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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.״

קצת עלינו...
הפקולטה למשפטים בירושלים היא הוותיקה בישראל ,יושבת על הר הצופים במבנה ההיסטורי של
האוניברסיטה ,ממנה יצאו כל גדולי המשפט בישראל.
הלימודים בפקולטה למשפטים החלו בשנת הלימודים תש"י ,ביום  28בנובמבר  .1949סגל המורים
בפקולטה כלל את פרופ' בנימין אקצין (שהוזמן מארה"ב) ,פרופ' גד טדסקי והדיקן פרופ' נתן פיינברג.
בשנים שעברו מאז כיהנו כדיקני הפקולטה כמה מהמשפטנים הבולטים ביותר בישראל ובכללם
פרופ׳ אביגדור לבונטין ,פרופ׳ אהרן ברק (נשיא בית המשפט העליון לשעבר) ,פרופ׳ יהושע ויסמן
ואחרים .מאז ועד היום ,הפקולטה היא בית למיטב החוקרים והמרצים.
בין הבוגרים של הפקולטה אפשר למצוא רבים מנשיאי בית המשפט העליון ושופטיו במרוצת השנים,
את צמרת השירות המשפטי הציבורי והפרטי ,ובכירי האקדמאים בישראל.

לפרטים נוספים כנסו לאתר הפקולטה למשפטים law.huji.ac.il -

חפשו אותנו גם בפייסבוק
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מבנה התואר במשפטים
הלימודים לתואר בוגר נמשכים  3.5שנים ( 7סמסטרים) .בתכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים
ארבעה מרכיבים:
לימודי חובה ,לימודי אשכולות ,סמינריונים ולימודי בחירה.
תלמידים המשלבים לימודים בחוג נוסף יידרשו להיקף קטן יותר של לימודים במשפטים.

לימודי חובה

לימודי אשכולות

שנה א'

אשכול ראשי

תורת המשפט
מבוא למשפט עברי
דיני עונשין
דיני חוקה
דיני חוזים
שיטות ומסורות במשפט
כתיבה ומחקר במשפט

החל מהשנה השנייה ,יש ללמוד לפחות
חלק מהקורסים באשכול זה ,לדוגמא:

שנה ב'
דיני נזיקין
דיני קניין
דיון אזרחי
שיטות מחקר

דיון פלילי
דיני משפחה
דיני תאגידים
משפט בינלאומי פומבי
משפט בינלאומי פרטי
דיני ראיות
דיני קניין רוחני
דיני מיסים
דיני עבודה
אתיקה מקצועית
אשכול בין-תחומי

סמינריונים
בתואר הבוגר במשפטים יש ללמוד שני סמינריונים.

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
ולהתחיל בפיתוחה של התמחות ספציפית.
במסגרת לימודי הבחירה ניתן ללמוד בסדנאות עיוניות,
וכן בסדנאות מעשיות (לרבות קליניקות וחברות
במערכות של כתבי עת משפטיים).
במסגרת לימודי הבחירה חובה על כל תלמיד ללמוד
לפחות שני קורסים הנלמדים בפקולטה למשפטים
בשפה האנגלית.

יש ללמוד לפחות קורס אחד מבין הקורסים
באשכול זה ,לדוגמא:

משפט וחברה
משפט ופילוסופיה
ניתוח כלכלי של המשפט
משפט ומגדר
אשכול משפט משווה

לימודי בחירה במסגרת תכנית ״אבני פינה״
במהלך הלימודים לתואר בוגר במשפטים יש ללמוד
במסגרת תכנית "אבני פינה" קורס אחד מהתחום
הניסויי ואחד מתחום מדעי הרוח או החברה.

