
 יא. תכניות לימודים עם פקולטות אחרות

 תואר בוגר משותף  .1

ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובחוג או במחלקה אפשר פקולטה למשפטים במסגרת הלימודים ב
נוספים בפקולטה למדעי הרוח, בפקולטה למדעי החברה ובחוג למתמטיקה שבפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע. 

 לעמוד בתנאי הקבלה של החוג הנוסף.על תלמידי התכנית 

 היקף הלימודים בתכנית המשותפת 1.1

היקף . מלימודי המשפטים 115נ"ז, שמתוכן לפחות  170 לפחות ככלל, היקף הלימודים הנדרש לתואר הוא
בהתאם לדרישות של אותו חוג או מחלקה. בחוגים או במחלקות שבהם נדרשת בחוג השני יהיה הלימודים 

של נקודות זכות לשם קבלת תואר בוגר משותף עם חוג אחר, יהיה היקף הלימודים גדול  מכסה גדולה יותר
  יותר בהתאם לדרישות של אותו חוג או מחלקה.

 מכסת הלימודים השנתית 1.2

 נ"ז בכל שנת לימודים. 54 -מכסת נקודות הזכות הכוללת במשפטים ובחוג האחר הינה לא יותר מ 1.2.1

 , מדעי הרפואההמשותפת עם חשבונאות, עבודה סוציאליתמכסת נקודות הזכות הכוללת בתכנית  1.2.2
 נ"ז בכל שנת לימודים. 60 -או אמירים הינה לא יותר מ

באישור סגן הדיקן לענייני תלמידים, ניתן לחרוג ממכסת נ"ז זו החל מהשנה השנייה ללימודים,  1.2.3
ה, וזאת ומעל 82ובלבד שבשנת הלימודים הקודמת הושג ממוצע ציונים בלימודי המשפטים של 
 על פי הידוע ביום הלימודים הראשון של שנת הלימודים בה מתבקשת החריגה. 

 תנאי קבלה לתכנית המשותפת 1.3

את להתחיל  אפשר. הרגיל לאותה שנהגבוהים מסף הקבלה המשותפת יהיו תכנית תנאי הקבלה ב 1.3.1
 .לימודים בתכנית המשותפת בשנה א' ללימודים בפקולטה או בשנה בה

ממוצע ודים בתכנית לתואר בוגר חד חוגי במשפטים לתכנית המשותפת הינו תנאי למעבר מלימ 1.3.2
 .בכל שיעורי החובה של שנה א'ומעלה  82של ציונים 

 היקף לימודי המשפטים בתכנית המשותפת  1.4

נ"ז בפקולטה למשפטים, בהתאם להוראות בפרק ג' סעיף  115במסגרת התכנית המשותפת יש ללמוד לפחות 
1.6. 

 ההיקף הנדרש ושקלולםלימודים מעל  1.5

נ"ז(. ההחלטה  120-115להגדיל את היקף לימודי המשפט מעל המכסה הנדרשת )מותר התכנית המשותפת במסגרת 
. הגדלת היקף הלימודים בחוג האחר מעל /הבדבר שקלול הקורסים העודפים בציון הסופי לתואר היא של התלמיד

ההחלטה בדבר שקלול הקורסים העודפים בציון הסופי  המכסה הנדרשת טעונה אישור דיקן הפקולטה למשפטים.
 . /הלתואר היא של התלמיד

 חישוב ציון סופי לתואר לתלמידי התכנית  1.6

 הציון הסופי לתואר יחושב לפי משקלם היחסי של כל אחד מהקורסים במשפטים ובחוג הנוסף.

 תעודת הבוגר בתכנית המשותפת 1.7

תעודה זו יחתמו דיקן הפקולטה למשפטים ודיקן  בתעודת הבוגר במשפטים ירשם החוג הנוסף. על 1.7.1
 הפקולטה שבה נלמד החוג הנוסף.

