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א .סדרי הרשמה ותנאי קבלה לפקולטה למשפטים
.1

סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר בוגר במשפטים ובקרימינולוגיה ולתכניות לתואר מוסמך במשפטים
ובקרימינולוגיה יהיו בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

.2

בוטל

.3

קבלת תלמידים/ות חדשים/ות לשנה ב ומעלה:
לשנה ב' ומעלה יוכל להתקבל מספר מוגבל של תלמידים/ות שלמדו בפקולטות אחרות למשפטים בארץ ,לפי רמת
ההישגים בלימודי המשפטים .הסמכות לקבלתם/ן היא בידי הדיקן ,שאף יקבע את החובות בלימודים ,ככל שהן
שונות מתכנית הלימודים הרגילה.

.4

תוקף הקבלה לשנה אחת בלבד
4.1

קבלה ללימודים בפקולטה בשנה מסוימת ,כוחה יפה לאותה שנת לימודים בלבד.

4.2

הופסקו הלימודים כאמור בפרק ז' לתקנון זה ,ניתן יהיה להירשם ללימודים מחדש לאחר שלוש שנים ,והכל
בהתאם לתנאי הקבלה במועד ההרשמה מחדש.
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ב .תקופת הלימודים לתואר בוגר במשפטים
.1

תקופת הלימודים
 1.1הלימודים לקראת תואר "בוגר במשפטים" בוגר חד חוגי נמשכים שלוש שנים וחצי (.)3.5
 1.2ככלל ,הלימודים לקראת תואר "בוגר במשפטים" בתכנית "משפטים עם חוג נוסף לתואר" (להלן התכנית
המשותפת או התכנית המשולבת) נמשכים ארבע שנים (.)4
 1.3למי שהשלימו תואר בוגר בטרם החלו את הלימודים בפקולטה למשפטים וזכו בגין כך בפטור מלימודים
בהיקף של  14נ"ז ,יורשה להשלים את לימודי המשפטים בתוך שלוש שנים.

.2

משך הלימודים
 2.1זכאות לתואר בוגר תוענק רק לאחר סיום כל הבחינות ומילוי יתר החובות על פי התקנון ,ובתנאי שכלל
החובות והבחינות הושלמו בתוך שש ( )6שנים מיום תחילת הלימודים בפקולטה.
 2.2לא הושלמו הלימודים לתואר בוגר בתוך שש ( )6השנים האמורות ,או נתברר כי לא ניתן יהיה להשלימם
במועד ,יופסקו הלימודים .הופסקו הלימודים כאמור ,ניתן יהיה להירשם מחדש בחלוף שלוש ( )3שנים ,והכל
בהתאם לתנאי הקבלה במועד ההרשמה מחדש.
 2.3דין נקודות הזכות שנצברו לפני חידוש הלימודים כאמור בס"ק  2.2לעיל ,ייקבע ע"י הדיקן.
 2.4במניין שש השנים תיכלל הרחקה מהלימודים ,אך לא תיכלל הפסקת לימודים מרצון שאושרה ע"י הדיקן.

.3

הפסקת לימודים מרצון וחידושם
 3.1לשם הפסקת לימודים ו/או חידושם יש להגיש לדיקן בקשה מנומקת בכתב ,באמצעות המזכירות לענייני
תלמידים ,והכל בהתאם לנהלי האוניברסיטה.
3.1.1

אושרה הבקשה על ידי הדיקן ,תותנה החזרה ללימודים בהתקיימות התנאים שנקבעו על ידי הדיקן
באישור ההפסקה/החידוש בהתאם לעניין.

3.1.2

הוגשה בקשה לחידוש לימודים ב לא שניתן אישור הדיקן להפסקתם מראש ,יחולו על המבקש/ת
כללי הקבלה לשנה א' כפי שיהיו באותו מועד.

3.1.3

לדיקן הפקולטה יש שיקול דעת לאשר במקרים מיוחדים הפסקת לימודים בדיעבד .חידוש
הלימודים יהיה בהתאם להחלטת הדיקן והתנאים שיקבעו בה.

3.1.4

להסרת ספק ,הפסקת לימודים כאמור בסעיפים  3.1.1ו 3.1.2-תאושר בכפוף לעמידה בתנאי המעבר
כאמור בפרק ז' לתקנון.