יש ללמוד לפחות קורס אחד מבין הקורסים
באשכול זה ,לדוגמא:

* תכנית הלימודים ושמות הקורסים עשויים
להשתנות משנה לשנה .התלמידים יחוייבו
לתכנית של השנה בה יתחילו ללמוד.
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מבוא למשפט חוקתי גרמני
מבוא למשפט מוסלמי
מבוא למשפט אמריקאי
מבוא למשפט סיני
משפט רומי
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לימודי משפטים עם חוג נוסף
טבעו של עולם המשפט שהוא נוגע בכל תחומי החיים .לימודי תואר בוגר עם חוג נוסף 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 עם חוג נוסף
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.

רוח
אמירים
תכנית לתלמידים 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

דוגמאות לתכניות בולטות לתואר בוגר
במשפטים עם חוג נוסף
חברה

כלכלה
תלמידים המתעניינים בכלכלה ושוקלים להשתלב
בעתיד בעולם העסקי ,במשרדי האוצר והכלכלה
או בבנקים שונים.

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.

יחסים בינלאומיים
לתלמידים הרוצים שילוב שמעניק מסגרת
והנמשכים
המשפטים
ללימודי
משלימה
לדיפלומטיה בינלאומית ולפוליטיקה .ישנן סוגיות
קשורות שמעמיקות את ההבנה ההדדית בשני
התחומים ,כגון פעילות בתי דין בינלאומיים
וגלובליזציה של זכויות האדם.
פסיכולוגיה
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
לתלמידים הרוצים להתמקד בתחום הציבורי
ומגלים עניין בפוליטיקה וברשויות השלטון,
מתמקדים
הלימודים
והכנסת.
הממשלה
בתיאוריות של מבנה המדינה והמשטר ,בבחינת
היחסים הקיימים והרצויים בין הרשויות וכן
בפילוסופיה של הדמוקרטיה ,הליברליזם
והסוציאליזם.
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מנהל עסקים
תואר ראשון במנהל עסקים
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.

מדעי הטבע
מדעי הסביבה
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.

תואר ראשון בחשבונאות
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 את שתי ההתמחויות במקביל.
כלכליות .בתום התכנית ניתן לבצע התמחות הן
בעריכת דין (שנה) והן בראיית חשבון (שנתיים),
אך לא את שתי ההתמחויות במקביל.
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תכניות מיוחדות
עבודה סוציאלית  -תואר ראשון כפול
במשפטים ובעבודה סוציאלית

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.
בוגרי התכנית יקבלו תואר ראשון כפול :תואר
ראשון במשפטים ותואר ראשון בעבודה
סוציאלית.

תכנית "מכפיל"  -תואר ראשון במשפטים
ושני חוגים בנוסף לתואר בכלכלה
ובפילוסופיה.
תכנית הלימודים מורכבת מקורסים ייעודיים בעלי
אופי בינתחומי בשלושת תחומי הידע .היא מקנה
כלים אינטלקטואליים ומעשיים ומכינה את בוגריה
להשתלב בעמדות מפתח בקהילה המשפטים או
הכלכלית ,במגזר הציבורי או העסקי ,בארגונים
חברתיים או בסקטור הפרטי .הלימודים בתכנית
נמשכים ארבע שנות לימודים מלאות.
לתשומת הלב :ייתכן ויחולו שינויים במבנה תכנית
הלימודים והרכב התעודה.

תואר בוגר במסלול מואץ
לתואר מוסמך

תואר בוגר במשפטים עם
אשכול מחוג נוסף

תואר בוגר במסלול מואץ לתואר
מוסמך במשפטים

הפקולטה מאפשרת לתלמידיה
ללמוד קורסים ממחלקה אחרת
בהיקף מצומצם במקום קורסי
בחירה במשפטים; וזאת כדי
לאפשר לתלמידים המעוניינים
בכך חשיפה לדיסציפלינות נוספות
בהיקף מצומצם יותר מאשר
בתכנית עם חוג נוסף .לימוד אשכול
אפשרי בכל חוג באוניברסיטה בו
מוצע אשכול כזה ,בכפוף לאישור
על ידי הפקולטה למשפטים והחוג
הנוסף.

