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מבנה התואר במשפטים
 בתכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים ארבעה מרכיבים:

לימודי חובה, לימודי אשכולות, סמינריונים ולימודי בחירה אחרים. 

היקף תכנית הלימודים לתואר בוגר חד-חוגי: 142 נקודות זכות הפרוסות על שלוש וחצי שנים.• 

היקף תכנית לימודים לתואר ראשון בתכנית משולבת: 115 נקודות זכות, וכן לפחות 55 נקודות • 
זכות נוספות, בהתאם לדרישות החוג האחר.

לימודי אשכולות
אשכול ראשי

 החל מהשנה השנייה, יש ללמוד קורסים בהיקף
34 נ"ז או 30 נ"ז לפחות בתכנית בוגר משולבת

דיון פלילי - 4 נ"ז
דיני משפחה וירושה - 6 נ"ז

משפט בינלאומי פומבי - 4-6 נ"ז
דיני תאגידים - 6 נ"ז

משפט בינלאומי פרטי - 4 נ"ז
דיני ראיות - 4 נ"ז

דיני קניין רוחני - 4 נ"ז
דיני מיסים - 6 נ"ז
דיני עבודה - 6 נ"ז

אתיקה מקצועית - 2 נ"ז

אשכול בין-תחומי

 יש ללמוד קורסים בהיקף של 4 נ"ז לפחות
מבין הקורסים באשכול זה

משפט וחברה
משפט ופילוסופיה

כלכלה התנהגותית והמשפט
ניתוח כלכלי של המשפט

משפט ומגדר

אשכול משפט משווה

יש ללמוד לפחות קורס אחד מבין הקורסים 
באשכול זה

משפט גרמני אזרחי
מבוא למשפט חוקתי גרמני

מבוא למשפט מוסלמי
מבוא למשפט אמריקאי

משפט רומי
מבוא לדיני האיחוד האירופי
משפט חוקתי בארצות הברית

סמינריונים 
 בתואר הבוגר במשפטים יש ללמוד שני סמינריונים,

כל אחד מהם בהיקף של 4 נ"ז. בתכנית בוגר משותף, 
 חובה ללמוד שני סמינריונים, שלפחות אחד מהם

נלמד בפקולטה למשפטים.

לימודי בחירה אחרים
במהלך לימודי התואר, החל מהשנה השנייה, יש ללמוד 
קורסי בחירה במשפטים אשר נועדו להעשיר את תכנית 

הלימודים, לאפשר התמקדות בתחומי עניין אישיים 
והתחלת פיתוחה של התמחות ספציפית.

כמות לימודי הבחירה נעה בין 16 נ"ז לבין 44 נ"ז.

במסגרת לימודי הבחירה ניתן ללמוד סדנאות העוסקות 
בעבודה משפטית מעשית (לרבות קליניקה וכתבי עת 

משפטיים) בהיקף של עד 12 נ"ז לתואר הבוגר. 
 במסגרת לימודי הבחירה ניתן לכלול לכל היותר

8 נקודות זכות בגין השתתפות בכתבי עת משפטיים.

במסגרת לימודי הבחירה חובה על כל תלמיד ללמוד 
לפחות שני קורסי בחירה משפטיים הנלמדים בפקולטה 

למשפטים בשפה האנגלית.

לימודי בחירה במסגרת תכנית >אבני פינה>
במהלך הלימודים לתואר בוגר במשפטים יש ללמוד 

 במסגרת תכנית "אבני פינה" 8 נ"ז: 4 נ"ז בתחום
 הניסויי ו-4 נ"ז בתחומים רוח / חברה.

 במהלך הלימודים לתואר בוגר משותף יש ללמוד
בסך הכל 4 נ"ז.

לימודי חובה
שנה א'

תורת המשפט - 6 נ"ז
מבוא למשפט עברי - 6 נ"ז

דיני עונשין - 6 נ"ז
דיני חוקה - 6 נ"ז
דיני חוזים - 6 נ"ז

שיטות משפט - 4 נ"ז
כתיבה ומחקר במשפט - 2 נ"ז

שנה ב'

דיני נזיקין - 6 נ"ז
דיני קניין - 6 נ"ז
דיון אזרחי - 4 נ"ז

שיטות מחקר במשפטים - 2 נ"ז
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פירוט תכניות בולטות לתואר בוגר 
משותף במשפטים וחוג נוסף

חברה

יחסים בינלאומיים

115 נ"ז במשפטים, 55 נ"ז ביחב"ל, 3.5 שנים

לתלמידים הרוצים שילוב שמעניק מסגרת 
משלימה ללימודי המשפטים והנמשכים 

לדיפלומטיה בינלאומית ולפוליטיקה. יש סוגיות 
קשורות שמעמיקות את ההבנה ההדדית בשני 

התחומים, כגון פעילות בתי דין בינלאומיים 
וגלובליזציה של זכויות האדם.

תקשורת

115 נ"ז במשפטים, 60 נ"ז בתקשורת, 3.5 שנים

לתלמידים המעוניינים בתחום התקשורת, בעיקר 
מצדו המחקרי. הדגש כאן הוא בחקר התקשורת 

כתחום אקדמי עולמי, והממשק בין תקשורת לבין 
התפתחות טכנולוגית, סוציולוגיה, פוליטיקה, 

פסיכולוגיה חברתית, בלשנות והיסטוריה.

פסיכולוגיה

 115 נ"ז במשפטים, 60 נ"ז בפסיכולוגיה,
3.5-4 שנים

לתלמידים המעוניינים להרחיב אופקים וללמוד 
תחום הנמצא בחוד החנית של המחקר האנושי 
כיום או לעסוק בו. הלימודים כוללים תיאוריות 
שיש להן השלכה מובהקת על התחום המשפטי 

- תיאוריות שבוחנות את הרציונליות של 
ההתנהגות האנושית (מחקר ביהייביוריסטי).

מדע המדינה

 115 נ"ז במשפטים, 60 נ"ז במדע המדינה,
3.5-4 שנים

לתלמידים שרוצים להתמקד בתחום הציבורי 
ומגלים עניין בפוליטיקה וברשויות השלטון, 

הממשלה והכנסת. הלימודים מתמקדים 
 בתיאוריות של מבנה המדינה והמשטר,
 בבחינת היחסים הקיימים והרצויים בין

הרשויות וכן בפילוסופיה של הדמוקרטיה, 
הליברליזם והסוציאליזם.

כלכלה

115 נ"ז במשפטים, 60 נ"ז בכלכלה, 4 שנים

לתלמידים המתעניינים בכלכלה ושוקלים 
 להשתלב בעתיד בעולם העסקי, במשרדי

האוצר והכלכלה או בבנקים שונים. 

סוציולוגיה

115 נ"ז, 60 נ"ז סוציולוגיה, 3.5 שנים

לתלמידים המתעניינים בסוציולוגיה. המיקוד 
הוא בראייה ביקורתית של החברה ובניסיון 
להסביר תופעות חברתיות באמצעות מגוון 

תיאוריות.  

