


  חטיבת התמחות בנושא זכויות אד�
  

. א מקיי� המרכז האקדמי חטיבת התמחות ייחודית לנושאי זכויות האד�"החל משנת הלימודי� תשס
מטרת החטיבה היא להכשיר משפטני� בידע ובמיומנויות הקשורי� להגנה על זכויות אד� באשר ה� 

, בי� לנושאידי� המחוי ות/וזאת מתו� הכרה בצור� הגובר בעורכי ,)חברתיות וקבוצתיות, אזרחיות(
  .בחברה האזרחית הנרקמת כיו� בישראל

 

התוכנית שואפת להכשיר את משתתפיה למילוי תפקידי מפתח ה� בשירות הציבורי הישראלי וה� 

  .הפועלי� לקידו� הנושא) NGO(בארגוני� הלא ממשלתיי� 

 

וזאת ה� על  ,שתתפיה הכשרה מתקדמת בתחומי זכויות האד�מבקשת התוכנית להקנות למ כ�לש� 
וה� על ידי מת� כלי� מעשיי� והגברת  ,ידי מת� ידע תיאורטי עשיר שיועבר על ידי מיטב המומחי� בנושא

  .הטיפול בבעיות אלה יותו שלרגישות המשתתפי� בתוכנית להפרות זכויות האד� ולייחוד

 

  ").קליניקות(" קורסי� מעשיי�בתפות בסדנאות והיעד האחרו� יושג בעיקר באמצעות השת
החל מטיפול בפניות : יתנסו בעבודה מעשית בתחו� זכויות אד� על כל גווניההמשתתפי� בקליניקות 

עבור במת� סיוע חירו� בתחו� האלימות , בעיירות פיתוח ובאזורי מצוקה" חנויות זכויות"ב ניותפרט
בהשתתפות במאבקי� לשינוי מדיניות בדר� של הגשת  במשפחה בבית המשפט לענייני משפחה וכלה

ההשתתפות בקליניקות מספקת לסטודנטי� חוויה רגשית יוצאת  ." וגיבוש הצעות חקיקה"בגעתירות ל
  . ת די�/ומעניקה כלי� מעשיי� לקראת העבודה כעורכ, דופ�

 

שהוא מוביל בקרב ובפרוייקטי� מיוחדי�  ,י� בכנסי� שמארג� המרכז האקדמיתלמידבנוס# ישתתפו ה
  .אוכלוסיות משוללות זכויות באזורי מצוקה ברחבי האר"

 

  ".זכויות אד�"תעודת  התמחות ב, מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה בנוס# לתואר ראשו� במשפטי�

 

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

  : היק� התוכנית

 " זכויות אד� ושינוי חברתי"הקורס . מתו� קורסי הבחירה הבאי�, ז לפחות"נ 6 - השתתפות ב  .א

אול� במקרי� חריגי� ובאישור ', חובה ללמוד אותו בשנה ב. הינו קורס חובה לכל תלמידי החטיבה     
 :'נית� ללמוד אותו ג� בשנה ג, מיוחד

 

' מס
  סידורי

  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

 Law and Ethics of Humanכתב העת   .1

Rights.  

מותנה , שנתי  5356  אליה- ר משה כה�"ד
  בראיו� אישי

', יו� ד, שנתי  5387  ר גילה שטופלר"ד  פורטל זכויות אד�  .2
  'סמסטר א

 19:30-18:00  
  'סמסטר ב

 17:30-16:00  
  מותנה בראיו� בקבלה

  אלבש�ד יובל "עו  נגישות לצדק בישראל -משפט ועוני   .3
  

  'יו� א' סמסטר א  5410
15:30-14:00  

אחריות חברתית של  -מוסר ומסחר   .4
  תאגידי�

  

' יו� א' סמסטר א  5442  קידר-ר רונית דוני""ד
15:30-14:00  

' יו� א' סמסטר א  5414  ד יובל אלבש�"עו  עריכת די� קהילתית חברתית  .5



  17:30-16:00  
  הזכות לחינו�  .6

  
  ' יו� א' סמסטר א  5290  ר יוסי דהא�"ד

17:30-16:00  
' יו� א' סמסטר א  5438  אמיר-ר טלי קריצמ�"ד  הזכות לשוויו� והאיסור על אפליה  .7