תלמידים מצטיינים יכולים ,החל מהשנה
השלישית ללימודי הבוגר ,לצבור קורסים לתואר
מוסמך במשפטים .קורסים אלו 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' עומד ברף
הנדרש.
תואר בוגר במשפטים חד חוגי עם התכנית בהכנה
למוסמך במנהל עסקים
תלמידים במשפטים אשר עומדים בתנאי הקבלה
לתואר שני במנהל עסקים ,רשאים ללמוד בבית
הספר למנהל עסקים תכנית המאפשרת קבלת
תואר שני במנהל עסקים ללא לימודי תואר ראשון
בתחום .המשתתפים בתכנית לומדים לתואר
בוגר חד חוגי במשפטים יחד עם קורסי תשתית
ויסודות של התואר ראשון במנהל עסקים .החל
מהשנה השלישית לתואר הבוגר במשפטים
ובכפוף לאישור בית הספר למנהל עסקים ,רשאים
התלמידים להתחיל בלימודי התואר השני במנהל
עסקים ,כך שחלק מקורסי התשתית והיסודות
נחשבים לצורך המכסה הדרושה ללימודי התואר
השני עצמו ,ובכך מתאפשרת השלמת שני התארים
בזמן מקוצר של  4.5שנים בלבד.
תואר בוגר במסלול מואץ לתואר מוסמך
בקרימינולוגיה

ניתן לשלב לימודים גם עם חוגים אחרים
שאינם מופיעים ברשימה שלמעלה ,בכפוף
ל ק ב ל ת א י ש ו ר מ מ ז כ י ר ו ת ה פ ק ו ל טה
ומזכירות החוג הנוסף.
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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  4.5שנים 9 ,סמסטרים).
תכנית זו מיועדת לתלמידי שנה ב' במשפטים אשר
עומדים ברף ציונים נדרש.
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התנסות מעשית
קליניקות

סדנאות מיוחדות לדוגמא

כתבי עת

המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה
למשפטים שבאוניברסיטה העברית מאפשר
חוויה לימודית ייחודית של לימוד אקדמי
המשולב בעבודה מעשית.

כחלק מלימודי המשפטים הפקולטה מציעה מגוון
סדנאות מיוחדות הפתוחות לכלל התלמידים
ונלמדות בקבוצות קטנות ובאווירה אישית.

הרכיב המשמעותי ביותר של עולם המחקר
האקדמי הוא מאמרים המתפרסמים בכתבי
עת מקצועיים העוברים שיפוט וסינון בהליך
הקבלה .בתחום המחקר המשפטי נפוץ מודל
ייחודי ,המקובל בכתבי העת המובילים
בארה״ב ,בו שיפוט המאמרים נעשה על
ידי סטודנטים מצטיינים ,והם המחליטים
על קבלת המאמרים .כך מתאפשר להם
להיחשף לחזית המחקר המשפטית
ולהשתתף בעיצוב פני המחקר המשפטי
הישראלי.

בהנחיית עורכי דין מהשורה הראשונה
המהווים את הסגל המרכז הקליני,
תלמידי הפקולטה מסייעים למגוון
אוכלוסיות מוחלשות.
להלן כמה מהקליניקות המתקיימות
בפקולטה:
• הקליניקה לרב-תרבותיות ולמגוון
• פרויקט החפות
• הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה
• הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות
• הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות
• הקליניקה לזכויות ילדים ונוער
• הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי
• הקליניקה לנשים וכלכלה

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 ייחודית לפקולטה שלנו ,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 .במהלך השנה התלמידים בוחרים מחזה
ומפיקים אותו בסיוע צוות מקצועי .בסיום השנה
התלמידים מעלים הצגה באירוע שהוא אחד
מנקודות השיא של השנה האקדמית בפקולטה.