אנתרופולוגיה

115 נ"ז במשפטים, 60 נ:ז באנתרופולוגיה, 3.5 שנים

לתלמידים המתעניינים באנתרופולוגיה. 
הקורסים עוסקים בלימוד על חברה אחרת או 

תרבות אחרת באמצעות שיטות מחקר איכותניות 
וגישות שונות לייצוג האחר. 

שילובים
טבעו של עולם המשפט שהוא נוגע בכל תחומי החיים. לימודים בתכנית משותפת לא רק 
מגוונים את החוויה הלימודית באוניברסיטה, אלא גם מאפשרים לתלמידים להרחיב את 

אופקיהם ואת השכלתם ולרכוש תחום נוסף של ידע.

מבנה הלימודים לתואר בוגר משותף
תלמידים בתכנית זו נדרשים להשלים במהלך התואר 115 נ"ז במשפטים (במקום 142 

בתכנית הרגילה) ו-60 עד 104 נ"ז בחוג הנוסף. בחלק מהתכניות ניתן להשלים את 
הלימודים בתוך שלוש וחצי שנים. עם זאת, כדי להקל את עומס הלימודים הרב בתכנית, 

מומלץ לפרוס את הלימודים על פני ארבע שנים מלאות.

מנהל עסקים

תואר ראשון

115 נ"ז במשפטים, 56 נ"ז במנע"ס, 3.5-4 שנים

לתלמידים המעוניינים להרחיב אופקים בתחום 
ניהול חברות, שוק ההון, עולם המימון, השיווק, 

הבנקאות, היזמות וההתנהגות הארגונית. 
לתחומים אלה הקשר משפטי מובהק (למשל 

בדיני התאגידים וניירות ערך). הלימודים 
בתכנית תורמים להבנה מעמיקה ומעשית יותר 

של הממשק בין משפטים לניהול עסקי והם 
מעניקים נקודת פתיחה טובה להשתלבות בעולם 

העסקי. 

הכנה למוסמך

 124 נ"ז במשפטים, 32 נ"ז במנע"ס
(הכנה למוסמך), 4 שנים

תלמידים מצטיינים במשפטים העומדים בתנאי 
הקבלה לתואר שני במנהל עסקים, רשאים 

ללמוד בבית הספר למנהל עסקים תכנית 
המאפשרת קבלת תואר שני במנהל עסקים ללא 
לימודי תואר ראשון במנהל עסקים. המשתתפים 

בתכנית לומדים קורסי תשתית ויסודות של 
התואר ראשון במנהל עסקים, ולאחר השלמתם 

רשאים להתחיל בלימודי התואר השני במנהל 
עסקים (בנפרד מהתכנית המשולבת), כך שחלק 

מקורסי התשתית והיסודות נחשבים לצורך 
המכסה הדרושה ללימודי התואר השני עצמו, 

ובכך מתאפשר קיצור הזמן הרגיל הדרוש 
בתואר שני במנהל עסקים (נדרשות לפחות 4.5 
שנים מתחילת התכנית המשולבת ועד השלמת 

התואר השני במנהל עסקים).

חשבונאות

115 נ"ז במשפטים, 95 נ"ז בחשבונאות, 4 שנים

לתלמידים המתעניינים באופן הפעולה של רשות 
המיסים ושל הרשות לניירות ערך ובתחומים 
נוספים המשלבים סוגיות משפטיות בנישות 

כלכליות. בתום התכנית ניתן לבצע התמחות הן 
בעריכת דין (שנה) והן בראיית חשבון (שנתיים), 

אך לא בשתי ההתמחויות במקביל.

רוח

אמירים

115 נ"ז במשפטים, 60 נ"ז באמירים, 3.5 שנים

תלמידים מצטיינים המבקשים לרכוש השכלה 
הומניסטית רחבה לצד השכלתם המשפטית. 

התכנית מעניקה נקודת מבט ייחודית על 
עולם המשפט מתוך היכרות עם ההיסטוריה, 

הפילוסופיה, הסוציולוגיה והאמנות.

פילוסופיה

115 נ"ז במשפטים, 60 נ"ז בפילוסופיה, 3.5 שנים

התכנית מעניקה כלים לחשיבה ביקורתית, 
עמוקה ומאתגרת, שיש לה חשיבות מעשית 
בעולם המשפט. השאלות הפילוסופיות הן 

שאלות רחבות, ולכן הן קשורות קשר הדוק 
למשפט, ששואף להסדיר במידה כזו או אחרת 

את כל תחומי החיים. בבסיס כל כלל משפטי 
טמונים רעיונות פילוסופיים חברתיים ומוסריים. 

קוגניציה

115 נ"ז במשפטים, 60 נ"ז בקוגניציה, 4 שנים

לתלמידים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם 
בתחום שבין מדע מדויק לפילוסופיה. הלימודים 
המדעיים והניסויים בתכנית מגוונים מאוד ובעלי 

מרחב תיאורטי מובהק, שניתן לקשרו להיבטים 
הפילוסופיים והבלשניים של תחום המשפטים.
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עבודה סוציאלית

115 נ"ז במשפטים, 104 נ"ז בעבודה סוציאלית, 
4 שנים

לתלמידים המתעניינים בקשר בין משפטים 
למציאות החברתית והכלכלית. התכנית 

מאפשרת רכישת ידע וכלים פרקטיים באמצעות 
הכשרה מעשית נרחבת בתחומי המדיניות, 

החברה והרווחה. בוגרי התכנית יוכלו לעבוד הן 
כמשפטנים, הן כעובדים סוציאליים והן בסוגים 

שונים של עבודות המאפשרות לבטא היבטים 
שונים של שני המקצועות.

מדעי הטבע

מדעי הסביבה

 115 נ"ז במשפטים, 70 נ"ז במדעי הסביבה,
3.5 שנים

מטרת החוג למדעי הסביבה היא להעניק לבוגריו 
בסיס מדעי חזק, החיוני להתמודדות מושכלת 
עם האתגרים שנוצרים במפגש בין האדם לבין 

סביבת כדור הארץ. השילוב מאפשר לבוגריו 
להשתלב במחלקות לאיכות הסביבה במשרדים 

המובילים, בחברות לייעוץ סביבתי, בחברות 
השקעה שעוסקות באנרגיה, בטכנולוגיות נקיות 

ובטיפול במים, ובעמותות המתמחות בתחום.

תלמידים המעוניינים לשלב לימודי משפטים 
עם חוג אחר, שאינו כלול ברשימת השילובים 

למעלה, יכולים לעשות כן בכפוף לקבלת אישור 
ממזכירות הפקולטה ומזכירות החוג המשלב.

**מספר נקודות הזכות הוא משוער וכפוף 
לשינויים; מספר השנים הוא פרק הזמן המינימלי 

לסיום התכנית.