17:30-16:00  
  ר בועז שנור"ד  משפט ומדיניות סביבתית  .8

  
  'יו� א' סמסטר א  5411

21:30-20:00  
' מס

  סידורי
  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

  *ושינוי חברתיזכויות אד�   .9
  

  'יו� ד' סמסטר א  5310  ר גילה שטופלר"ד
17:30-16:00  

  ' יו� ה' סמסטר א  5455  ר עידו פורת"ד  שפיטה ופוליטיקה, שיקולי שופטי�  .10
15:30-14:00  

שינויי� משפטיי� במערכות הפנסיה   .11

  בי� צדק חברתי ליעילות כלכלית  :בישראל

וק 'ד נאוה פינצ"עו
  אלכסנדר

  'יו� ו' סמסטר א  5457
13:30-12:00  

-ר תמר ברנדס"ד  מיעוטי� ותרבות, זכויות לשו�  .12
  הוסטובסקי

  'יו� ב' סמסטר ב  5453
20:30-19:00  

זכויות מיעוטי� ורב , זכויות קיבוציות  .13
  תרבותיות

' יו� ב' סמסטר ב  5459  ר ראי# זריק"ד
20:30-19:00  

  'יו� ג' סמסטר ב  5461  אלבי�עינת ' גב  זכויות עובדי� כזכויות אד�  .14
10:30-09:00  

  'יו� ד' סמסטר ב  5326  ר גילה שטופלר"ד  פמיניז� ומשפט, זכויות נשי�  .15
15:30-14:00  

' יו� ה' סמסטר ב  5346  ר יאיר רונ�"ד  זכויות הילד  .16
15:30-14:00  

  'יו� ה' סמסטר ב  5091  ר יובל מרי�"ד  מגדר ומשפט, מיניות  .17
17:30-16:00  

  'יו� ה' סמסטר ב  5464  ד יונת� ברמ�"עו  מדיניות הגירה בישראל  .18
17:30-16:00  

  

    .קורס חובה לתלמידי החטיבה* 

  :מבי� הקורסי� המעשיי� הבאי�) ז"נ 6בהיק# של (אחד  השתתפות בקורס מעשי. ב

' מס
  סידורי

  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

  'יו� א' סמסטר ב  5407  רחלה אראלד "עו  סדנה בנושא זכויות עצורי�   .1
 21:30-18:00   

סדנה שנתית 
' לתלמידי שנה ג

מותנית ;  בלבד
בראיו� אישי 

הקורס   ובלימוד 
  "  דיני מעצר"

תנת� עדיפות 
לתלמידי החטיבה 

למשפט פלילי 
  וקרימינולוגיה



  עריכת די� קהילתית קליניקה ל  .2
   

  ד ברק לייזר"עו
  ד שירלי אל#"עו

  'יו� אשנתי   5196
 19:30-18:00  

השתתפות בקורס 
עריכת די� קהילתית "

בסמסטר " חברתית
ובמפגשי� ' א

    שבועיי�
קליניקה לטיפול ומניעת אלימות   .3

   במשפחה
  השופטת רבקה מקייס

    ד אריה זגזג"ועו
  'שנתי יו� א    5126

 19:30-18:00  

  חברתי-קליניקה לשינוי סביבתי  .4
  

  'יו� אשנתי   5440  ד ער� צי�"עו
 19:30-18:00  

השתתפות בקורס 
משפט ומדיניות "

בסמסטר " סביבתית
ובמפגשי� ' א

  שבועיי�
  קליניקה לשוויו� ולזכויות אד�   .5

  

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

השתתפות בקורס 
הזכות לשוויו� "

" והאיסור על אפליה
' בסמסטר א

  ובמפגשי� שבועיי�
' מס

  סידורי
  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  הקורסש� 

6.  
  