 3.2ניתן אישור הדיקן להפסקת לימודים כאמור בסעיף זה  ,יחודשו הלימודים לכל המאוחר בתוך חמש שנים
ממועד הפסקתם .לא חודשו הלימודים במועד ,יחולו כללי הקבלה לשנה א' כפי שיהיו באותו מועד.
 3.3חודשו הלימודים לאחר הפסקה בת שנתיים ומעלה ,יחולו הכללים הנוהגים בפקולטה במועד חידוש
הלימודים.
 3.4הופס קו הלימודים ברשות ,יקבע הדיקן איזה חלק מן הלימודים הקודמים להפסקת הלימודים ברשות יוכרו
לאחר חידוש הלימודים.
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ג .מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים
בתכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים ארבעה מרכיבים :לימודי חובה ,לימודי אשכולות ,סמינריונים ולימודי בחירה
אחרים (כולל סדנאות).
.1

תכנית הלימודים
1.1

היקף תכנית הלימודים
היקף הלימודים לתואר בוגר חד חוגי הוא  142נקודות זכות (נ"ז).
היקף הלימודים במשפטים לתואר ראשון בתכנית משותפת הוא  115נקודות זכות (נ"ז) וכן לפחות  55נ"ז
נוספות ,בהתאם לדרישות החוג האחר.
1.1.1

מכסת הלימודים השנתית בתוכנית הרגילה
מכסת נקודות הזכות בשנת לימודים :בשנה א  -לא יותר מ 40 -נ"ז; בשנה ב  -לא יותר מ 42 -נ"ז;
בשנה ג  -לא יותר מ 40 -נ"ז; בשנה ד  -יתרת נקודות הזכות להשלמת הדרישות לתואר.

1.1.2

מכסת הלימודים השנתית במסלול בוגר בתכנית משותפת
מכסת נקודות הזכות הכוללת במשפטים ובחוג האחר הינה לא יותר מ 54 -נ"ז בכל שנת לימודים.
מכסת נקודות הזכות הכוללת בתכנית המשותפת עם חשבונאות ,עבודה סוציאלית ,מדעי הרפואה
או אמירים הינה לא יותר מ 60 -נ"ז בכל שנת לימודים.
באישור סגן הדיקן לענייני תלמידים ,ניתן לחרוג ממכסת נ"ז זו החל מהשנה השנייה ללימודים,
ובלבד שבשנת הלימודים הקודמת הושג ממוצע ציונים בלימודי המשפטים של  82ומעלה ,וזאת על
פי הידוע ביום הלימודים הראשון של שנת הלימודים בה מתבקשת החריגה.

1.1.3

אישור חריגה מנקודות זכות
סגן הדיקן רשאי לאשר חריגה ממכסת הלימודים השנתית ,והכל בהתאם לשיקול דעתו.

1.2

לימודי חובה
לשם השלמת תואר בוגר יש ללמוד את כל הקורסים הכלולים במסגרת זו.
1.2.1

לימודי חובה שנה א
תורת המשפט
מבוא למשפט עברי
דיני עונשין
דיני חוקה
דיני חוזים
שיטות משפט
כתיבה ומחקר במשפט
סך-הכל לימודי חובה בשנה א

 6נ"ז
( 6או  4נ"ז)*
 6נ"ז
 6נ"ז
 6נ"ז
 4נ"ז
 2נ"ז
 36נ"ז

* ניתן ללמוד את הקורס 'מבוא למשפט עברי' בהיקף של  4נ"ז במקום  6נ"ז .נבחרה
חלופה זו ,על התלמיד/ה להודיע על כך בעת הרישום בתחילת שנה א' ,וללמוד בנוסף
את הקורס 'מבוא למשפט מוסלמי' (בהיקף של לפחות  2נ"ז נוספות) עד לסוף שנה ב'
וכן להשלים עוד לפחות  2נ"ז על מנת להגיע למינימום של  36נ"ז בשנה א'.

1.2.2

לימודי חובה שנה ב
דיני נזיקין
דיני קניין
דיון אזרחי
שיטות מחקר במשפטים*
סך-הכל לימודי חובה בשנה ב
סה"כ לימודי חובה בשנים א-ג

 6נ"ז
 6נ"ז
 4נ"ז
 2נ"ז
 18נ"ז
 54נ"ז

* ככל שתוכנית הלימודים בחוג האחר בתכנית משותפת כוללת קורס בשיטות מחקר,
אשר הושלם בהצלחה ,ניתן בכפוף לאישור להמיר את דרישת החובה של הקורס
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"שיטות מחקר במשפט" בהשתתפות בקורס מאשכול המשפט המשווה (ראו פירוט
בס"ק  1.3.2להלן).