 תואר בוגר במסלול מואץ
לתואר מוסמך

 תואר בוגר במסלול מואץ לתואר
מוסמך במשפטים

תלמידים מצטיינים יכולים, החל מהשנה 
השלישית ללימודי הבוגר, לצבור קורסים לתואר 

מוסמך במשפטים. נקודות זכות אלו (מקסימום 
14 נ"ז) לא ייספרו במניין נקודות הזכות לבוגר, 

אלא ייצברו לטובת תואר המוסמך, אשר השלמתו 
תתאפשר בתוך שנה אחת מסיום הבוגר. קבלה 

למסלול המואץ לתואר שני במשפטים פתוחה 
בפני תלמידי שנה ג' אשר ממוצע הציונים שלהם 

בשנים א' ו-ב' הוא 85 ומעלה.

 תואר בוגר במסלול מואץ לתואר
מוסמך בקרימינולוגיה

במסגרת זו לומדים התלמידים קורסים מתכנית 
המוסמך בקרימינולוגיה. קורסים אלה ייזקפו 

לזכות תואר המוסמך. את תואר המוסמך 
בקרימינולוגיה ניתן לסיים בתוך שנה אחת מסיום 

הבוגר (בסך הכל 4.5 שנים, 9 סמסטרים).

תכנית זו מיועדת לתלמידי שנה ב' במשפטים 
 אשר ממוצע הציונים שלהם בשנה א'

הוא 85 ומעלה.

 תואר בוגר במשפטים עם חטיבה
בחוג נוסף

הפקולטה מאפשרת לתלמידיה ללמוד 
קורסים ממחלקה אחרת בהיקף של 12-16 נ"ז 

במקום קורסי בחירה במשפטים; וזאת כדי 
לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך חשיפה 

לדיסציפלינות נוספות בהיקף מצומצם יותר 
מאשר בתכנית משולבת.

מסלול כזה אפשרי במסגרת אחת החטיבות 
המובנות המפורטות להלן או בחטיבה מובנית 

אחרת - באישור מראש מסגן דיקן. לימודי חטיבה 
יצוינו בסוף הלימודים בגיליון הציונים הסופי (אך 

לא בתעודת הבוגר). מומלץ להתחיל את לימודי 
החטיבה כבר בשנה ב'.

להלן רשימת המחלקות שבהן ניתן לבצע לימודי 
חטיבה: קרימינולוגיה, מדע המדינה, חטיבה 

 ביחסים בינלאומיים, עבודה סוציאלית,
לימודי מגדר, פילוסופיה, לימודי האסלאם 
והמזרח התיכון, לימודים רומאניים ולטינו-

אמריקאיים, היסטוריה של עם ישראל, ספרות, 
כתיבה יוצרת, מדעי הטבע.
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מערך הקליניקות
המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית 
מאפשר חוויה לימודית ייחודית של לימוד אקדמי המשולב בעבודה מעשית.

בהנחיית עורכי דין מהשורה הראשונה המהווים את הסגל המרכז הקליני, 
תלמידי הפקולטה מסייעים למגוון אוכלוסיות מוחלשות.

הקליניקה לרב-תרבותיות ולמגוון

יוזמה בין-תחומית ייחודית וראשונה מסוגה, 
בהשתתפות סטודנטים מתחומים כגון 

משפטים, פסיכולוגיה, תקשורת, סוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה. אופייה של הקליניקה נועד 

לאפשר טיפול הוליסטי בסוגיות בוערות, וזאת 
במתכונת המדמה ארגון חברתי בעל מחלקה 

משפטית. עיקר עיסוקה של הקליניקה - פיתוח 
אסטרטגיות למאבק באפליה ובהסתה לגזענות, 

קידום גיוון אנושי בתעסוקה בישראל, והנגשה 
תרבותית של שירותי רווחה ובריאות.

פרויקט החפות

פרי שיתוף של האוניברסיטה העברית 
והסנגוריה הציבורית המתקיים במתכונת דומה 

ל-Innocence project, שנוסד בארה"ב והוביל 
 לזיכוים של למעלה מאלף איש.

מטרת הקליניקה היא טיפול בפונים הטוענים 
כי הורשעו על לא עוול בכפם, ובד בבד נקיטת 

יוזמות חקיקתיות במטרה ליצור שינויי מדיניות.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

הפריפריה בישראל חווה קשיים כדוגמת בעיות 
תעסוקה, העדר נגישות למשאבים חומריים 

ותרבותיים, וחוסר נגישות למערכת המשפט 
והכלים שברשותה. הקליניקה מספקת סיוע 

בנושאים בעלי השפעה על איכות חיי אנשים 
החיים בפריפריה של ירושלים, החל במתן מידע 

להעלאת מודעות לזכויותיהם, וכלה בייצוג 
משפטי, לרבות בערכאות שיפוטיות.

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

הקליניקה פועלת לפיתוח משפט זכויות האדם 
הבינלאומי, בוחנת את יחסי הגומלין בינו לבין 

משפט זכויות האדם הישראלי, ומאפשרת 
 התנסות בעריכת דין לקידום צדק חברתי

וזכויות אדם. 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

מטרת הקליניקה היא פתיחת צוהר להשתלבות 
של אוכלוסיות אלה בחברה ולמימוש זכויותיהן. 
הקליניקה שמה לה למטרה להנגיש את המשפט 

לכול, ומתמקדת בעיקר בשני נושאי רוחב: 
השכלה ותעסוקה, כמפתחות להשתלבות 

בחברה. בפן המעשי, הסטודנטים והסטודנטיות 
עוסקים במתן סיוע משפטי ללקוחות פרטיים 

ולארגונים העוסקים בתחום המוגבלות.

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער

פועלת על מנת לקדם זכויות ילדים ונוער, 
בדגש על נוער בסיכון. הפן המעשי כולל קידום 

מדיניות באמצעות תמיכה במחקרים, הצעות 
חוק, שולחנות עגולים, ייצוג בתיקים פרטניים 
של ילדים ונוער, לרבות תיקי טיפול והשגחה, 
תיקים פליליים וסוגיות נלוות להליך הפלילי, 

 ומיצוי זכויות בתחומי הבריאות והרווחה.
כמו כן, הקליניקה פועלת בתחום החינוך 

וההעצמה המשפטית לבני נוער בסיכון 
באמצעות סדנאות חוק ומשפט.

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי

מטרתה של הקליניקה היא להעניק לסטודנטיות 
ולסטודנטים כלים להבנת מהות הייצוג 

והיחס שבין המשפט שבספרים לבין המשפט 
כפי שהוא בעולם המעשה, ובתוך כך לחנך 

לאחריות חברתית. העבודה כוללת התנסות 
במגוון משימות, לרבות ניתוח חומרי חקירה, 

פגישות עם לקוחות והכנת תיקים להופעה 
בבית המשפט. העבודה המעשית היא על תיקים 

המתנהלים בכל הערכאות המשפטיות. 