בגיליון הציונים יופיע הציון הסופי בכל אחד מן החוגים: משפטים והחוג הנוסף, וכן הציון הסופי לתואר  1.7.2
 .1.6"ק בסבוגר שיחושב כאמור 



 רשימת הדיקן 1.8

 בפרק י'. 2.3לעניין חישוב הממוצע לרשימת הדיקן, ראו סעיף 

 התמחות 1.9

 1961-( לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א1)26אישור להתמחות לפי סעיף  יינתןמשותפת התכנית במסגרת ה
למעט לכל היותר שני ציונים חסרים בתכנית המשותפת החובות כל השלמת  לאחר רק)ראו פרק ט"ז(, 

 או בחוג האחר.ו/במשפטים 

 תואר בוגר משותף במשפטים ובלימודי הסביבה .2

ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובלימודי הסביבה )הפקולטה במסגרת התכנית המשותפת אפשר 
בלימודי  75-נ"ז בלימודי משפטים ו 115נ"ז, שמתוכם לפחות  190למדעי הטבע(. היקף הלימודים בתכנית זו הוא 

 .לפרק זה 1הכללים הקבועים בסעיף זו תכנית חלים על הסביבה. בכפוף לכך, 

 ואר בוגר משותף במשפטים ובעבודה סוציאליתת .3

ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובעבודה סוציאלית. בכפוף לאמור במסגרת התכנית המשותפת אפשר 
 .לפרק זה 1סעיף בהכללים הקבועים  זותכנית חלים על להלן, 

 מבנה התכנית 3.1

נ"ז  103נ"ז במשפטים ולפחות  115לפחות  נ"ז, מהם 218היקף הלימודים הנדרש לתואר המשותף יהיה לפחות 
נ"ז של הכשרה מעשית(. מאחר שההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית  32בעבודה סוציאלית )מתוכן 

מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה גם בעבודה סוציאלית, הרי שזהות הקורסים והיקפם 
ונים אישור מראש בידי ועדה שבה יהיה נציג לכל אחת הלימוד טע-בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות

 מהיחידות.

 תנאי קבלה לתכנית 3.2

 , לא יתקבלו לתכנית תלמידי שנה ג. לפרק זה 1.3.2אף האמור בסעיף -על

 תעודת הבוגר בתכנית המשותפת 3.3

תעודה בחתימת שני הדיקנים, אשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל עם סיום הלימודים תוענק 
 מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.

 תקופת הלימודים 3.4

תאריך את לתכנית בשנה ב' הצטרפות  .בשנה א' יימשכו ארבע שניםשהחלו תכנית המשותפת הלימודים ב
 ארבע וחצי שנים.משך הלימודים בסמסטר נוסף כך שהלימודים ימשכו בסך הכל 

 במדעי הרפואה )עם הפקולטה לרפואת שיניים(תואר בוגר משותף במשפטים ו .4

ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובמדעי הרפואה )עם הפקולטה במסגרת התכנית המשותפת אפשר 
 בפרק זה. 1הכללים הקבועים בסעיף  זותכנית חלים על לרפואת שיניים(. בכפוף לאמור להלן, 

 מבנה התכנית המשותפת 4.1

נ"ז במדעי הרפואה. בכל  145-נ"ז במשפטים ו 115נ"ז, מהם  260היקף הלימודים הנדרש לתואר המשותף יהיה 
נ"ז  10ללמוד עד אפשר ילמד תכנית מלאה של אחד התארים, ובאותה שנה תאחת מהשנתיים הראשונות 

משני  לשלב קורסיםאפשר . החל מהשנה השלישית זאת מהתואר האחר, ככל שמערכת השעות תאפשר
התחומים ללא הגבלה במכסת הלימודים הכוללת אך תוך המשך הקפדה על כך שמערכת השעות תאפשר 

 נוכחות בכל הקורסים.

 תנאי קבלה לתכנית 4.2

בכפוף למספר המקומות הפנויים בתכנית, אלה זכאים להתקבל לתכנית המשותפת במשפטים ובמדעי 
 הרפואה:



ומעלה  85ל שיעורי החובה של שנה א' הוא תלמידי שנה ב' במשפטים שממוצע ציוניהם בכ 4.2.1
ובעשירון העליון של אותו שנתון, אשר עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה לרפואת שיניים 

 לתואר דוקטור ברפואת שיניים.

ונמצא  85תלמידי שנה ב' ברפואת שיניים שממוצע ציוניהם בכל שיעורי החובה של שנה א' הוא  4.2.2
שנתון, אשר עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים  מעלה ובעשירון העליון של אותו

 לתואר בוגר.