1.3

לימודי אשכולות
1.3.1

לימודי האשכול הראשי
. 1.3.1.1

החל מהשנה השנייה ,יש ללמוד קורסים בהיקף של  34נ"ז לפחות (בתכנית הרגילה)
או  30נ"ז לפחות (בתכנית בוגר משותף) מהקורסים שלהלן .ניתן ומומלץ ללמוד
קורסים נוספים מאשכול זה ,או אף את כולם ,במסגרת לימודי הבחירה המשפטיים1 .

. 1.3.1.2

משקל הקורסים באשכול זה הוא  4או  6נ"ז .אם במקצוע מסוים מקורסי האשכול
הראשי מתקיים קורס בסיסי בהיקף של  4נ"ז וקורס מתקדם בהיקף של  4נ"ז,
ההשתתפות בקורס המתקדם תותנה בהשתתפות קודמת בקורס הבסיסי ,ויזקפו
ללימודי האשכול הראשי בגין מקצוע זה לא יותר מ 6-נ"ז (היתרה תיכלל במכסת קורסי
הבחירה).

. 1.3.1.3

אם מוצע במקצוע מסוים קורס באשכול הראשי בהיקף של  4נ"ז וקורס בהיקף של 6
נ"ז ,ניתן להשתתף באחד הקורסים בלבד.
דיון פלילי
דיני משפחה וירושה
משפט בינלאומי פומבי
דיני מנהל ציבורי
דיני תאגידים
משפט בינלאומי פרטי
דיני ראיות
דיני קניין רוחני
דיני מיסים
דיני עבודה
אתיקה מקצועית
סה"כ מינימום לימודי אשכול ראשי

1.3.2

 4נ"ז
 6נ"ז
 4-6נ"ז
 6נ"ז
 6נ"ז
 4נ"ז
 4נ"ז
 4נ"ז
 6נ"ז
 6נ"ז
 2נ"ז
 34/32נ"ז בתכנית הרגילה 2
 30נ"ז בתכנית בוגר משותף

לימודי האשכול במשפט משווה
יש ללמוד בתכנית הלימודים הרגילה לפחות אחד מן הקורסים מאשכול זה .ניתן ומומלץ ללמוד
קורסים נוספים מאשכול זה ,כחלק מלימודי הבחירה המשפטיים .יש להשלים חובה זו עד תום
שנה ב' ללימודים.
במסגרת התוכנית המשותפת ניתן ,אך אין חובה ,ללמוד קורס מאשכול זה .נלמד קורס מאשכול זה
כאמור ,ייחשב במניין נקודות הזכות של לימודי הבחירה.
ככל שתוכנית הלימודים בחוג האחר כוללת קורס בשיטות מחקר ,אשר הושלם בהצלחה ,ניתן יהיה
להמיר את דרישת החובה של הקורס "שיטות מחקר במשפט" בהשתתפות בקורס מאשכול המשפט
המשווה .במסגרת התכנית המשותפת עם מדעי החברה ,חינוך ועבודה סוציאלית ניתן הפטור
כאמור בסעיף זה ללא צורך באישור נוסף .על מנת לקבל את הפטור בגין קורס של שיטות מחקר
שהושלם במסגרת חוגים אחרים או לימודים קודמים יש לקבל את אישור המורה בקורס "שיטות
מחקר במשפט".

1.3.3

לימודי האשכול הבין-תחומי
יש ללמוד קורסים בהיקף של  4נ"ז לפחות מן הקורסים ב אשכול זה .ניתן ומומלץ ללמוד קורסים
נוספים מאשכול זה ,כחלק מלימודי הבחירה המשפטיים.