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

במסגרת הפעילות, נבקש לקדם את מעמדן 
וזכויותיהן של נשים בשוק העבודה, בדגש על 

 נשים ממגזרים מוחלשים על רקע אתני,
דתי ולאומי, וכן נשים העובדות בתנאי העסקה 
פוגעניים. הפעילות נערכת הן באמצעות הכלי 

המשפטי-קהילתי, המתבסס על מתן סיוע לפרט 
תוך העצמה ויידוע זכויות, והן באמצעות קידום 

שינוי מדיניות הכולל ניסוח תיקוני חקיקה, 
 ניירות עמדה וגיבוש מודלים חלופיים

למצב הקיים.

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית

הקליניקה מתמקדת במתן סיוע לאנשים 
מקבוצות בעלות משאבים דלים שאין להן ייעוץ 

משפטי נגיש, בתחילת דרכן וכן במהלך ניהול 
העסק. סיוע יוענק למשפחות במצוקה, נשים, 

משפחות חד הוריות, סטודנטים, ומגזרים שונים 
בירושלים כגון המגזר הערבי והחרדי. יינתן 

מענה כולל לעסק, החל בשלב גיבוש ומיקוד 
הרעיון, וכלה בשלב ההקמה ובמשך חיי העסק. 

הקליניקה לשוק הון חברתי

הסטודנטים מלווים יזמים העוסקים בפיתוח 
של מודלים למימון מטרות חברתיות אשר יש 

בהם חדשנות משפטית, כגון יצירת תשתית 
מחקרית לקידום הליכי ויוזמות חקיקה 

להסרת חסמים רגולטוריים, ניסוח מסמכים 
משפטיים והשתתפות בייעוץ ובפיתוח המודלים 

הרלבנטיים. בפעילות המעשית מתנסים 
הסטודנטים בהצגת עבודתם ללקוחות ובקיום 

היוועצויות בפורומים ושיתופי פעולה שונים.

למידע נוסף על המרכז הקליני 
בפקולטה למשפטים 
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שילובים

שילובים

פרסים ומלגות

מערך ההשמה

הפקולטה למשפטים מעניקה שורה של פרסים על הצטיינות בלימודים, בכתיבת עבודת 
מחקר ובפעילות חברתית. הפרסים השונים כוללים גם מענק כספי, אך עיקרם הוא הכבוד 

והיקר הנובעים מההכרה הפומבית בהצטיינות. חלק מהפרסים מוענקים בטקס חגיגי 
שמתקיים במהלך שנת הלימודים (מועד הטקס מתפרסם במהלך השנה) בהשתתפות 

התורמים או קרוביהם שבזכות נדיבותם מוענקים הפרסים.

לצד הפרסים שהפקולטה מחלקת, לעתים היא מקבלת במהלך השנה הודעות על פרסים 
ומלגות המחולקים מטעם גופים שונים מחוץ לפקולטה. הודעות אלו מתפרסמות בלוח 

המודעות באתר.

בניגוד למצב הרגיל בשוק העבודה המשפטי, הביקוש בקרב מעסיקים לבוגרי הפקולטה למשפטים 
של האוניברסיטה העברית גבוה באופן משמעותי ממספר בוגרי הפקולטה בכל שנה. הפקולטה 
הקימה מנגנונים שונים, ובראשם יחידת ההשמה, כדי להבטיח שבוגריה יפיקו את המרב ממצב 

 עניינים זה בעת קליטתם בשוק העבודה.
יחידת ההשמה עוסקת במתן מידע ובייעוץ לבוגרים באשר לאפשרויות בשוק העבודה, בהכנתם 
ובהכשרתם לתהליך חיפוש העבודה, וביצירת קשר בין הבוגרים לבין מעסיקים שונים בסקטור 

הפרטי והציבורי כאחד. 

מלגות

 הפקולטה למשפטים נוהגת לפרסם קולות קוראים להגשת מועמדות לקבלת מלגות על רקע
סוציו-אקונומי. כך למשל, מעניקה אגודת הסטודנטים בשיתוף 'נבו', הנהלת הפקולטה ומפעל הפיס 
 מלגות לתלמידים המתמודדים במהלך לימודיהם עם קשיים מיוחדים בשל מצוקה סוציו-אקונומית
 או קושי אובייקטיבי אחר. נוסף לכך, מעניקה לשכת עורכי הדין מלגות לסטודנטים נזקקים, וכמוה

גם תורמים אנונימיים נוספים.

פרסים

פרסים על הצטיינות בלימודים ועל עשייה חברתית שניתנו אשתקד

 פרס טבי מילר, פרס נחום עמית, פרס ע"ש עו"ד יונה בלטמן ז"ל לעבודה מצטיינת בתחום האתיקה
של עורכי דין והפרופסיה המשפטית, פרס אריה (פפה) פלדמן, פרס דבורית פלס, פרס דייזי ועו"ד 

אדגר מירון, פרס וגנר, פרס אברהם אגמון, פרס אירווינג-איזידור ויינברג, פרס יעקב הרצוג, פרס יעקב 
רבינוביץ' ופרס רחמן בחנה.

פרסים על הצטיינות בלימודים לתלמידי בוגר במשפטים

פרס הרקטור, פרס הדיקן, פרס אייזנברג משה, פרס ע"ש עו"ד צבי קליר, פרס שנרך, פרס דינה ודוד 
וולף, פרס ליונל כהן, פרס ג'ורג' לייקין, פרס ארתור לנדאו, פרס דוד ורות באור, פרס השופט שלום 
 קסאן, פרס אברהם ספירס, פרס אוברלנדר, פרס מרים בן-פורת, פרס רוגוב, פרס ליונל יעקובסון,

פרס ג'וזף דינסקי, פרס הרמן קליין, פרס יוליוס סטון, פרס סם פרידמן ופרס גוד.

קיומם של המלגות והפרסים אשר פורטו לעיל הם בגדר הערכה וכפופים לשינויים.

מרכיב מרכזי בפעילות ההשמה 
של הפקולטה הוא יריד ההשמה 
השנתי הנערך מדי שנה בחודש 
מרץ. ביריד משתתפים למעלה 
מחמישים מעסיקים, ובמהלכו 

מתקיימים אלפי ראיונות תעסוקה עם כ-250 תלמידי הפקולטה (רובם המכריע הם תלמידי שנה ג' 
במחזור הרלוונטי). אופיו הייחודי של היריד, שבו המעסיקים מגיעים אל הפקולטה כדי לפגוש את 

 התלמידים בין כתליה, מבוסס על הפרקטיקה המקובלת בבתי הספר המובילים למשפטים
בארצות הברית. האוניברסיטה העברית היא המוסד היחיד בישראל שמציע לבוגריו יריד השמה 

במתכונת כזו. עם המעסיקים המגיעים ליריד ההשמה נמנים כל משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים 
בישראל וכן שורה ארוכה של מעסיקים ציבוריים. יריד ההשמה השנתי חוסך מתלמידי הפקולטה את 
הצורך להתרוצץ בין ראיונות תעסוקה לקראת התמחות ומספק להם מרחב בחירה רב בין מעסיקים 

 פוטנציאליים. הניסיון מוכיח כי כמעט כל תלמידי הפקולטה למשפטים מקבלים ביריד הצעות
להתמחות ממעסיקים, וזאת בלי לצאת מבניין הפקולטה.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד גלי כוכבי-רונן בטלפון 02-5882520,
.law_hasama@savion.huji.ac.il מייל

דיקנט הסטודנטים
משרד דיקן הסטודנטים מופקד על המערכת שבאה לסייע לרווחתם של תלמידות האוניברסיטה 

ותלמידיה כחברים בקהילייה האוניברסיטאית. עובדי המשרד ערוכים להושיט עזרה בפתרון 
בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחיי הסטודנט. מטרת הדיקן וצוות משרדו היא להציע 
לסטודנטים סביבה לימודית נעימה וידידותית, ולצרף לידע ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים 

גם זיכרונות נעימים מתקופת שהותם בין כותלי האוניברסיטה.