  'שנתי יו� א  5084    ד סאני כלב"עו  קליניקה לזכויות בחינו�
 19:30-18:00 

השתתפות בקורס 
" הזכות לחינו�"

' בסמסטר א
  ובמפגשי� שבועיי�

קליניקה בנושא אחריות חברתית   .7
  של תאגידי�

  'שנתי יו� א  5406  ד עופר סיטבו�"עו
 19:30-18:00 

' לתלמידי שנה ג
השתתפות , בלבד

מוסר "בקורס 
אחריות  -ומסחר

חברתית של 
בסמסטר " תאגידי�

ובמפגשי� ' א
  שבועיי� 

תנת� עדיפות 
לתלמידי החטיבה 

למשפט מסחרי 
  ותקשורת

  

 . היא באמצעות ועדת קבלה ולא במסגרת ההרשמה הרגילה, ההרשמה לקורסי� המעשיי� •

  !קורס מעשי מוגבל מאוד/קליניקהיודגש כי מספר התלמידי� בכל 

  .ז קורסי� מעשיי� במהל� התואר"נ 10- לא נית� ללמוד יותר מ •

 .יתכנו שינויי� בקורסי� המעשיי� •

  .קיו� הקליניקות מותנה במספר מתקבלי� מינימלי •

 :מבי� הסמינריוני� הבאי� ז"נ 6שנתי בהיק# של סמינריו� אחד בהשתתפות    .א



' מס
  סידורי

קוד   המרצה ש�  ש� הסמינריו�
  סמינר

  מתכונת  ז"נ

  ' יו� א, סמינר שנתי  6  7252  ר יובל לבנת"ד  הישגי� וכשלונות –זכויות אד�   .1
21:30-20:00  

פתרונות הלכתיי� ואזרחיי� לבעיית   .2
  מעוכבות הגט

  

' יו� ב, סמינר שנתי  6  7253  ר אבישלו� וסטריי�"ד
16:30-15:00  

  'יו� ב, סמינר שנתי  6  7135   ישראל דורו�ר "ד  זקנה וזכויות אזרח בישראל  .3
20:30-19:00  

  'יו� ב, סמינר שנתי  6  7259  מיטל פינטו' גב  סובלנות וזכויות אד�  .4
20:30-19:00  

: המיעוט הערבי במשפט הישראלי  .5
  מעמדו וזכויותיו

  

  'יו� ג, סמינר שנתי  6  7260  אברי�'ר יוס# ג"ד
  'סמסטר א

 18:30-17:00  
  'סמסטר ב

19:30-18:00  
הגורמי�  –הרשעת חפי� מפשע   .6

  לתופעה ופתרונות אפשריי�
  ' יו� ד, סמינר שנתי  6  7235  רו'ר בועז סנג"ד

18:30-17:00  
תינת� עדיפות 

לתלמידי החטיבה 
למשפט פלילי 
  וקרימינולוגיה

' יו� ה, סמינר שנתי  6  7148  ר יואב המר"ד  חופש הביטוי והגבלתו  .7
15:30-14:00  

  'יו� ה, סמינר שנתי  6  7264  ר פאינה מילמ�"ד  הזכות לחופש ההתארגנות  .8
15:30-14:00  

' יו� ה, סמינר שנתי  6  7265  ר עידו פורת"ד  משפט חוקתי גלובלי  .9
17:30-16:00  

  

  .    �וניראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינרי, לפרוט תכני הקורסי� והסמינריוני�. ד

  .בחטיבה אחרתשמעוניי� להשתת# בחטיבה זו לא יוכל להשתת# תלמיד . ה

  .ז בתחו� החטיבה"נ 4לפחות ' לקחת בשנה ב, על המעונייני� להצטר# לחטיבה. ו

  .הקורסי� והקליניקות פתוחי� לכלל התלמידי� אול� תינת� עדיפות לתלמידי חטיבת זכויות אד�. ז
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  משפט מסחרי ותקשורתבחטיבת התמחות 
  

התקשרויות : לק ארי ממנהחליבה של העשייה המשפטית ותופס -המשפט המסחרי והאזרחי מצוי בלב

התמודדות ע� טענות נגד ; מת� ייעו� משפטי לחברות הנסחרות בבורסה; בהסכמי� מסחריי� מתוחכמי�

 –משפט ובוררי� - מסחריי� מורכבי� בפני בתי- ניהול הליכי� משפטיי�; תאגידי� גדולי� בדבר הגבלי� עסקיי�

  .הדי� הגדולות בישראל-� של פירמות עורכיעומדי� במוקד עשיית, ועוד נושאי� רבי� אחרי�, כל אלה

  

, מעמיקה ומרתקת בתחו� המשפט המסחרי, החטיבה למשפט עסקי ותקשורת מציעה לכ� הכשרה רחבה

יעד מרכזי וחשוב של החטיבה הוא להקנות ללומדי� . וא! בתחו� משפט התקשורת ודיני הקניי� הרוחני

מנת להקנות לה� ער" מוס! בהשוואה - ד האחר עלבמסגרתה בסיס ידע רחב מצד אחד ומעמיק דיו מ� הצ

  .לבוגרי� של מוסדות אקדמיי� אחרי� בתחו� המשפטי�

  

יעד זה צפוי להיות מוגש� . פרקטי לסטודנטי�-הקניית ידע מעשי: החטיבה תשא! להגשמת יעד חשוב נוס!

