של הגשת עתירות 
לבג"ץ וגיבוש הצעות חקיקה. ההשתתפות בקליניקות מספקת לסטודנטים חוויה רגשית יוצאת דופן, 

ומעניקה כלים מעשיים לקראת העבודה כעורכ/ת דין. 
בנוסף ישתתפו התלמידים בכנסים שמארגן המרכז האקדמי, ובפרוייקטים מיוחדים שהוא מוביל בקרב 

אוכלוסיות משוללות זכויות באזורי מצוקה ברחבי הארץ.
מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה בנוסף לתואר ראשון במשפטים, תעודת  התמחות ב"זכויות אדם".

אוכלוסיית יעד: התוכנית פתוחה בפני מי שסיים את חובותיו בשנה א'.

היקף התוכנית: 
א השתתפות ב-6 נ"ז לפחות, מתוך קורסי הבחירה הבאים. הקורס "זכויות אדם ושינוי חברתי" 

     הינו קורס חובה לכל תלמידי החטיבה. חובה ללמוד אותו בשנה ב', אולם במקרים חריגים
     ובאישור מיוחד, ניתן ללמוד אותו גם בשנה ג':



מתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורסמס’

.1 Law and Ethics of כתב העת
.Human Rights

שנתי, מותנה בראיון קבלה5356פרופ' משה כהן-אליה

ד"ר גילה שטופלר ועו"ד סאני פורטל זכויות אדם2.
כלב

שנתי, יום ד' סמסטר א'5387
 18:30-17:00

סמסטר ב' 
17:30-16:00

מותנה בראיון קבלה

משפט ועוני - נגישות לצדק 3.
בישראל

סמסטר א', יום א'5410עו"ד יובל אלבשן
15:30-14:00

סמסטר א', יום א'5414עו"ד יובל אלבשןעריכת דין קהילתית חברתית4.
17:30-16:00

סמסטר א', יום א'5290ד"ר יוסי דהאןהזכות לחינוך5.
17:30-16:00

סמסטר א', יום א'5438עו"ד הדס תגריהזכות לשוויון והאיסור על אפליה6.
21:30-20:00

מוסר ומסחר – אחריות חברתית 7.
של תאגידים

סמסטר א' יום א'5442ד"ר רונית דוניץ-קידר
21:30-20:00

תנתן עדיפות לחטיבה המסחרית

סמסטר א' יום א'5411עו"ד ערן ציןמשפט ומדיניות סביבתית8.
21:30-20:00

סמסטר א', יום ג'5310פרופ' משה כהן-אליהזכויות אדם ושינוי חברתי*9.
19:30-18:00

סמסטר א', יום ד'5477ד"ר מיה מי-טלצדק מאחה10.
13:30-12:00

תנתן עדיפות לחטיבה הפלילית

סמסטר א', יום ד'5478חבר הכנסת לשעבר, מר רן כהןהליכי החקיקה11.
13:30-12:00

סמסטר א', יום ד'5367פרופ' דוד קרצמרזכויות אדם במשפט הבינלאומי12.
15:30-14:00

חברת הכנסת לשעבר, גב' איסור סחר בבני אדם וזכויות אדם13.
זהבה גלאון

סמסטר א', יום ד'5491
16:30-15:00

סמסטר א', יום ד'5366פרופ' דוד קרצמרהמשפט הבינלאומי ההומניטארי14.
18:30-17:00

זכויות הנאשם במשפט הבינ"ל 15.
הפלילי

סמסטר א', יום ה'5428ד"ר קרין קלוו-גולר
15:30-14:00

תנתן עדיפות לחטיבה הפלילית

סמסטר ב', יום א'5455ד"ר עידו פורתשיקולי שופטים, שפיטה ופוליטיקה16.
17:30-16:00

סמסטר ב', יום א'5194עו"ד טליה שחםהזכות לפרטיות17.
17:30-16:00

סמסטר ב', יום ב'5326ד"ר גילה שטופלרזכויות נשים, פמיניזם ומשפט18.
18:30-17:00

הפריה, הולדה והורות: הסדרים 19.
משפטיים ודילמות זכויות אדם 

סמסטר ב', יום ב'5484עו"ד הדס תגרי
19:30-18:00



מתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורסמס’

סמסטר ב', יום ג'5461גב' עינת אלביןזכויות עובדים כזכויות אדם20.
19:30-18:00

סמסטר ב', יום ד'5487ד"ר גילה שטופלרזכויות אדם בחברה שסועה21.
19:30-18:00

הגירה לישראל: עובדים זרים, 22.
פליטים, איחוד משפחות וקורבנות 

סחר

סמסטר ב' יום ה' 548819:30-16:00ד"ר טלי אמיר
יחל ביום 05/05/2011

למשך 6 שבועות

סמסטר ב', יום ה'5466עו"ד נעמי אלימלך-שמרההזכות להליך הוגן23.
19:30-18:00

תנתן עדיפות לחטיבה הפלילית

* קורס חובה לתלמידי החטיבה.