 למידע נוסף על דיקנט הסטודנטים          למידע נוסף על מעונות הסטודנטים

94% מהסטודנטים אשר ניגשו לראיונות הצליחו לסגור התמחות.• 
מתוכם 68% עשו זאת במגזר הפרטי ו-32% במגזר הציבורי.• 
בממוצע, כל סטודנט קיבל הצעות התמחות מ-3 מקומות.• 
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>מרצים ומתרגלים מעולים אשר דורשים עבודה רצינית ומאמץ 
על מנת לשמור על ציונים גבוהים במהלך התואר. מבחינה 

חברתית -  ערבות הדדית ירושלמית של הסטודנטים זה לזה. 
אווירה מעולה. אין ספק שהפקולטה פותחת לך דלתות.>



רשימת חברי הסגלשילובים
 ד"ר עינת אלבין

מנהלת אקדמית, המרכז 
לחינוך משפטי קליני.

דיני עבודה.

פרופ- דוד אנוך

משפט ופילוסופיה.

פרופ- מימי אייזנשטדט

קרימינולוגיה.

ד"ר קטיה אסף

קניין רוחני ומשפט
גרמני אזרחי.

ד"ר ברק אריאל 

קרימינולוגיה.

פרופ- אילן בנשלום

מיסים ומשפט ורווחה.

 פרופ- תומר ברודי
 מנהל מרכז מינרבה

לזכויות האדם.

משפט בינלאומי.

ד"ר נטע ברק קורן

משפט חוקתי.

ד"ר יהונתן גבעתי 

משפט וכלכלה, דיני מיסים
ודיני מנהל ציבורי.

פרופ- אהוד גוטל

דיני נזיקין, משפט פלילי
ומשפט וכלכלה.

 פרופ- דפנה גולן
 מנהלת שותפות אקדמיה

קהילה לשינוי חברתי.

פרופ- מירי גור אריה

משפט פלילי.

פרופ- דוד גליקסברג

דיני מיסים.

ד"ר ג'וש גצקו

קרימינולוגיה.

 פרופ- גיא דוידוב
מנהל המכון למחקרי 

חקיקה ולמחקר השוואתי.

דיני עבודה.

פרופ- יואב דותן

משפט מינהלי.

ד"ר ענת הורוויץ

סדר דין פלילי, משפט
פלילי, דיני ראיות.

פרופ- משה הירש

משפט בינלאומי.

פרופ- אלון הראל

משפט ופילוסופיה, משפט
וכלכלה ומשפט פלילי.

פרופ- גיא הרפז

משפט בינלאומי.

ד"ר אורי הרשטיין

נזיקין ומשפט ופילוסופיה.

פרופ- דוד וייסבורד

קרימינולוגיה.

ד"ר קרן וינשל (מרגל)

משפט וחברה
ומשפט אמפירי.

פרופ- איל זמיר

דיני חוזים וניתוח כלכלי
וביהייביורלי של המשפט.

פרופ- אסף חמדני

דיני תאגידים וניירות ערך.

 פרופ- באדי חסייסי
ראש המכון לקרימינולוגיה.

קרימינולוגיה.

ד"ר אדם חפרי

דיני נאמנות והיסטוריה
של המשפט. 

 פרופ- דורון טייכמן
סגן דיקן לענייני תלמידים.

משפט וכלכלה ודיני עונשין.

ד"ר טל יונתן-זמיר

קרימינולוגיה.

פרופ- מרגית כהן

משפט ציבורי.

פרופ- דפנה לוינסון-זמיר

דיני קניין, ניתוח כלכלי
וביהייביורלי של המשפט.

פרופ- שמחה לנדאו

קרימינולוגיה.

 פרופ- ברק מדינה
מנהל אקדמי, המרכז לחקר 

הרב-תרבותיות והמגוון.

משפט חוקתי.

ד"ר עופר מלכאי

פילוסופיה של המשפט
ודיני ראיות.   

פרופ- אחמד נאטור

משפט מוסלמי, משפט בין
דתי השוואתי. 

פרופ- לסלי סבה

קרימינולוגיה.

פרופ- רובי סיבל

משפט ויחסים בינלאומיים.

 ד"ר בני פורת
 מנהל המכון לחקר

המשפט העברי.

משפט עברי ודיני חוזים.

פרופ- דיוויד פלאטו

משפט עברי ומשפט חוקתי.

ד"ר איתי פלדור

סדרי דין והגבלים עסקיים.

פרופ- סיליה פסברג

משפט בינלאומי פרטי
ובין-דתי והיסטוריה

של המשפט.

ד"ר גיא פסח

קניין רוחני.

ד"ר רוני פקטור

קרימינולוגיה.

ד"ר סימון פרי

קרימינולוגיה.

ד"ר יצחק קוגלר

דיני עונשין, הפילוסופיה
של המוסר.

 פרופ- מיכאלי קרייני
דיקן הפקולטה. 

משפט בינלאומי פרטי ובין
דתי, פרוצדורה אזרחית,

ורב תרבותיות.

פרופ- אליעזר ריבלין

דיני נזיקין ומשפט חוקתי. 

ד"ר רם ריבלין

דיני משפחה, משפט
ופילוסופיה.

ד"ר ראם שגב

פילוסופיה של המשפט.

ד"ר מיכל שור עופרי

קניין רוחני.

 פרופ> נדירה
שלהוב-קיבורקיאן

קרימינולוגיה.

פרופ> יובל שני

משפט בינלאומי.

ד"ר שרון שקרג'י

משפט בינלאומי פרטי
ובין-דתי ודיני משפחה.

Joshua D. Blank 
NYU, Tax Administration &  
Compliance.

Chaim Saiman 
Villanova University,  
Jewish law and 
private law.

David M. Schizer  
Columbia Law School, 
Tax, energy law.

Jeffrey L. Dunoff 
Temple University, Public 
international law.

Michael Levi 
Cardiff University, 
White-Collar Crime.

Kal Raustiala 
UCLA, International law 
and IP. 

Oren Gross 
University of Minnesota, 
International Law.

Malcolm Shaw 
Human Rights and the 
Law of Territory.

Cesare Romano 
Loyola Law School,  
International Dispute 
Settlements.

Michael Helfand  
Pepperdine University,  
Religion, Law & 
Multiculturalism: The 
American Experience.