יעו� משפטי � להתנסות במת� יתלמידיהללו יאפשרו ל. באמצעות השתתפות בקורסי� מעשיי� וסדנאות

די� גדולות -החטיבה שואפת לשת! פעולה ע� פירמות עורכי, זאת ועוד. לעסקי� בהתהוות על כל הכרו" בכ"

     .מנת לאפשר לסטודנטי� להתנסות בעשייה של ממש כבר בתקופת לימודיה�-על

נושא התמחות ב"תעודת , בנוס! לתואר ראשו� במשפטי�, עמידה בדרישות התכנית יקנו לבוגרי החטיבה

  ".משפט מסחרי

  .'בשנה א ה�את חובותי סטודנטי� שסיימו התוכנית פתוחה בפני : אוכלוסיית יעד

  : יק� התוכניתה

  :לפחות מתו" קורסי הבחירה הבאי� ז"נ 12 - השתתפות ב  .א

' מס
  סידורי

  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

 קליניקה בנושא אחריות  .1
  חברתית של תאגידי�

  
  

  טבו�ד עופר סי"עו
  
  
  
  
  

  

  'יו� א, קורס שנתי  5406
19:30-18:00  

השתתפות בקורס 
 -מוסר ומסחר"

אחריות חברתית של 
בסמסטר " תאגידי�

ובמפגשי� ' א
  שבועיי� 

' מיועד לשנה ג
  בלבד

2.  
  

אחריות  –מוסר ומסחר 
  חברתית של תאגידי�

' יו� א' סמסטר א  5442  קידר-ר רונית דוני�"ד
15:30-14:00  
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' מס
  סידורי

  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

עקרונות מימו� ובנקאות   .3
  למשפטני�

' יו� א' סמסטר א  5441  ר שילה ליפשי�"ד
15:30-14:00   

' יו� א' סמסטר א  5422  ר אורי ב� אוליאל"ד  הגנת הצרכ�  .4
19:30-18:00  

' יו� א' סמסטר א  5415  הד מוטי גלוסק"עו  �"עסקאות נדל  .5
17:30-16:00  

' יו� א' סמסטר א  5409  ד דורו� אפיק"עו  רכישות ומיזוגי�  .6
21:30-20:00  

' יו� א' סמסטר א  5097  ר גיא שגיא"ד  דיני הגבלי� עסקיי�  .7
21:30-20:00  

היבטי�  –תקשורת המוני�   .8
ערכיי� , תרבותיי�, חברתיי�

  ואתי�

  'יו� ב' סמסטר א  5372  ר יואב המר"ד
18:30-17:00  

  'יו� ב' סמסטר א  5096  ר הראל ארנו�"ד  ער" דיני ניירות  .9
20:30-19:00  

היבטי� משפטיי� ועסקיי� של   .10
  רגולציה בנקאית 

' יו� ג' סמסטר א  5446  ר שילה ליפשי�"ד
10:30-09:00  

' יו� ג' סמסטר א  5426  ר אורי ב� אוליאל"ד  עסקאות מסחריות בינלאומיות  .11
13:30-12:00  