 1הוראת מעבר :מ כסת המינימום באשכול הראשי לתלמידים שהחלו את לימודיהם במשפטים בתכנית הרגילה לפני שנה"ל תשע"ה
היא  32נ"ז ולתלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ה ואילך –  34נ"ז.
 2ראו הוראת מעבר בהערת שוליים  1לעיל.
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1.4

סמינריונים
1.4.1

בתואר הבוגר במשפטים יש ללמוד שני סמינריונים ,כל אחד מהם בהיקף של  4נ"ז .בכל אחד
מסמינריונים אלה יש לכתוב עבודה סמינריוניות .סמינריון אחד יילמד בשנה ב או ג ללימודים
והסמינריון השני יילמד בשנה ג או ד ,אך לא ילמדו שני סמינריונים בשנה ג.

1.4.2

בתכנית בוגר משותף חובה ללמוד שני סמינריונים כאשר לפחות סמינריון אחד נלמד בפקולטה
למשפטים .פטור מלימוד הסמינריון השני במשפטים יינתן רק אם הסמינריון שנלמד בחוג האחר
עומד בכללי הפקולטה למשפטים לענין סמינריונים ,כולל כתיבת עבודת מחקר עצמאית (ללא
שיתוף עם תלמיד אחר) בהיקף משמעותי.
. 1.4.2.1

במקרה של פטור מסמינריון יש להשלים את מכסת הנקודות לתואר בקורסים
משפטיים.

. 1.4.2.2

אישור פטור מסמינריון כאמור יינתן ע"י סגן הדיקן.

לכללים נוספים להשתתפות בסמינריונים ראו פרק ו' לתקנון להלן.
 1.5לימודי בחירה אחרים
1.5.1

לימודי בחירה משפטיים
במהלך לימודי התואר ,החל מהשנה השנייה ,יש ללמוד שיעורי בחירה משפטיים אשר נועדו להעשיר
את תכנית הלימודים ,לאפשר התמקדות בתחומי עניין אישיים והתחלת פיתוחה של התמחות
ספציפית.
מכסת לימודי הבחירה היא בין  16נ"ז (בבחירת כל לימודי האשכול הראשי) לבין  44נ"ז (בבחירת
מכסת המינימום הנדרשת בלימודי האשכול הראשי) .מכסת המינימום כאמור ( 16נ"ז) ,יכולה
להצטמצם עוד בבחירת קורסים נוספים בלימודי האשכולות האחרים מעבר למינימום הנדרש,
ובפרט בלימודים במסגרת המסלול המשותף.
. 1.5.1.1

במסגרת לימודי הבחירה ניתן ללמוד סדנאות העוסקות בעבודה משפטית מעשית
(לרבות קליניקה וכתבי עת משפטיים) בהיקף של עד  12נ"ז לתואר בוגר .לא ניתן
לכלול במכסת לימודי הבחירה יותר משתי סדנאות מעשיות שאינן קליניקות.

. 1.5.1.2

במסגרת לימודי הבחירה ניתן לכלול לכל היותר  8נקודות זכות (שיספרו במסגרת מניין
 12נ"ז האמורות בסעיף  1.5.1.1לעיל) בגין השתתפות בכתבי עת משפטיים והכל
בהתאם לאמור בפרק יד' לתקנון.

. 1.5.1.3

במסגרת לימודי הבחירה חובה על כל תלמיד ללמוד לפחות שני קורסי בחירה
משפטיים הנלמדים בפקולטה למשפטים בשפה האנגלית .על אף האמור לעיל ,השלמת
תואר קודם באנגלית או לימודים בתכנית משותפת בחוג לאנגלית מזכים בפטור מלא
מדרישה זו .השתתפות בתכנית חילופי סטודנטים בחו"ל מזכה בפטור חלקי מדרישה
זו בהתאם להוראות סעיף  8.4בפרק ה' לתקנון זה3 .

 3הוראת מעבר :הדרישה האמורה בסעיף  1.5.1.3תחול על מי שהחלו את לימודיהם לתואר בוגר במשפטים בשנת הלימודים תשע"ג
ואילך .מי שהחלו את לימודיהם במועד מוקדם יותר יידרשו ללמוד לפחות קורס בחירה משפטי אחד הנלמד בפקולטה למשפטים
בשפה האנגלית.
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1.5.2

לימודי בחירה כלליים במסגרת תכנית "אבני פינה"
. 1.5.2.1

במהלך הלימודים לתואר בוגר במשפטים יש ללמוד במסגרת תכנית "אבני פינה"  8נ"ז
 4 -נ"ז בתחום הניסויי ו 4 -נ"ז בתחומים רוח-חברה4.