Ruvi Ziegler  
University of 
Reading, International 
Refugee Law.

Ruti Teitel 
New York Law 
School, Transitional 
Justice Colloquium: 
Contemporary Issues 
/ Israel-Palestine; 
The International 
Criminal Court and 
Transitional Justice: 
Tensions and Dilemmas

Efraim Chalamish 
New York University, 
Structuring, Financing, 
and Investing in 
Energy Projects.

Edward Rock 
NYU, Reading  Delaware 
Corporate Law

Jonathan Fisher 
London School of 
Economics Law,  
Corporate Crime.

Henrik Lando 
Copenhagen Business 
School, Behavioral and 
Classical Theories of Law 
and Economics Applied to 
Construction Contracts.

Rebecca Eisenberg 
University of Michigan, 
Patents and Public Health.

Jan Wouters 
K.U. Leuven, International 
Law, Global Governance, 
and European Union. 

Jesse Fried 
Harvard Law School, 
Startup Financing and 
Governance.

Ron Soffer 
The Role of Jurisprudence 
of the European Court. 

Lloyd Bonfield 
New York Law School, 
International Business 
Transactions.

Nadav Shoked 
Northwestern,  The City, 
Land Development and 
Other Urban Issues in 
American Law.

Mary Liston 
University of British 
Columbia, Vancouver, 
Reconciliation in 
Multicultural Societies: 
Legal and Political 
Responses.

Scott Hershovitz 
University of Michigan, 
Righting Wrongs.

Lee Epstein 
Washington University 
in St. Louis, US 
Constitutional Law.

Franz Werro 
Georgetown, EU Law: 
Selected Topics in ECJ 
Jurisprudence.

David Plunkett 
Dartmouth, Normativity 
and the Law.

Martin Adelman 
George Washington 
University, US Patent Law.

Tamar Groswald Ozery 
University of Michigan, 
Chinese Law.

Luis Moreno Ocampo 
The Israeli-Palestinian 
Conflict and Intervention 
of International 
Organizations. 

מרצים אורחים בולטים בשנתיים האחרונות
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המזכירות לענייני תלמידיםשילובים

דירוגיםאוריינטציה

 שרה בועזיז
מנהלנית הוראה ותלמידים: 

ייעוץ והכוונה ראשוניים בענייני 
תלמידים ולימודים; בירורים 

הנוגעים לציונים; ערעורים; 
אישורי לימודים; גיליון ציונים 

רשמי; תדפיסי לימודים פנימיים; 
הגשת עבודות סמינריוניות; 
 תדפיס לימודים וגיליונות

 ציונים לחו"ל. 
,02-5882655 

.sarahs@savion.huji.ac.il

 ססיל שרון
רכזת לימודי בוגר: ייעוץ 

למועמדים ולתלמידים; ייעוץ 
בתכניות הלימודים; הרשמה 

לתכנית משותפת; ייעוץ וקבלה 
לשנה ב'; סגירת תואר בוגר; 

אישור להתמחות; אישור על סיום 
 תואר בוגר; אישורים לחו"ל.

,02-5881208 
.ceciles@savion.huji.ac.il

 רותם ששון
מנהלנית הוראה ותלמידים. 

.rotemsas@savion.huji.ac.il

 ענבל פלקון
עוזרת לענייני תלמידים והוראה. 

,02-5880347 
.inbalfa@savion.huji.ac.il

 פאולה צמח
רכזת לימודי מוסמך: ייעוץ 

למועמדים ולתלמידים לתואר שני 
במשפטים ובקרימינולוגיה; סגירת 

תואר מוסמך; מידע על מלגות; 
מתן אישורים וגיליונות ציונים 

לתלמידים לתואר מוסמך; ריכוז 
 התאמות בבחינות. 

,02-5882545 
.paulaz@savion.huji.ac.il

 הילה גנור
 מזכירה לענייני הוראה,

 מנהלת המשרד. 
.hillag@savion.huji.ac.il

המתקבלים לפקולטה יכולים להשתתף בסדנת הכנה בת שלושה ימים לקראת הלימודים 
באוניברסיטה העברית בכלל, ולקראת לימודי המשפטים בפרט. מטרת הסדנה להקל על תלמידי 

שנה א' את ההסתגלות והקליטה בפקולטה למשפטים תוך היכרות עם סגל הפקולטה, כיתות 
הלימוד, אביזרי הלימוד והספרייה, ועם הסטודנטים משנים מתקדמות המשמשים כמדריכים בסדנה 

וחונכים לכל אורך שנת הלימודים הראשונה.

הסדנה כוללת: שעות חונך - הדרכות בנוגע לאופי הלימודים בפקולטה, למדיניות הפקולטה 
בנושאים שונים, עצות להצלחה בלימודים ולהסתגלות לחיי האקדמיה; מפגשים עם סגל הפקולטה 

במסגרת כמה הרצאות; מפגשים עם נציגי ארגונים ועמותות הפועלים ברחבי האוניברסיטה; 
 מפגשים עם עורכי דין ועם שופטים בפאנל מיוחד, במטרה לחוות באופן בלתי אמצעי את

עבודת המשפטן, וסיורים בבית המשפט העליון ובכנסת.  במסגרת הסדנה מתקיים ערב קפה 
 ירושלמי ובמהלכו פוגשים הסטודנטים החדשים את עמיתיהם ומכירים זה את זה מחוץ

לכותלי האוניברסיטה.

בדירוג האוניברסיטאות הבינלאומי לשנת 2016 של חברת QS הבריטית דורגה 
האוניברסיטה העברית בירושלים כאוניברסיטה המובילה בישראל! המדד, המבוסס 
על מוניטין אקדמי, מוניטין בשוק העבודה, ומדדי פרסומים אקדמיים, מדרג את 200 

הפקולטות הטובות בעולם. 
לדירוג המלא 

גם בדירוג היוקרתי THE (Times Higher Education) לשנת 2016-2017 דורגה 
 האוניברסיטה העברית במקום הראשון בישראל והיחידה הממוקמת בין

200 האוניברסיטאות המובילות בעולם.
לדירוג המלא

בבחינות הלשכה שנערכו במאי ובאוקטובר 2016 מופיעים בוגרי הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטה העברית בראש טבלת מוסדות הלימוד בישראל, עם אחוז המעבר 

הגבוה ביותר ועם ממוצע הציונים הגבוה ביותר. 
לקריאה נוספת

צוות המזכירות
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תחרויות בינלאומיות

Jessup - תחרות המשפט הבינלאומי על שם ג'סאפ היא 
תחרות המשפט המבוים הגדולה והיוקרתית ביותר 
מסוגה. בתחרות, המדמה סכסוך דמיוני בין מדינות 
הנידון בפני בית הדין הבינלאומי לצדק, משתתפים 

למעלה מ-550 בתי ספר למשפטים מיותר מ-80 מדינות. 
הסבבים הבינלאומיים של התחרות נערכים מדי שנה בעיר 
וושינגטון, ונבחרות האוניברסיטה העברית זכו בהם לאורך 

השנים בהישגים מרשימים. 