ב. השתתפות בקורס מעשי אחד )בהיקף של 6 נ"ז( מבין הקורסים המעשיים הבאים:

מתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורסמס’

קליניקה לעריכת דין 1.
קהילתית 

 

עו"ד שירלי אלף
ועו"ד דבי שדה

שנתי יום א'5196
15:30-14:00 

השתתפות בקורס "עריכת דין 
קהילתית חברתית" בסמסטר א' 

ובמפגשים שבועיים  

קליניקה לשינוי חברתי – 2.
בג"צים וחקיקה

שנתי יום א'5472עו"ד נטע דגן
19:30-18:00 

קליניקה לטיפול ומניעת 3.
אלימות במשפחה 

השופטת רבקה מקייס
ועו"ד אריה זגזג  

  שנתי יום א'5126
19:30-18:00 

קליניקה לשינוי סביבתי-4.
חברתי

שנתי יום א'5440עו"ד ערן צין
19:30-18:00 

השתתפות בקורס "משפט ומדיניות 
סביבתית" בסמסטר א' ובמפגשים 

שבועיים

קליניקה לשוויון ולזכויות 5.
אדם 

שנתי יום א' 5435 עו"ד דבי שדה
19:30-18:00 

השתתפות בקורס "הזכות לשוויון 
והאיסור על אפליה" בסמסטר א' 

ובמפגשים שבועיים

שנתי יום א'  5084עו"ד סאני כלבקליניקה לזכויות בחינוך6.
 19:30-18:00 השתתפות בקורס 

"הזכות לחינוך" בסמסטר א' 
ובמפגשים שבועיים

* ההרשמה לקורסים המעשיים, היא באמצעות ועדת קבלה ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. 
   יודגש כי מספר התלמידים בכל קליניקה/קורס מעשי מוגבל מאוד!

* לא ניתן ללמוד יותר מ-10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.
* יתכנו שינויים בקורסים המעשיים.

* קיום הקליניקות מותנה במספר מתקבלים מינימלי.
ג. השתתפות בסמינריון אחד שנתי בהיקף של 6 נ"ז מבין הסמינריונים הבאים:



מתכונתנ”זקוד קורסשם המרצהשם הסמינריוןמס’