פשיטת יני דדיני הוצאה לפועל ו  .12
  רגל

  'יו� ג' סמסטר א  5362  ר פבלו לרנר"ד
20:30-17:00  

  'יו� ג' סמסטר א  5375  ד עמיר פרידמ�"עו  מבוא לקניי� רוחני  .13
20:30-19:00  

גופי� ממשלתיי� הפועלי�   .14
  בסביבה עסקית

  'יו� ג' סמסטר א  5439  ילי�-ד רבקה דות�"עו
20:30-19:00  

  'יו� ד' סמסטר א  5450  טי לויד מו"עו  איסור הלבנת הו�  .15
13:30-12:00  

  'יו� ד' סמסטר א  5046  ר אלי וול!"ד  דיני בנקאות  .16
15:30-14:00  

' יו� ד' סמסטר א  5431  ר שחר ולר"ד  תובענות ייצוגיות  .17
19:30-18:00  

' יו� ה' סמסטר א  5404  ר יואב המר"ד  דיני תקשורת  .18
19:30-18:00  

' יו� ה' סמסטר א  5423  ר יעד רות�"ד  פירוק ושיקו� חברות  .19
19:30-18:00  

ביצוע : חותואמצעי תשלו� ובט  .20
  ואכיפה

  'יו� א' סמסטר ב  5458  רקאהשופטת דליה מ
15:30-14:00  

' יו� ב' סמסטר ב  5425  ד אריאל מנור"עו  דיני בוררות  .21
18:30-17:00  

' יו� ג' סמסטר ב  5138  ד אלעד פלד"עו  דיני לשו� הרע  .22
10:30-09:00  

' יו� ה' סמסטר ב  5408  ר רימונה פלס"ד  חשבונאות למשפטני�  .23
10:45-09:15  

תיאוריה של דיני הנזיקי�   .24
במשפט הישראלי ובמשפט 

  העברי

' יו� ה' סמסטר ב  5463  ר אבישלו� וסטריי""ד
15:30-14:00  

השתמטות ממס , התחמקות  .25
  ורהשחוהכלכלה ה

  'יו� ה' בסמסטר   5465  ר אבי נוב"ד
19:30-18:00  

 
    



  3

 

 :מבי� הסמינריוני� הבאי� ז"נ 6בהיק! של שנתי סמינריו� אחד בהשתתפות . ב
  

' מס
  סידורי

קוד   ש� המרצה  ש� הסמינריו�
  קורס

  מתכונת  ז"נ

' יו� א, סמינר שנתי  6  7046  ר דוד דעואל"ד  זכויות יוצרי�  .1
13:30-12:00  

ני� ר רונית דו"ד  עשיית עושר ולא במשפט  .2
  קידר

' יו� ב, סמינר שנתי  6  7258
18:30-17:00  

' יו� ב, סמינר שנתי  6  7045  ר עומר דקל"ד  דיני מכרזי�   .3
18:45-17:15  

  ' יו� ג, סמינר שנתי  6  7238  ר תמר גידרו�"ד  לשו� הרע והגנת הפרטיות  .4
  ' סמסטר א

18:30-17:00  
  ' סמסטר ב

 19:30-18:00   

  'יו� ג, סמינר שנתי  6  7240  ר יזהר טל"ד  קטרוניתסוגיות בדיני תקשורת אל  .5
  'סמסטר א

 18:30-17:00  
  'סמסטר ב

 19:30-18:00  
הקודיפיקציה הישראלית ג� לאור   .6

  המשפט המשווה
מרדכי ' פרופ

  ראבילו
' יו� ד, סמינר שנתי  6  7263

15:30-14:00  
' יו� ה, סמינר שנתי  6  7148  ר יואב המר"ד  חופש הביטוי והגבלתו  .7

15:30-14:00  
' יו� ה, סמינר שנתי  6  7170  ר בועז שנור"ד  קשר סיבתי בנזיקי�  .8

15:30-14:00  
' יו� ה, סמינר שנתי  6  7180  ר פבלו לרנר"ד  דיני עיקולי� וכינוס נכסי� .9

  'סמסטר א
 19:30-18:00  

  'סמסטר ב
 18:30-17:00  

            

  .רת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינרי�ראה במסג, לפרוט תכני הקורסי� והסמינריוני�. ג

  . אחרתשמעוניי� להשתת! בחטיבה זו לא יוכל להשתת! בחטיבה  תלמיד. ד

דיוני� באינטרנט , מפגשי�, התלמידי� ידרשו להשתת! בכנסי�, כחלק ממטלות החובה במסגרת החטיבה. ה

  . ופעילויות נוספות של החטיבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  יבת התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיהחט

  

חטיבת התמחות חדשה במשפט  נפתחה במרכז האקדמי למשפט ולעסקי�ד "בשנת הלימודי� תשס

  .רו'סנגר בועז "בראש החטיבה עומד ד .פלילי וקרימינולוגיה

בי� , בי� כסנגורי� ציבוריי�, הכשרת משפטני� לעיסוק בתחו� המשפט הפלילי היאמטרת החטיבה 