ICC - תחרות המדמה הליך בבית הדין הפלילי הבינלאומי 
בהאג, אשר מטרתה לאפשר לסטודנטים מצטיינים מכל 

העולם להרחיב את ידיעותיהם בתחום המשפט הבינלאומי 
הפלילי ובעיקר בהליכים המתקיימים בבית הדין. 

המשתתפים נדרשים להגיש כתבי טענות בכתב, ולאחר 
מכן מתקיים שלב טיעונים בעל-פה בהאג עצמה. שלב 

הגמר מתקיים באחד מאולמות בית הדין ויושבים בו בדין 
 שופטי בית הדין עצמו. בשנים האחרונות הגיעה נבחרת

הפקולטה להישגים מרשימים. 

ICRC - התחרות השנתית במשפט בינלאומי הומאניטארי 
(IHL) של נציגות הצלב האדום בישראל, בה מתחרות 

ביניהן קבוצות בנות שלושה סטודנטים ממוסדות אקדמיים 
שונים במשחקי תפקידים שונים. כל קבוצה מאומנת 

בידי צוות אימון מטעם המוסד האקדמי שבו לומדים 
המשתתפים בתחרות, והקבוצה המנצחת זוכה במימון 

לתחרות הבינלאומית היוקרתית במשפט בינלאומי 
.Pictet הומאניטארי על-שם

 התחרות לבוררות מסחרית בינלאומית - תחרות זו
נחשבת לתחרות הגדולה והיוקרתית בעולם בתחום 

המשפט המסחרי. בשנים האחרונות משתתפות בתחרות 
290 אוניברסיטאות מכ-75 מדינות. התחרות, הנערכת 

מדי שנה בווינה, אוסטריה, היא הדמיה של סכסוך מסחרי 
דמיוני בין שתי חברות ממדינות שונות בפני בית דין 

בינלאומי לבוררות. 
למידע נוסף

אגודת הסטודנטים למשפטים - ארגון שמטרתו קידום ענייני הסטודנטים בפקולטה 
למשפטים. הארגון מורכב מנציגי שנים א'-ד' בחוג למשפטים, נציגי תואר שני ונציגי החוג 

לקרימינולוגיה. האגודה מייצגת את הסטודנטים במהלך השנה באופן שוטף מול הנהלת 
הפקולטה והאוניברסיטה במגוון נושאים, אקדמיים וחברתיים גם יחד. 

פרויקט המועדונים המשפטיים - מסגרת ייחודית שהוקמה על ידי סטודנטים למשפטים 
בשנת 2014, ובה סטודנטים נחשפים לעבודה המעשית בתחומים השונים המרכיבים את 
מקצוע עריכת הדין. הפרויקט כולל מספר מועדונים העוסקים בתחומים שונים הנוגעים 
למשפט, בניהול סטודנטים מן הפקולטה, ומקיימים מפגשים חודשיים עם דמויות מפתח 

בתחום שבו עוסק המועדון. הסטודנטים בפרויקט זוכים להזדמנות נדירה לשוחח עם 
בכירי המשק בתחום תוך פיתוח קשרים עם חברים לספסל הלימודים החולקים אותם 

תחומי עניין. 

מרכז ברירה - ארגון חברתי שהוקם על ידי סטודנטים למשפטים בשנת 1998, אשר שם 
לו למטרה לפעול במישורים שונים על מנת לסייע לאוכלוסיות הזקוקות לכך בירושלים 

בהשגת זכויותיהן כאזרחים שווים במדינת ישראל. המתנדבים בארגון פועלים במסגרות 
רבות, ורותמים את הידע והיכולות שלהם ליצירת שינוי חיובי בקהילה בה אנו חיים 

ולחינוך למחויבות חברתית. המרכז מנוהל ומאויש על ידי סטודנטים.

פורום שאיפות - פורום סטודנטיאלי שהוקדם בשנת 2002 על ידי סטודנטים ובוגרים, 
במטרה להעלות את רמת ההישגים הלימודיים ולעודד מצוינות בקרב הסטודנטים 

הערבים. הפורום מקיים שיעורי עזר, הדרכות וקבוצות דיון במקצועות החובה לתלמידים 
הערבים בפקולטה, ומקדם פעילות חברתית מגוונת הכוללת בעיקרה ערבי עיון וכנסים 

משפטיים. 

מועדון הדיבייט - מועדון הדיבייט של האוניברסיטה העברית פועל לקידום תרבות דיון 
משכילה ומעשירה. חברי המועדון צוברים כלים בלוגיקה, רטוריקה, יצירתיות וחשיבה 

זריזה, ומתחרים מול סטודנטים מהארץ ומהעולם. למועדון שלל הישגים, ביניהם אליפות 
הארץ, אליפות אירופה, אליפות העולם ותוארי "דובר/ת מצטיין/ת" רבים.

סדנאות מיוחדות

סדנת משפט מבוים

 סדנה שמטרתה להקנות לתלמידים
 הכשרה ייחודית המשלבת היכרות

אקדמית עם עולם הליטיגציה המסחרית, 
לצד ניסיון מעשי בהכנת הליך משפטי 

וטיעונים בעל-פה. התלמידים המשתתפים 
מתנסים בהכנת הליך משפטי מורכב, בין 

היתר דרך מחקר משפטי, כתיבת כתבי 
טענות לבית המשפט העליון והכנת טיעונים 

בעל-פה. בסוף הסדנה, מתקיים אירוע 
 המשפט המבוים בפני קהל, חברי סגל

והרכב שופטים בכיר.

סדנת התיאטרון

סדנה אשר במסגרתה לומדים הסטודנטים 
על תפקיד התיאטרון ביישוב קונפליקטים 
ובפיתוח חשיבה ביקורתית, וכן על הקשר 
בין תיאטרון למשפט. התלמידים לומדים 

תיאוריות שונות מתחום התיאטרון ועל 
השימוש בהן לניתוח אירועים משפטיים, 

ומתנסים במשחק מעשי ואף בהפקת מחזה.

למידע נוסף

 הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית היא כר פורה למגוון רחב של
פעילויות חוץ-אקדמיות, ומעודדת את תלמידיה להשתתף בפעילויות אלה.

פעילויות אקדמיות מיוחדות
פעילויות חוץ אקדמיות
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מכונים ומרכזי מחקר של הפקולטה

המכון למשפט עברי

המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ, 
אשר הוקם בשנת 1963 ביוזמת המשנה לנשיא 

בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' מנחם אלון, 
משמש כאכסניה מחקרית ראשונה במעלה של 

מחקר המשפט העברי והוראתו. 

מרכז מינרבה לזכויות אדם

המרכז האקדמי החשוב בישראל בתחום זכויות 
האדם, ומהמרכזים המובילים מסוגו בעולם. 

המרכז נחשב פורץ-דרך בקידומם של המחקר 
והחינוך הישראלי בתחום, ובעידוד שיח רציני, 

 מושכל ומשמעותי בין האקדמיה, המדינה
והחברה האזרחית.