הפקולטה מוציאה את כתב העת ״משפטים״,
שהוא הוותיק והנחשב ביותר בישראל ,וכן
שני כתבי עת מובילים אחרים – ״חוקים״
ו .Israel Law Review -שלושת כתבי העת
כוללים מערכת סטודנטיאלית בה משתלבים
תלמידים מצטיינים של הפקולטה.

סדנת ליטיגציה
סדנה שמטרתה לחשוף את הסטודנטים להיבטים
המעשיים של ההתדיינות המשפטית ,כגון גיבוש
אסטרטגיה בתיק ,ניסוח כתבי בי-דין ,בחינת
הראיות הראשוניות ,לימוד החומר המשפטי
הרלוונטי ,חקירה נגדית ,הכנת עדים ועוד .מושם
דגש על התנסות מעשית של הסטודנטים ורכישת
המיומנויות הנדרשות לליטיגציה.
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שילובים
פרסים ומלגות

אוריינטציה

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.

בראשית כל שנה עורכת הפקולטה סדנת הכנה בת שלושה ימים לקראת הלימודים באוניברסיטה
העברית בכלל ולקראת לימודי המשפטים בפרט ,עבור תלמידים חדשים .מטרת הסדנה להקל
את ההסתגלות ואת הקליטה בפקולטה למשפטים תוך היכרות עם סגל הפקולטה ,כיתות הלימוד,
אביזרי הלימוד והספרייה ,ועם סטודנטים משנים מתקדמות המשמשים כמדריכים בסדנה וחונכים
לכל אורך שנת הלימודים הראשונה.

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.

במסגרת הסדנה התלמידים נחשפים לפקולטה ומקבלים הסברים אודותיה ואודות עולם המשפט
דרך מפגשים עם סגל הפקולטה ,עורכי דין בכירים ומגוון עמותות וארגונים הפועלים באוניברסיטה.
חלק חשוב אחר באוריינטציה הוא ההדרכה האישית בקבוצות קטנות אותה מקבלים התלמידים
מחונכים הצמודים אליהם במהלך כל שלושת הימים ומלווים אותם במשך כל שנה א׳ .החניכה
נוגעת הן לצד האקדמי (אופי הלימודים בפקולטה ,עצות להסתגלות לחיי האקדמיה ולהצלחה
בלימודים) ,והן לצד החברתי והחיים הסטודנטיאליים .במהלך האוריינטציה התלמידים יוצאים
לסיורים בבית המשפט העליון ובכנסת וכן לפעילות ערב חברתית המאפשרת יצירת קשרים בין
התלמידים עוד לפני היום הראשון ללימודים.

השמה להתמחויות
בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית הם מועמדים מבוקשים ביותר להתמחות הן
במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי .מספר מקומות ההתמחות המוצעים לבוגרינו על ידי המעסיקים
הבולטים במשק גדול משמעותית ודרך קבע ממספר התלמידים המסיימים .כדי לסייע לתלמידים
לנווט בין מגוון הצעות העבודה הזמינות להם ,ולסייע לכל התלמידים למצוא מקום התמחות
שיתאים לכישוריהם ,הקימה הפקולטה את יחידת ההשמה.
יחידת ההשמה עוסקת במתן מידע ובייעוץ לסטודנטים באשר לאפשרויות בשוק העבודה ,בהכנתם
ובהכשרתם לתהליך חיפוש ההתמחות ,וביצירת קשר בין הסטודנטים לבין מעסיקים שונים בסקטור
הפרטי והציבורי כאחד.
מרכיב מרכזי בפעילות ההשמה של הפקולטה הוא יריד ההשמה השנתי הנערך מדי שנה בחודש מרץ.
ביריד משתתפים כ 60-מעסיקים ,ובמהלכו מתקיימים אלפי ראיונות תעסוקה התלמידים המועמדים
להתמחות (לפי רוב ,תלמידי שנה ג׳) .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.