פתרונות הלכתיים 1.
ואזרחיים לבעיית 

מעוכבות הגט

שנתי, יום א'72536ד"ר אבישלום וסטרייך
17:30-16:00

בג"ץ והביקורת השיפוטית 2.
בישראל

שנתי, יום א'72556פרופ' יואב דותן
17:30-16:00

שנתי, יום א'72746ד"ר שלומית יניסקי-רבידזכויות חברתיות3.
21:30-20:00

שנתי, יום ב'71486ד"ר יואב המרחופש הביטוי והגבלתו4.
19:30-18:00

זכויות קיבוציות, זכויות 5.
מיעוטים ורב תרבותיות

שנתי, יום ג'72216ד"ר ראיף זריק
15:30-14:00

זכויות חשודים, נאשמים 6.
ונפגעי עבירה

שנתי, יום ג'71546ד"ר רינת קיטאי-סנג'רו
17:30-16:00

תנתן עדיפות לחטיבה 
הפלילית

שנתי, יום ג'72386ד"ר תמר גדרוןלשון הרע והגנת הפרטיות7.
19:30-18:00

תנתן עדיפות לחטיבה 
המסחרית

זקנה וזכויות אזרח 8.
בישראל

שנתי, יום ג'6 7135ד"ר ישראל דורון
19:30-18:00

המיעוט הערבי במשפט 9.
הישראלי: מעמדו וזכויותיו

סמסטר א', יום ד' 72606ד"ר יוסף ג'אברין
18:30-17:00

סמסטר ב', יום ד' 
17:30-16:00

חוק יסוד כבוד האדם 10.
וחירותו

שנתי, יום ב' 71266ד"ר יעקב בן שמש
 21:30-20:00

זכויות אדם – הישגים 11.
וכשלונות

שנתי, יום ד'72526ד"ר יובל לבנת
 20:30-19:00

שנתי, יום ה'72766 ד"ר יאיר רונןזכויות הילד, זהות ואחרות12.
17:30-16:00

מדיניות ומשפט בתחום 13.
התקשורת בחברה 

הדמוקרטית

שנתי, יום ה'72456ד"ר יואב המר
17:30-16:00

הפרקטיקה של זכויות 14.
אדם בישראל

שנתי, יום ג'72756 ד"ר תהילה שגיא
19:30-18:00

ד.  לפרוט תכני הקורסים והסמינריונים, ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינריונים.    
ה.  תלמיד שמעוניין להשתתף בחטיבה זו לא יוכל להשתתף בחטיבה אחרת.

ו.   על המעוניינים להצטרף לחטיבה, לקחת בשנה ב’ לפחות 4 נ”ז בתחום החטיבה.
ז.  הקורסים והקליניקות פתוחים לכלל התלמידים אולם תינתן עדיפות לתלמידי חטיבת זכויות אדם.



חטיבת התמחות במשפט מסחרי ותקשורת

המשפט המסחרי והאזרחי מצוי בלב-ליבה של העשייה המשפטית ותופס חלק ארי ממנה: התקשרויות 
בהסכמים מסחריים מתוחכמים; מתן ייעוץ משפטי לחברות הנסחרות בבורסה; התמודדות עם טענות 
נגד תאגידים גדולים בדבר הגבלים עסקיים; ניהול הליכים משפטיים-מסחריים מורכבים בפני בתי-משפט 
ובוררים – כל אלה, ועוד נושאים רבים אחרים, עומדים במוקד עשייתן של פירמות עורכי-הדין הגדולות בישראל.

החטיבה למשפט עסקי ותקשורת מציעה לכם הכשרה רחבה, מעמיקה ומרתקת בתחום המשפט 
החטיבה  של  וחשוב  מרכזי  יעד  הרוחני.  הקניין  ודיני  התקשורת  משפט  בתחום  ואף  המסחרי, 
הוא להקנות ללומדים במסגרתה בסיס ידע רחב מצד אחד ומעמיק דיו מן הצד האחר על-מנת 
המשפטים. בתחום  אחרים  אקדמיים  מוסדות  של  לבוגרים  בהשוואה  מוסף  ערך  להם  להקנות 

החטיבה תשאף להגשמת יעד חשוב נוסף: הקניית ידע מעשי-פרקטי לסטודנטים. יעד זה צפוי להיות 
מוגשם באמצעות השתתפות בקורסים מעשיים וסדנאות. הללו יאפשרו לתלמידים להתנסות במתן ייעוץ 
משפטי לעסקים בהתהוות על כל הכרוך בכך. זאת ועוד, החטיבה שואפת לשתף פעולה עם פירמות 
עורכי-דין גדולות על-מנת לאפשר לסטודנטים להתנסות בעשייה של ממש כבר בתקופת לימודיהם.   

עמידה בדרישות התכנית יקנו לבוגרי החטיבה, בנוסף לתואר ראשון במשפטים, תעודת "התמחות 
בנושא משפט מסחרי".

אוכלוסיית יעד: התוכנית פתוחה בפני סטודנטים שסיימו  את חובותיהם בשנה א'.

היקף התוכנית:
א. השתתפות ב-12 נ"ז לפחות מתוך קורסי הבחירה הבאים:

מתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורסמס’

קליניקה בנושא אחריות1.
חברתית של תאגידים

קורס שנתי, יום א'5406עו"ד עופר סיטבון
 19:30-18:00

השתתפות בקורס "מוסר ומסחר- 
אחריות חברתית של תאגידים" 

בסמסטר א' ובמפגשים שבועיים 
מיועד לשנה ג' בלבד

סמסטר א' יום א' 541517:30-16:00עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות נדל"ן2.
מיועד לשנה ד' בלבד

סמסטר א', יום א'5473ד"ר בני קלדרוןמיסוי תאגידים3.
17:30-16:00

מיועד לשנה ד' בלבד

סמסטר א' יום א' 542219:30-18:00ד"ר אורי בן אוליאלהגנת הצרכן4.