מכון סאקר

המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש 
הרי ומיכאל סאקר נוסד בשנת 1959. המכון 

משמש כזרוע מחקרית מרכזית של הפקולטה 
למשפטים, וכן כבית הוצאה לאור אקדמי, המוביל 

בתחום המשפט בישראל. כיום שוקד המכון על 
קידום המחקר המשפטי במגוון רחב של תחומים, 

באמצעות הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת, 
הפקת כנסים ותמיכה במחקרים. 

 המרכז למחקרים אמפיריים של קבלת
החלטות והמשפט

 המרכז חוקר את יחסי הגומלין בין המשפט
לבין קבלת החלטות. המרכז מקבץ חוקרים 

מתחומי המשפט, הכלכלה והפסיכולוגיה במטרה 
לבחון ולהעריך את הפרדיגמות התיאורטיות של 

הניתוח המשפטי. 

התכנית לצדק מעברי

 התכנית מקדמת את ההוראה ואת המחקר
בתחום הבוחן את האופן שבו תיאוריות 
 ופרקטיקות של עשיית צדק חלות ויכולות

 לחול במצבי שינוי פוליטי, מצבים שבהם יש צורך
לטפל בעוולות שבוצעו בעבר תוך שמירה על 

האפשרות לקדם בהווה ובעתיד תהליכי פיוס, 
השלמה ודמוקרטיזציה. 

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון 
באוניברסיטה העברית, מקיים מחקר, הוראה 

ושיח אקדמי בתחומים הקשורים בריבוי תרבויות 
וזהויות, וזאת בשילוב פעילות חברתית, החותרת 

- הלכה למעשה - לטיפוח אקלים רב-תרבותי 
באוניברסיטה, המכבד את נוכחותן של מגוון 

הקהילות במרחב הציבורי שלה ומעודד ביטוי 
עצמי, מימוש היכולת והגשמת המטרות של כל 

הבאים בשעריה. 

מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי

מרכז אשר נועד לרכז את פעילות המחקר 
המשפטי הבינתחומי באוניברסיטה העברית. 

בעשרות השנים האחרונות, חוקרי המשפט מצאו 
שניתן לגלות פנים חדשות במשפט ולהבין ולנתח 

את התופעות המשפטיות טוב יותר על-ידי שימוש 
בשיטות-מחקר ובכלי-ניתוח השאולים מתחומים 

אקדמיים אחרים.

למידע נוסף

 בפקולטה פועלים שורה של מכונים ומרכזים, אשר מארגנים מגוון פעילויות אקדמיות.
פעילויות אלה כוללות, בין היתר, סדנאות, כנסים בינלאומיים וימי עיון.
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אפשרויות תעסוקה בפקולטהתכניות חילופי סטודנטים

תארים מתקדמים 
אירופה

Aarhus University, Denmark

Center for Transnational 
Legal Studies, London UK

University of Trento, Italy

University of Zurich, 
Switzerland

ESADE Law School, 
Barcelona, Spain

University of Luzern, 
Switzerland

University of Würzburg, 
Germany

Erasmus University 
Rotterdam, Netherlands

Free University of Berlin, 
Germany

צפון אמריקה

University of British 
Columbia, Canada

University of Georgetown, 
Washington, DC, USA

The UCLA School of Law, 
California, USA

Stanford Law School, 
California, USA

Osgoode Hall Law School, 
Canada

University of San Diego, 
California, USA

Columbia Law School, 
NY, USA

אסיה ואוסטרליה

National Taiwan University, 
Taiwan

National University of 
Singapore, Singapore

The University of Hong Kong, 
Hong Kong

Renmin University, China

Shanghai Jiao Tong 
University, China

Monash University, 
Melboune, Australia

הפקולטה למשפטים מציעה מגוון רחב של אפשרויות תעסוקה. סטודנטים בפקולטה 
יכולים לעבוד עבור מרצי הפקולטה כעוזרי מחקר, והחל משנה ג' גם לשמש כעוזרי 
 הוראה בקורסים המועברים בפקולטה. מכרז עוזרי ההוראה מתפרסם בכל שנה

לקראת סוף סמסטר ב'.

 הפקולטה למשפטים מציעה מגוון תכניות לימוד מתקדמות ברמה האקדמית
הגבוהה ביותר. בין היתר, הפקולטה מציעה:

תואר מוסמך במשפטים• 
תואר מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית• 
תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים• 
תואר מוסמך במשפטים באנגלית• 
תואר שלישי: תכנית הדוקטורנטים - עמיתי מחקר בפקולטה למשפטים• 

למידע נוסף על תארים מתקדמים בעברית

למידע נוסף על תארים מתקדמים באנגלית

הפקולטה למשפטים מציעה תכנית חילופי סטודנטים רחבת היקף, עם אפשרויות חילופין 
 באוניברסיטאות רבות ברחבי העולם. הלימודים בתכנית החילופים יתקיימו החל משנה ג',

 ויזכו בפטור מלימודי בחירה בהיקף של עד 16 נקודות זכות. עבור תלמידים משלבים,
במקרים מסוימים יש גם אפשרות ללמוד קורסים שיעניקו פטור עבור נקודות בחוג השני. 

 במסגרת תכנית החילופים, הפקולטה למשפטים תיתן 4 מלגות קיום לסטודנטים
שמצבם הכלכלי נמצא ראוי לסיוע.

 לפרטים ניתן לפנות לשני רבינוביץ' -
 02-5880044, מייל law_exchange@savion.huji.ac.il, למידע נוסף 

 *נוסף לתכניות שמציעה הפקולטה, ניתן להשתתף בתכנית החילופים האוניברסיטאית.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה

 רשימת האוניברסיטאות שבהן ניתן ללמוד במסגרת
תכנית חילופי הסטודנטים של הפקולטה
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הפקולטה במספרים

1318 94%

מהסטודנטים 
שהתראיינו השנה 

הצליחו לסגור 
התמחות

סטודנטים 
בפקולטה 
למשפטים

בסקטור הפרטי

56 תלמידי 
תואר שלישי

 מוסדות ברחבי העולם להם
מציעה הפקולטה תכניות חילופים

סטודנטים יוצאים לתכניות 
חילופים מדי שנה

239 תלמידי 
תואר שני 

1023 תלמידי 
תואר ראשון

בסקטור הציבורי

68%

32%25
50

 כותרים300,000
בספריית 
הפקולטה

280
סטודנטים חדשים מתחילים 

ללמוד בשנה א= כל שנה
קורסים מוצעים 
בפקולטה כל שנה

חברי סגל אקדמי בכיר 52
 כיתות ואולמות15בפקולטה למשפטים

בפקולטה

37

17

משופטי העליון במרוצת השנים 
למדו או לימדו בפקולטה למשפטים 

באוניברסיטה העברית

ממרצי הפקולטה במרוצת 
השנים הינם חתני וכלות 

פרס ישראל

כ-
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"השילוב של לימודים עם המרצים הטובים ביותר 
יחד עם התלמידים הטובים ביותר"