  .חוקרי� ומרצי�  באקדמיה -בי� כתובעי� ופרקליטי� ובי� כתיאורטיקני� , כסנגורי� פרטיי�

ד של והרעיו� הבסיסי העומד מאחורי החטיבה הוא שהמשפט הפלילי הוא לא רק תחו� חשוב מא

המחייב התמחות , שיקולי� וכללי� מיוחדי�, בעל  עקרונות, דואלא א# תחו� ייחודי מא, משפטה

והשאיפה היא שהעיסוק בה� ייעשה במקצוענות , "דיני נפשות"מדובר ב. משמעותית לפני העיסוק בו

  .הראויה

מחי� ידי מיטב המו-ונחל עלמאשר , מת� ידע תיאורטי עשיר ה�האמצעי� העיקריי� להשגת המטרה 

וכ� מת� כלי� מעשיי� לעיסוק בנושא והיכרות קרובה ע� , קרימינולוגיה בישראלללמשפט פלילי ו

מלבד (קורסי� וסמינרי� בתחו� הפלילי  25החטיבה מציעה לתלמידיה . מערכת המשפט הפלילי

וצעת כיו� התוכנית העשירה ביותר המ –") דיני ראיות"ו" דיו� פלילי", "דיני עונשי�"שלושת קורסי החובה 

  .במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל

במשפט  תעודת התמחותג� , בנוס# לתואר ראשו� במשפטי�, מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה

  .פלילי וקרימינולוגיה

דיני "או יותר בקורס החובה  70ע� ציו� ( 'שנה בשערי החטיבה פתוחי� בפני תלמידי  –אוכלוסיית היעד 

יוכלו להתקבל ") דיו� פלילי"ו" דיני עונשי�"או יותר בקורסי החובה  70ע� ציו� (' שנה ג תלמידי .")עונשי�

האישור יהיה כרו� ג� בכתיבת עבודה כתחלי# לכנס שהפסיד . רק באישור מיוחד של ראש החטיבה

   .התלמיד

, "דיני עונשי�"א� יסיימו את אחד משלושת קורסי היסוד , תלמידי� שילמדו קורסי� במסגרת החטיבה

א� כי הקורסי� (לא יקבלו תעודת סיו�  של החטיבה , 70-בציו� הנמו� מ" דיני ראיות"ו" דיו� פלילי"

  "). בוגר במשפטי�"כחלק מלימודי התואר  - כמוב�  -שילמדו יוכרו  

והקורסי� (לא יהיו חייבי� לסיי� את לימודי החטיבה , תלמידי� שיתחילו ללמוד במסגרת החטיבה

  ").בוגר במשפטי�"כחלק מלימודי התואר  –כמוב�  –במסגרת החטיבה יוכרו  שלמדו

  

  

  מבנה התוכנית והיקפה

  :ה ללמוד/על התלמיד, כדי לסיי� את התוכנית ולקבל תעודה של החטיבה. א

  ).שעות סמסטריאליות 12(נקודות זכות  12קורסי בחירה של החטיבה בהיק# של  .1

 ).זכותנקודות  6(סמינר שנתי מורחב  .2

      

 ".דיני ראיות"ו" דיו� פלילי", "דיני עונשי�"לפחות בקורסי היסוד  70ציו�  .3

  



  :הלימודי� בחטיבה נחלקי� לחמישה תחומי�  .ב

  ).שלהל�' טבלה ד(המשפט הפלילי המהותי  .1

 ).שלהל�' טבלה ה(המשפט הפלילי הדיוני  .2

 ).שלהל�' טבלה ו(דיני הראיות בפלילי�  .3

 ).שלהל�' טבלה ז( קרימינולוגיה  .4

 ).שלהל�' טבלה ח(שונות  .5

  

  :ה ללמוד לפחות/על כל תלמיד. ג 

  ;)המהותי( 1. קורס או סמינר מתחו� מס.  1

  ;)הדיוני( 2.  קורס או סמינר מתחו� מס. 2

  ;)הראייתי( 3. קורס או סמינר מתחו� מס. 3

, אחד מה� מקורסי היסוד של תחו� זה) (הקרימינולוגי(  4. קורסי� מתחו� מס) 2(שני . 4     

  ;)2,1המסומני� 

שעות  12סדנה נוספי� לש� השלמת המכסה הכוללת של סמינר מורחב  ושל / סמינר / קורסי� . 5     