מוסר ומסחר – אחריות חברתית 5.
של תאגידים

סמסטר א', יום א'5442ד"ר רונית דוניץ-קידר
 21:30-20:00

סמסטר א', יום ב'5138ד"ר אלעד פלדדיני לשון הרע6.
17:30-16:00

הליטיגציה המסחרית – מהלכה 7.
למעשה

סמסטר א', יום ב'5475עו"ד ליאב וינבאום
19:30-18:00

סמסטר א', יום ב'5375עו"ד עמיר פרידמןמבוא לקניין רוחני8.
20:30-19:00

סמסטר א', יום ב'5409עו"ד דורון אפיקרכישות ומיזוגים9.
21:30-20:00

מיועד לשנה ג' ומעלה



מתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורסמס’

סמסטר א', יום ג'5399ד"ר ליאור דוידאימיסוי מקרקעין10.
19:30-18:00

סמסטר א', יום ג'5423ד"ר יעד רותםפירוק ושיקום חברות11.
19:30-18:00

סמסטר א', יום ד'5450עו"ד מוטי לויאיסור הלבנת הון12.
11:30-10:00

גופים ממשלתיים הפועלים 13.
בסביבה עסקית

סמסטר א', יום ד'5439עו"ד רבקה דותן-ילין
 20:30-19:00

סמסטר א', יום ד'5431ד"ר שחר ולרתובענות ייצוגיות14.
20:30-19:00

סמסטר א' יום ד'5096ד"ר הראל ארנוןדיני ניירות ערך15.
20:30-19:00

סמסטר א', יום ה'5481ד"ר דב סולומוןסוגיות משפטיות במימון נדלן16.
17:30-16:00

תקשורת המונים – היבטים 17.
חברתיים, תרבותיים, ערכיים ואתים

סמסטר א' יום ה'5372ד"ר יואב המר
19:30-18:00

סמסטר א' יום ה'5097ד"ר גיא שגיאדיני הגבלים עסקיים18.
20:30-19:00

סמסטר ב' יום א' 5426ד"ר אורי בן אוליאלעסקאות מסחריות בינלאומיות19.
19:30-18:00

סמסטר ב', יום ב'5404ד"ר יואב המרדיני תקשורת20.
17:30-16:00

אמצעי תשלום ובטוחות: ביצוע 21.
ואכיפה

השופטת )בדימ.( דליה 
מארק

סמסטר ב', יום ב'5458
20:30-19:00

סמסטר ב', יום ג'5317עו"ד עמיר פרידמןעוולות מסחריות22.
 19:30-18:00

סמסטר ב', יום ד'5408ד"ר רימונה פלסחשבונאות למשפטנים23.
21:30-20:00

סמסטר ב', יום ד'5486ד"ר דב סולומוןהמחאת חיובים ואיגוח24.
17:30-16:00

סמסטר ב', יום ד'5425עו"ד אריאל מנורדיני בוררות25.
19:30-18:00



ב. השתתפות בסמינריון אחד שנתי בהיקף של 6 נ"ז מבין הסמינריונים הבאים:

מתכונתנ”זקוד קורסשם המרצהשם הסמינריוןמס’

72586ד"ר רונית דוניץ קידרעשיית עושר ולא במשפט1.
שנתי, יום א'
17:30-16:00

72696ד"ר בני קלדרוןמיסוי מקרקעין2.
שנתי, יום א'
21:30-20:00

70456ד"ר עומר דקלדיני מכרזים 3.
שנתי, יום ב'
17:30-16:00

70466ד"ר דוד דעואלזכויות יוצרים4.
שנתי, יום ב'
19:30-18:00

72386ד"ר תמר גידרוןלשון הרע והגנת הפרטיות5.
שנתי, יום ג'
19:30-18:00

72486ד"ר אמיר חוריעוולות מסחריות6.
שנתי, יום ד'
18:30-17:00

72716ד"ר צבי גבאיעבירות צווארון לבן7.
שנתי, יום ד'
20:30-19:00

מדיניות ומשפט בתחום 8.
התקשורת בחברה 

הדמוקרטית

72456ד”ר יואב המר
שנתי, יום ה’
17:30-16:00

ג. לפרוט תכני הקורסים והסמינריונים, ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינרים.
ד. תלמיד שמעוניין להשתתף בחטיבה זו לא יוכל להשתתף בחטיבה אחרת. 