תלמידי שנה א' במשפטים או ברפואת שיניים בעלי נתוני הקבלה הגבוהים ביותר העומדים  5עד  4.2.3
בתנאי הקבלה של שתי הפקולטות יוכלו להתקבל לתכנית המשותפת על תנאי שממוצע ציוניהם 

 ומעלה. 85ה בשתי הפקולטות יהיה בכל שיעורי החובה שילמדו באותה שנ

 , לא יתקבלו לתכנית תלמידי שנה ג. בפרק זה 1.3.2על אף האמור בסעיף  4.2.4

 תנאי מעבר משנה לשנה בתכנית המשותפת 4.3

השתתפות בתכנית הבתום אחת משנות הלימוד, תופסק  80-ממוצע הציונים הכולל באחת הפקולטות מירד 
 המשותפת.

 תקופת הלימודים 4.4
 ית זו יימשכו ארבע שנים וחצי עד חמש שנים.הלימודים בתכנ

תכנית זו מאפשרת ללמוד במקביל ללימודי הבוגר בפקולטה למשפטים את לימודי ההשלמה הנדרשים לקראת התואר  .5
, ולהתחיל בלימודי הקורסים לתואר מוסמך במינהל עסקים עם תום שנת הלימודים MBAמוסמך במינהל עסקים 
התכנית מאפשרת להשלים את הלימודים לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך במינהל השלישית במשפטים. 

  ., אך לא קודם לכןעסקים בתוך חמש שנים מתחילת הלימודים לתואר בוגר במשפטים

 זו: תנאי קבלה לתכנית 5.1

 סף הקבלה הרגיל למשפטים.  – תלמידי שנה א' במשפטים 5.1.1

   יש להגיש בקשה לוועדת ההוראה של בית הספר למנהל עסקים.  – תלמידי שנה ב' במשפטים 5.1.2

 התכניתתנאי  5.2

  עסקים. למנהלהתכנית מפורסמים בשנתון הפקולטה  תנאי

לימודי ההשלמה שהושלמו במסגרת לזקוף את הקורסים אפשר  ,השתתפות בתכניתהופסקה ה 5.2.1
 '(. הבפרק  7עסקים לחטיבה מוכרת בפקולטה למשפטים )ראו סעיף  במנהל

בקורסים בהתאם לתכנית הלימודים הרגילה לתואר בוגר יש להשתתף תכנית מסגרת הב 5.2.2
בשנה א' לא יעלה על במנהל עסקים במשפטים, בכפוף לשינויים הבאים: היקף לימודי ההשלמה 

עסקים שהושלמו  במנהלכן, מתוך לימודי ההשלמה  כמונ"ז בכל השנה.  10נ"ז בכל סמסטר ועל  6
עסקים, יוכרו לצורך הלימודים  במנהלהלימודים לתואר מוסמך בהצלחה, אשר לא הוכרו לצורך 

נ"ז קורסי  4נ"ז, שיבואו במקום החובה ללמוד  18לתואר בוגר במשפטים קורסים בהיקף כולל של 
 " ועל חשבון מכסת קורסי הבחירה המשפטיים. פינה"אבני  מתכניתבחירה 

 חישוב ציון סופי לתואר  5.3

 עסקים. במנהלנ"ז מלימודי ההשלמה  18במשפטים ישוקללו  בחישוב הציון הסופי לתואר בוגר

 באזרחות הוראה עודתהתכנית ללימודים לתואר בוגר במשפטים ולת .5

ללמוד לתואר בוגר במשפטים ובמקביל לתעודת הוראה במסלול אפשר פקולטה למשפטים בבמסגרת הלימודים 
 ם הבאים:אזרחות בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטה העברית, ויחולו הכללי

לימודים לקראת תעודת הוראה יחלו בשנה השנייה ללימודי המשפטים, לאחר השלמת תכנית לימודים מלאה  6.1
 בשנה הראשונה.

חובות הנ"ז, בכפוף להשלמת מלוא  6פטור מלימודי בחירה במשפטים בהיקף של מזכה בתכנית השתתפות ב 6.2
 המעשית(. לשם קבלת תעודת הוראה במסלול הוראת אזרחות )למעט ההתנסות



נ"ז. בנוסף יינתן פטור  8פטור מקורסי בחירה בלימודים לתעודת הוראה בהיקף של  ןיינתבמסגרת התכנית  6.3
קורס דומה בפקולטה למשפטים. הקלות אלה כפופות לכללי בכפוף להשלמת מהקורס "חברה, דת ומדינה" 

 בית הספר לחינוך.  