  .סמסטריאליות של קורסי בחירה

לא יוכלו ללמוד שוב את אותו נושא ) תחת כותרת שונה ג� א�(תלמידי� שלמדו נושא מסוי� .  6     

של ספק יש  במקרה). ג� א� הכפילות היא בי� קורס לבי� סמינר וג� א� מדובר במרצי� שוני�(

  .לפנות אל ראש החטיבה בבקשת הבהרה

  

   לימודי המשפט הפלילי המהותי. ד

  :ה ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו/על כל תלמיד

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  סמינר/ש� הקורס

הצדקות להטלת   .1
  אחריות פלילית

  

 - ר רינת קיטאי"ד
  רו'סנג
  

7261  
  
  

סמינר שנתי לתלמידי 
  'יו� ג, בלבד' שנה ג

  -'סמסטר א
  18:45-17:15   

  -'סמסטר ב
  19:30-18:00  

6  

ניסיו�  –עבירות נגזרות   .2
  ושותפות

  5340  ר שחר אלדר"ד
  

  'קורס בסמסטר א
  18:30-17:00' יו� ג

2  

סוגיות בתחו�   .3
  המחשבה הפלילית

ר אלקנה "ד
  לייסט

  'קורס בסמסטר ב  5432
  20:30-19:00' יו� ב

2  

  'קורס בסמסטר א  5307  ר לימור עציוני"ד  עבירות מי� במשפחה  .4
  13:30-12:00' יו� ו

2  

  'בסמסטר אקורס   5445  ר אס# הרדו#"ד  הפשע המקוו�  .5
  20:30-19:00' יו� ב

2  

  

   לימודי המשפט הפלילי הדיוני. ה

  : ה ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו/על כל תלמיד

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  סמינר/ש� הקורס' מס



  סידורי
הרשעת חפי� מפשע   .1

הגורמי� לתופעה  –
  ופתרונות אפשריי�

' סמינר לתלמידי שנה ג  7235  רו'ר בועז סנג"ד
  'יו� ד, בלבד

 18:30-17:00  

6  

החרטה , ההודאה  .2
והענישה ברומ� 

  "החטא ועונשו"

- ר רינת קיטאי "ד
  רו'סנג
  

סמינר שנתי לתלמידי   7267
  'יו� ה, בלבד' שנה ג

  –' סמסטר א
 19:30-18:00   

  -'סמסטר ב
  18:30-17:00  

6  

  דיני מעצר  .3
  

  'בסמסטר אקורס   5297  ר חגית לרנאו"ד
  19:30-18:00' יו� א

2  

ד נעמי אלימל� "עו  הזכות להלי� הוג�  .4
  שמרה 

  'קורס בסמסטר ב  5466
  19:30-18:00' יו� ג

2  

השוואת סוגיות בדיו�   .5
פלילי למשפט 

  הקונטיננטלי

  'קורס בסמסטר א  5369  ר חאלד גנאי�"ד
  21:30-20:00' יו� א

2  

  

   לימודי המשפט הפלילי הראייתי. ו

" דיני ראיות"תנאי מקדמי להשתתפות בקורס או בסמינר מ� התחו� הראייתי הוא לימוד קורס החובה    

ה /על כל תלמיד. בלבד' ד', התחו� הראייתי פתוח בפני תלמידי השני� ג, לפיכ�). אפשרי במקביל(

  :ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו

' מס
  סידורי

קוד   ש� המרצה  סמינר/ש� הקורס
  קורס

  נקודות  מתכונת

השפעות חוקתיות על   .1
  דיני הראיות בפלילי�

ד נעמי "עו
  אלימל� שמרה 

' סמינר לתלמידי שנה ג  7097
  'יו� ד, בלבד

  'סמסטר א
 20:30-19:00  

  'סמסטר ב
 18:30-17:00  

6  

זיהויו של אד�   .2
  כמבצע העבירה

סמינר שנתי לתלמידי   7200  ר דורו� מנשה"ד
  'גבלבד יו� ' שנה ג

 10:30-09:00  

6  

ר "השופט ד  ראיות מדעיות  .3
  אחיק� סטולר

  'קורס בסמסטר א  5021
  20:30-19:00' יו� ב

2  

נזק ראייתי במשפט   .4
  הפלילי

  'קורס בסמסטר א  5352  ד יובל ליבדרו"עו
  17:30-16:00' יו� א

2  

כללי פסילה של   .5
  ראיות

  'קורס בסמסטר ב  5462  ר דורו� מנשה"ד
  10:45-09:15' יו� ה

2  

  