ה. כחלק ממטלות החובה במסגרת החטיבה, התלמידים ידרשו להשתתף בכנסים, מפגשים, דיונים 
באינטרנט ופעילויות נוספות של החטיבה. 



חטיבת התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה

בשנת הלימודים תשס"ד נפתחה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים חטיבת התמחות חדשה במשפט 
פלילי וקרימינולוגיה. בראש החטיבה עומד פרופ' בועז סנג'רו.

מטרת החטיבה היא הכשרת משפטנים לעיסוק בתחום המשפט הפלילי, בין כסנגורים ציבוריים, בין 
כסנגורים פרטיים, בין כתובעים ופרקליטים ובין כתיאורטיקנים - חוקרים ומרצים  באקדמיה.

הרעיון הבסיסי העומד מאחורי החטיבה הוא שהמשפט הפלילי הוא לא רק תחום חשוב מאוד של 
המשפט, אלא אף תחום ייחודי מאוד, בעל  עקרונות, שיקולים וכללים מיוחדים, המחייב התמחות 
משמעותית לפני העיסוק בו. מדובר ב"דיני נפשות", והשאיפה היא שהעיסוק בהם ייעשה במקצוענות 

הראויה.
האמצעים העיקריים להשגת המטרה הם מתן ידע תיאורטי עשיר, אשר מונחל על-ידי מיטב המומחים 
למשפט פלילי ולקרימינולוגיה בישראל, וכן מתן כלים מעשיים לעיסוק בנושא והיכרות קרובה עם מערכת 
המשפט הפלילי. החטיבה מציעה לתלמידיה 27 קורסים וסמינרים בתחום הפלילי )מלבד שלושת קורסי 
החובה "דיני עונשין", "דיון פלילי" ו"דיני ראיות"( - התוכנית העשירה ביותר המוצעת כיום במוסדות 

להשכלה גבוהה במדינת ישראל.
מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה, בנוסף לתואר ראשון במשפטים, גם תעודת התמחות במשפט 

פלילי וקרימינולוגיה.
אוכלוסיית היעד - שערי החטיבה פתוחים בפני תלמידי שנה ב' )עם ציון 70 או יותר בקורס החובה "דיני 
עונשין"(. תלמידי שנה ג' )עם ציון 70 או יותר בקורסי החובה "דיני עונשין" ו"דיון פלילי"( יוכלו להתקבל 
רק באישור מיוחד של ראש החטיבה. האישור יהיה כרוך גם בכתיבת עבודות כתחליף לכנסים שהפסיד 

התלמיד. 
תלמידים שילמדו קורסים במסגרת החטיבה, אך יסיימו את אחד משלושת קורסי היסוד "דיני עונשין", 
"דיון פלילי" ו"דיני ראיות" בציון הנמוך מ-70, לא יקבלו תעודת סיום  של החטיבה )אם כי הקורסים שילמדו 

יוכרו - כמובן - כחלק מלימודי התואר "בוגר במשפטים"(. 
תלמידים שיתחילו ללמוד במסגרת החטיבה, לא יהיו חייבים לסיים את לימודי החטיבה )והקורסים 

שלמדו במסגרת החטיבה יוכרו - כמובן - כחלק מלימודי התואר "בוגר במשפטים"(.

מבנה התוכנית והיקפה
א. כדי לסיים את התוכנית ולקבל תעודה של החטיבה, על התלמיד/ה ללמוד ולהשיג:

1. קורסי בחירה של החטיבה בהיקף של 12 נקודות זכות )12 שעות סמסטריאליות(.
2. סמינר שנתי מורחב )6 נקודות זכות(. 

3. ציון 70 לפחות בקורסי היסוד "דיני עונשין", "דיון פלילי" ו"דיני ראיות".

ב. הלימודים בחטיבה נחלקים לחמישה תחומים:
1. המשפט הפלילי המהותי )טבלה ד' שלהלן(.

2. המשפט הפלילי הדיוני )טבלה ה' שלהלן(.
3. דיני הראיות בפלילים )טבלה ו' שלהלן(.

4. קרימינולוגיה ) טבלה ז' שלהלן(.
5. שונות )טבלה ח' שלהלן(.