שילובים

דירוגים
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מדורגת דרך קבע ובפער גדול כמובילה בלימודי
המשפטים בישראל .כך למשל הפקולטה דורגה לאחרונה במקום ה 28-העולמי ,והראשון בישראל,
בעולם במדד הבינלאומי לתחום המשפטים המפורסם על ידי .)Times Higher Education (THEדירוג
גבוה במדד זה משקף מצוינות בהוראה ,מחקר ,סביבת למידה וכן במוניטין
הבינלאומי של הפקולטה.
הפקולטה מובילה דרך קבע בטבלת מוסדות הלימוד בבחינות לשכת עורכי הדין ,הן מבחינת
אחוזי המעבר והן מבחינת ממוצע הציונים.

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.
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פעילויות אקדמיות מיוחדות
תחרויות בינלאומיות
הפקולטה משתתפת במספר גדול של תחרויות בינלאומיות
במתכונת משפט מבויים ,המאפשרות לתלמידים להתנסות
בהכנת כתבי טענות בכתב ובטיעונים בעל-פה בקשת
רחבה של נושאים ,וביחס לסוגיות בינלאומיות מורכבות
ומאתגרות .בתחרויות משתתפים סטודנטים מצטיינים אשר
טסים להתחרות בסטודנטים ממגוון בתי ספר למשפטים
בעולם .הפקולטה הגיעה לאורך השנים להישגים מרשימים
בתחרויות השונות.
תחרויות לדוגמה:
 Jessupתחרות המשפט המבוים הגדולה והיוקרתית ביותר
מסוגה .תחרות משפט בינלאומי המדמה סכסוך דמיוני בין
מדינות הנידון בפני בית הדין הבינלאומי לצדק.
 ICCתחרות המדמה הליך בבית הדין הפלילי הבינלאומי
בהאג.
 ICRCהתחרות השנתית במשפט בינלאומי הומאניטארי
( )IHLשל נציגות הצלב האדום בישראל.
התחרות לבוררות מסחרית בינלאומית התחרות הגדולה
והיוקרתית בעולם בתחום המשפט המסחרי.

פעילויות חוץ אקדמיות
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית היא כר פורה למגוון רחב של פעילויות
חוץ-אקדמיות ,ומעודדת את תלמידיה להשתתף בפעילויות אלה.
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  ,1998אשר 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.

תמיכה בסטודנטים שעברית אינה שפת אמם:
פורום שאיפות  -פורום סטודנטיאלי שהוקדם בשנת  2002על 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.
פרויקט העברית  -תכנית חונכות לסטודנטים שעברית אינה שפת אמם .מטרת הפרויקט לסייע
וללוות סטודנטים שעברית אינה שפת אמם במהלך שנתם הראשונה ללימודי התואר ,תוך הושטת
סיוע בהתמודדות עם קשיים לימודיים ואחרים הנובעים מלימודים בשפה זרה להם .החונכים
מעניקים סיוע בבנייה ותכנון של לוח זמנים ,בכתיבת עבודות ובשיעורי תגבור מרוכזים במהלך כל
השנה .לצד אלה ,מעניקים החונכים תמיכה בהתאקלמות לפקולטה ולאוניברסיטה.
לאחרונה הורחב פרויקט זה לתמיכה בכלל הסטודנטים המגלים קשיים לימודים
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מכונים ומרכזי מחקר של הפקולטה
בפקולטה פועלים שורה של מכונים ומרכזים ,אשר מארגנים מגוון פעילויות אקדמיות .פעילויות אלה
כוללות ,בין היתר ,סדנאות ,כנסים בינלאומיים וימי עיון.
המכון למשפט עברי

מכון סאקר

המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ ,אשר
הוקם בשנת  1963ביוזמת המשנה לנשיא בית
המשפט העליון (בדימוס) פרופ' מנחם אלון ,משמש
כאכסניה מחקרית ראשונה במעלה של מחקר
המשפט העברי והוראתו.