   לימודי הקרימינולוגיה. ז

מקורסי היסוד  מה� הוא) ורק אחד(שאחד , קורסי� מטבלה זו 2לפחות ה ללמוד /על כל תלמיד

  :  2-ו 1המסומני� 

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

תיאוריות   .1
 –בקרימינולוגיה 

  הגורמי� לפשיעה

ר עודדה "ד
  שטיינברג

  ' קורס בסמסטר א  5270
  16:30-15:00' יו� ב

2  

  2  'קורס בסמסטר ב  5353  ר חגית לרנאו"ד: קרימינולוגיה  .2



מדיניות , תיאוריה
  וביקורת

  'יו� א
 19:30-18:00  

 -שרה ב� ' פרופנשי� ופשיעה                  .3
  דוד
  

  '    קורס בסמסטר א  5447
      10:45-09:15' יו� ג

2  

פשיעה , סטייה  .4
  ותקשורת

-ר רויטל סלע"ד
  שיובי"                

  'קורס בסמסטר א  5444
  ' יו� א

15:30-14:00  

2  

אישיות הנאש�   . 5
ועברייני� 

  פסיכופתיי�
  

  'קורס בסמסטר א  5451  טל-ר מיה מי"ד
  13:30-12:00' יו� ד

2  

  ' קורס בסמסטר ב  5236  רו'ר בועז סנג"ד  הענישה הפלילית  .6
  18:30-17:00' יו� ב

2  

  

  שונות. ח

  . אי� חובה ללמוד קורס או סדנה מטבלה זו. 2,1נית� ללמוד רק אחת משתי הסדנאות המסומנות 

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

, סדנה בעריכת די�  . 1
סנגוריה וזכויות 
  במשפט הפלילי

  20:30-19:00' יו� ד  5382  ד משה הכה� "עו
שנתית סדנה 

' לתלמידי שנה ג
מותנית בראיו� ;  בלבד
  אישי

6  

סדנה בנושא זכויות   .2
  עצורי�

   19:30-18:00' יו� א  5407  ד רחלה הראל"עו
סדנה שנתית 

' לתלמידי שנה ג
מותנית בראיו� ;  בלבד

   אישי ובלימוד 
" דיני מעצר"הקורס  

  )  אפשרי במקביל(

6  

זכויות הנאש�   .3
ל "במשפט הבינ

  הפלילי 

  'קורס בסמסטר ב  5428  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  15:30-14:00' יו� א

2  

 –דיני תעבורה   .4
הלכה , תיאוריה
  ומעשה

  'קורס בסמסטר א  5158  השופט אביטל ח�
  18:30-17:00' יו� ג

2  

  

  

הקורסי� והסמינרי� מסודרי� (פירוט התכני� שילמדו בכל קורס ובכל סמינר מופיע בהמש� השנתו�   .ט

  ).של שמותיה�בסדר אלפביתי 

תלמידי  עליהא , )חלק מלימודי התואר הראשו�, בעצ�, שה�(בנוס# ללימודי� המפורטי� לעיל   .י

כפי הנראה כנס אחד ( החטיבה להשתת� בכנסי� ובפעילויות אחרות שייערכו במסגרת החטיבה

הגיש תלמידי� שייעדרו מאחד הכנסי� יהיו חייבי� ל). ולכל היותר שני כנסי� בסמסטר; בכל סמסטר

. כתנאי להמש� השתייכות� לחטיבה, בתיאו� ע� ראש החטיבה, עבודה בכתב על נושא הכנס

לא יוכלו לקבל תעודה על השלמת , תלמידי� שייעדרו מיותר מכנס אחד במהל� לימודיה� בחטיבה

  .לימודי החטיבה



ישור של טעונה א) בהתא� למפורט לעיל(תוכנית הלימודי� שתרכיב כל תלמידה וירכיב כל תלמיד   .יא

  .רו'ר בועז סנג"ד - בהרכבת התוכנית נית� להיווע" בראש החטיבה . ראש החטיבה

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