ג. על כל תלמיד/ה ללמוד לפחות:
1.  קורס או סמינר מתחום מס. 1 )המהותי(;

2. קורס או סמינר מתחום מס.  2 )הדיוני(;
3. קורס או סמינר מתחום מס. 3 )הראייתי(;



4. שני )2( קורסים מתחום מס. 4  )הקרימינולוגי( כשאחד מהם הוא מקורסי היסוד של תחום זה
    )המסומנים 2,1(;

5. קורסים / סדנה נוספים לשם השלמת המכסה הכוללת של סמינר מורחב )6 נקודות(  ושל 12
    שעות סמסטריאליות של קורסי בחירה )12 נקודות(.

6.  תלמידים שלמדו נושא מסוים )גם אם תחת כותרת שונה( לא יוכלו ללמוד שוב את אותו נושא
     )גם אם הכפילות היא בין קורס לבין סמינר וגם אם מדובר במרצים שונים(. במקרה של ספק יש

     לפנות אל ראש החטיבה בבקשת הבהרה.

ד. לימודי המשפט הפלילי המהותי
    על כל תלמיד/ה ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו:

נ”זמתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורס/סמינרמס’

עבירות המגבילות את חופש 1.
הביטוי

סמינר שנתי לתלמידי שנה ג' 7268ד"ר חאלד גנאים
בלבד, יום ג'
19:30-18:00

6

סמינר שנתי לתלמידי שנה ג' 7239ד"ר שחר אלדרעבירות נגזרות – ניסיון ושותפות2.
בלבד, סמסטר א'

יום ב' 17:30-16:00

6

סמסטר ב'
יום ד' 17:30-16:00

סוגיות בתחום המחשבה 3.
הפלילית

קורס בסמסטר ב', 5432ד"ר אלקנה לייסט
יום ב' 20:30-19:00

2

קורס בסמסטר א' 5307ד"ר לימור עציוניעבירות מין במשפחה4.
יום ו' 13:30-12:00

2

מעשה מול מחדל במשפט 5. 
הפלילי

קורס בסמסטר ב', 5483ד"ר רוני רוזנברג
יום ב' 17:30-16:00

2

ה. לימודי המשפט הפלילי הדיוני
    על כל תלמיד/ה ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו: 

נ”זמתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורס/סמינרמס’

זכויות חשודים, נאשמים 1.
ונפגעי עבירה

סמינר שנתי לתלמידי שנה ג' 7154ד"ר רינת קיטאי -סנג'רו
בלבד, יום ג' 17:30-16:00

6

הליך הוגן ושיקולי ענישה 2.
לאור משפטו של בילי באד 

ברומן של הרמן מלוויל

סמינר שנתי לתלמידי שנה ג' 7278ד"ר רינת קיטאי -סנג'רו
בלבד, יום ה'

 סמסטר א’: 14:30-13:00
סמסטר ב’: 15:30-14:00

6

קורס בסמסטר ב' 5466עו"ד נעמי אלימלך שמרה הזכות להליך הוגן3.
יום ה', 19:30-18:00 

2

קורס בסמסטר א', 5297ד"ר חגית לרנאודיני מעצר4.
יום א', 17:30-16:00

2

השוואת סוגיות בדיון פלילי 5.
למשפט הקונטיננטלי

קורס בסמסטר א' 5369ד"ר חאלד גנאים
יום ג', 21:30-20:00

2



ו. לימודי המשפט הפלילי הראייתי
   תנאי מקדמי להשתתפות בקורס או בסמינר מן התחום הראייתי הוא לימוד קורס החובה

   "דיני ראיות" )אפשרי במקביל(. לפיכך, התחום הראייתי פתוח בפני תלמידי השנים ג', ד' בלבד.
    על כל תלמיד/ה ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו:

נ”זמתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורס/סמינרמס’

הרשעת חפים מפשע – 1.
הגורמים לתופעה ופתרונות 

ראייתיים ודיוניים

סמינר שנתי לתלמידי שנה ג' בלבד, 7235פרופ' בועז סנג'רו
יום ד', סמסטר א', 18:30-17:00

6

סמסטר ב’
17:30-16:00 

סמינר שנתי לתלמידי שנה ג' בלבד, 7273ד"ר דורון מנשהכללי פסילה של ראיות2.
יום א', 19:30-18:00