 ובחשבונאות התכנית ללימודים לתואר בוגר משולב במשפטים .4

במסגרת התכנית המשותפת אפשר ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובחשבונאות. בכפוף לאמור להלן, 
 לפרק זה. 1חלים על תכנית זו הכללים הקבועים בסעיף 

 מבנה התכנית 7.1

נ"ז  94נ"ז במשפטים ולפחות  115נ"ז, מהם לפחות  209היקף הלימודים הנדרש לתואר המשותף יהיה לפחות 
בחשבונאות. מאחר שההקלה בהיקף הלימודים בחשבונאות מותנית בלימוד קורסים מקבילים במשפטים, 

הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה -הרי שזהות הקורסים והיקפם בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות
ודים לתואר ראשון שבה יהיה נציג לכל אחת מהיחידות. לפירוט לגבי תכנית הלימודים ראו את תכנית לימ

 בחוג לחשבונאות.

יש להשלים את לימודי המכינה בחשבונאות לפני תחילת הלימודים בתכנית המשולבת. לא יותר  7.1.1

להשלים את לימודי המכינה בחשבונאות בסמסטר א של שנת הלימודים הראשונה בתכנית 

 המשולבת.

 להלן פריסת הלימודים בתכנית המשולבת:  7.1.2

  משפטים חשבונאות 
נ"ז )בהתאם לתכנית  28

 הלימודים בחשבונאות(
נ"ז )כל קורסי החובה של שנה א  32

 למעט הקורס במשפט עברי(
 שנה א

נ"ז )בהתאם לתכנית  23
 הלימודים בחשבונאות(

נ"ז )דיון אזרחי; דיני קניין; דיני  38
נזיקין; דיני מיסים; דיני תאגידים; 

נ"ז נוספות לפי  4מבוא למשפט עברי; 
 בחירה(

 ב שנה

נ"ז )בהתאם לתכנית  43
 הלימודים בחשבונאות(

 שנה ג נ"ז 18

לימודי הכנה לבחינות 
 ההסמכה

 שנה ד נ"ז 27

 הכל -סך נ"ז 115 נ"ז 94
   

 סה"כ   נ"ז 209

אוניברסיטאיים במקביל -ניתן להשלים את לימודי ההכנה לבחינות ההסמכה שהינם לימודים חוץ 7.1.3
ללימודי שנה ד במשפטים, ובתנאי שהלימודים במסגרת לימודי ההכנה לא יפגעו בהשלמת החובות 

 לתואר בוגר במשפטים. 

 תקופת הלימודים 7.2

בתכנית המשותפת שהחלו בשנה א' יימשכו ארבע שנים. הצטרפות לתכנית בשנה ב'  הלימודים 7.2.1
  תאריך את משך הלימודים בסמסטר נוסף כך שהלימודים ימשכו בסך הכל ארבע וחצי שנים.

במסגרת התכנית המשולבת יש להשלים את הקורסים בחשבונאות בשלוש השנים הראשונות  7.2.2
סמסטרים(. ככלל לא ינתן  8ך ארבע השנים במלואן )ללימודים ואת הקורסים במשפטים במהל

סמסטרים כאמור. בקשה להשלים את לימודי  8-אישור להשלים את לימודי המשפטים בפחות מ
ההקורסים במשפטים תוגש לסגן הדיקן לא יאוחר מן היום הראשון לשנת הלימודים הרביעית. 

 החשבון במסלול המזורז.  להסרת הספק מובהר כי לא ניתן לגשת לבחינות מועצת רואי 

 תנאי קבלה לתכנית 7.3

לפרק זה, לא יתקבלו לתכנית תלמידי שנה ג או תלמידי שנה ב אשר לא השלימו  1.3.2אף האמור בסעיף -על
 את המכינה בחשבונאות לפני תחילת סמסטר א של שנה ב ללימודיהם בפקולטה למשפטים. 

 תעודת הבוגר בתכנית המשותפת 7.4

תוענק תעודה בחתימת שני הדיקנים, אשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ולכללי עם סיום הלימודים 
מועצת רואי החשבון יאפשרו להם להמשיך את ההכשרה בשני תחומי הלימוד והכל לפי הכללים והנהלים 

 המקצועיים שיחולו במועד הרלבנטי.



  



 