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

מרכז מינרבה לזכויות אדם
מרכז 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.
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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

מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי

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

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.

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.
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דיקנט הסטודנטים

תכניות חילופי סטודנטים
הפקולטה למשפטים מציעה תכנית חילופי סטודנטים רחבת היקף ,המאפשרת לתלמידי הפקולטה
לבלות סמסטר אחד במהלך התואר בלימודים באחת משורה של אוניברסיטאות מובילות בעולם.
החילופים מתקיימים החל משנה ג׳ ומקנים פטור מלימודי בחירה בהיקף של עד  16נקודות זכות .עבור
תלמידים משלבים ,במקרים מסוימים יש גם אפשרות ללמוד קורסים שיעניקו פטור עבור נקודות בחוג
השני .מתוך הכרה בחשיבותם של חילופי סטודנטים ,וכדי לאפשר את ההשתתפות בתכנית לכלל
התלמידים ,הפקולטה מעניקה מדי שנה מלגות קיום לתלמידים המשתתפים בתכנית שמצבם הכלכלי
נמצא ראוי לסיוע.

רשימת האוניברסיטאות שבהן ניתן ללמוד במסגרת
תכנית חילופי הסטודנטים של הפקולטה
National University of Singapore,
Singapore

•

ESADE, Spain

•

University of Zurich, Switzerland

•

University of Lucerne, Switzerland

•

University of Fribourg, Switzerland

•

National Taiwan University, Taiwan

•

Columbia University, USA

•

Georgetown University, USA

•

Stanford University, USA

•

University of California, Los Angeles, USA

•

University of California, San Diego, USA

•

University of Pennsylvania Law School,
Philadelphia, USA

•

University of Virginia School of Law,
Charlottesville, USA

•

The Center for Transnational Legal Studies,

•

University of Melbourne, Australia

•

KU Leuven, Belgium

•

Osgoode Hall Law School, Canada

•

The University of British Columbia, Canada

•

University of Montreal, Canada

•

Peking University, China

•

Renmin University of China, China

•

Shanghai Jiao Tong University, China

•

The University of Hong Kong, China

•

Aarhus University, Denmark

•

Paris-Sorbonne University, France

•

University of Passau, Germany

•

Wurzburg University, Germany

•

Free University of Berlin, Germany

•

University of Siena, Italy

•

The University of Trento, Italy

•

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.

אפשרויות תעסוקה בפקולטה
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 .כמו כן ,פתוחים בפני הסטודנטים תפקידי סיוע אקדמי
שונים כגון חניכה לתלמידים ששפת אמם אינה עברית ,הדרכה בתכנית האוריינטציה
וכדומה.

*נוסף לתכניות שמציעה הפקולטה ,ניתן להשתתף בתכנית החילופים האוניברסיטאית.
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תארים מתקדמים
•הפקולטה למשפטים מציעה מגוון תכניות לימוד מתקדמות ברמה האקדמית הגבוהה
ביותר .בין היתר ,הפקולטה מציעה:
•תואר מוסמך במשפטים הכולל אחת מארבע התמחויות פנימיות (משפט ציבורי ובינלאומי,
משפט אזרחי ,משפט פלילי ומשפט עברי) או ארבע התמחויות חיצוניות (לדוגמא התמחות
בניהול ,תכנון ומדיניות הסביבה ,התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים ,התמחות
בלימודי מגדר ,התמחות במימון).
•תואר מוסמך "חברה ומשפט" בשיתוף החוג למדע המדינה.
•תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים ,תכנית ללימודי תואר מוסמך במשפטים עבור
עורכי דין ומשפטנים בכירים
•תואר מוסמך במשפטים באנגלית בשתי תכניות:
מוסמך במשפט בינלאומי וזכויות אדם
מוסמך במשפטים עם התמחות בזכויות אדם וצדק מעברי
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