6

השפעות חוקתיות על דיני 3.
הראיות בפלילים

קורס בסמסטר ב' 5294עו"ד נעמי אלימלך שמרה 
יום ה', 17:30-16:00

2

קורס בסמסטר ב',5021השופט ד"ר אחיקם סטולרראיות מדעיות4.
יום א', 21:30-20:00

2

קורס בסמסטר א'5352ד"ר יובל ליבדרונזק ראייתי במשפט הפלילי5.
יום א', 17:30-16:00

2

שיקול דעת שיפוטי בקביעת 6.
עובדות במשפט הפלילי

קורס בסמסטר א'5202ד"ר דורון מנשה
יום א', 21:30-20:00

2

ז. לימודי הקרימינולוגיה
    על כל תלמיד/ה ללמוד לפחות 2 קורסים מטבלה זו, שאחד )ורק אחד( מהם הוא מקורסי היסוד

    המסומנים 1 ו-2:  

נ”זמתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורס/סמינרמס’

.1
תיאוריות בקרימינולוגיה – 

הגורמים לפשיעה
5270ד"ר עודדה שטיינברג

קורס בסמסטר א' 
יום ב', 15:30-14:00

2

קרימינולוגיה: תיאוריה, 2.
מדיניות וביקורת

קורס בסמסטר ב'5353ד"ר חגית לרנאו
יום ד', 19:30-18:00

2

קורס בסמסטר ב' 5236פרופ' בועז סנג'רוהענישה הפלילית3.
יום ב', 19:30-18:00

2

קורס בסמסטר א'5477ד"ר מיה מי-טלצדק מאחה4.
יום ד', 13:30-12:00

2

קורס בסמסטר א'5444ד"ר רויטל סלע-שיוביץ                סטייה, פשיעה ותקשורת5.
יום ד', 15:30-14:00

2

קורס בסמסטר א'5474ד”ר עודדה שטיינברגעבריינות נשים6. 
יום ב' 17:30-16:00

2



ח. שונות
    ניתן ללמוד רק אחת משתי הסדנאות המסומנות 2,1. אין חובה ללמוד קורס או סדנה מטבלה זו. 

נ”זמתכונתקוד קורסשם המרצהשם הקורס/סמינרמס’

סדנה לזכויות אסירים 1.
ועצורים

סדנה שנתית לתלמידי שנה ג' בלבד;  5407עו"ד רחלה אראל
יום א' 19:30-18:00

מותנית בראיון אישי ובלימוד  
הקורס  "דיני מעצר" )אפשרי במקביל(  

6

סדנה בסמסטר ב'5470עו"ד איתי הרמלין סדנה בניהול תיק פלילי2. 
מיועדת לשנה ג' 

יום ב', 17:30-16:00

2

זכויות הנאשם במשפט 3.
הפלילי הבינ"ל 

קורס בסמסטר א'5428ד"ר קרין קלוו-גולר
יום ה', 15:30-14:00

2

העמדה לדין בפני טריבונלים 4.
פליליים בינלאומיים

סמינר שנתי לתלמידי שנה ג' בלבד, 7227ד"ר קרין קלוו-גולר
יום ה', 17:30-16:00

6

דיני תעבורה – תיאוריה, 5.
הלכה ומעשה

קורס בסמסטר א' 5158השופט אביטל חן
יום ו', 13:30-12:00

2

פירוט התכנים שילמדו בכל קורס ובכל סמינר מופיע בהמשך השנתון )הקורסים והסמינרים ט. 
מסודרים בסדר אלפביתי של שמותיהם(.  

בנוסף ללימודים המפורטים לעיל )שהם, בעצם, חלק מלימודי התואר הראשון(, יהא על תלמידי י. 
החטיבה להשתתף בכנסים ובפעילויות אחרות שייערכו במסגרת החטיבה )כפי הנראה כנס אחד  
בכל סמסטר; ולכל היותר שני כנסים בסמסטר(. תלמידים שייעדרו מאחד הכנסים יהיו חייבים  
להגיש עבודה בכתב על נושא הכנס, בתיאום עם ראש החטיבה, כתנאי להמשך השתייכותם  
לחטיבה. תלמידים שייעדרו מיותר מכנס אחד במהלך לימודיהם בחטיבה, לא יוכלו לקבל תעודה  

על השלמת לימודי החטיבה.  

תוכנית הלימודים שתרכיב כל תלמידה וירכיב כל תלמיד )בהתאם למפורט לעיל( טעונה אישור יא. 
של ראש החטיבה. בהרכבת התוכנית ניתן להיוועץ בראש החטיבה - פרופ' בועז סנג'רו.  