. 1.5.2.2

במהלך הלימודים לתואר בוגר משותף יש ללמוד בסך הכל  4נ"ז במסגרת תכנית "אבני
פינה" 2 :נ"ז על חשבון משפטים ו 2-נ"ז על חשבון החוג האחר .בחלק מהתכניות עם
חוגים במדעי החברה ,כל מכסת אבני פינה תהיה על חשבון החוג הנוסף5.

. 1.5.2.3

אין לכלול במסגרת מכסת קורסי הבחירה (המשפטיים או הכלליים) לתואר בוגר קורסי
"אבני פינה" העוסקים במשפט .במקרים בהם קיים ספק סביר האם מדובר בקורס
מתאים יש לפנות אל מזכירות התלמידים בפקולטה למשפטים לשם קבלת אישור
מראש להשתתפות בקורס.

 1.6ריכוז מבנה הלימודים במשפטים החל משנת
1.6.1

תשע"ה6

ריכוז מבנה הלימודים לתואר בוגר במשפטים בתכנית רגילה:
מרכיבי הלימודים
לימודי חובה שנה א
לימודי חובה שנה ב
לימודי האשכול הראשי
שיעור באשכול במשפט משווה
לימודי האשכול הבין-תחומי
שני סמינריונים
תכנית אבני פינה
 2שיעורי בחירה משפטיים באנגלית
לימודי בחירה משפטיים
סה"כ לימודים לתואר במשפטים

1.6.2

 36נ"ז
 18נ"ז
 34/32נ"ז7
 2נ"ז
 4נ"ז
 8נ"ז
 8נ"ז
לפחות  2נ"ז
 32/30נ"ז
 142נ"ז

ריכוז מבנה הלימודים במשפטים לתואר בוגר משותף עם חוג נוסף:
מרכיבי הלימודים
לימודי חובה שנה א
לימודי חובה שנה ב
לימודי האשכול הראשי
לימודי האשכול במשפט משווה 8
לימודי האשכול הבין-תחומי
סמינריונים9
תכנית אבני פינה10
 2שיעורי בחירה משפטיים באנגלית
לימודי בחירה משפטיים11
סה"כ לימודי משפטים

 36נ"ז
 18נ"ז
 30נ"ז
 4נ"ז
 8נ"ז
 2נ"ז
לפחות  2נ"ז
 15נ"ז
 115נ"ז

 4הוראת מעבר :מי שהחלו בלימודי משפטים במסלול הרגיל לפני שנת תשע"ד יידרשו להשלים  4נ"ז ( 2מתחום רוח או חברה ו 2-מן
התחום הניסויי).
 5חלק מן התלמידים/ות במסלול לתואר בוגר משותף שהתחילו את הלימודים לפני שנת תשע"ד פטורים/ות מחובת אבני פינה.
 6מבנה תכנית הלימודים לעיל חל גם על מי שהחלו את הלימודים לפני שנה"ל תשע"ה אלא אם צוין אחרת בהערה ו/או בתקנון
הפקולטה .בטבלאות מוצגת דרישת המינימום במרכיבי התכנית הבאים :אשכול ראשי; אשכול השוואתי; אשכול בין-תחומי; שיעורי
בחירה משפטיים באנגלית .ניתן ללמוד קורסים נוספים בקטגוריות האלה על חשבון לימודי הבחירה המשפטיים.
 7מכסת המינימום באשכול הראשי למי שהתחילו את הלימודים במשפטים לפני שנה"ל תשע"ה היא  32נ"ז ולמי שהתחילו את
הלימודים במשפטים בשנה"ל תשע"ה ואילך –  34נ"ז.
 8על מי שיקבלו פטור משיטות מחקר במשפטים תחול החובה ללמוד שיעור מן האשכול השוואתי (ראו פרק ג' סעיף  1.3.2לעיל).
 9בתכנית לתואר בוגר משותף ניתן ללמוד סמינר אחד במשפטים בכפוף לתנאים המפורטים בפרק ג סעיף .1.4
 10ככלל ,בתכנית לתואר בוגר משותף חובה ללמוד  4נ"ז באבני פינה 2 :נ"ז על חשבון משפטים ו 2-נ"ז על חשבון החוג האחר .עם
זאת ,בחלק מהתכניות עם חוגים במדעי החברה ,כל מכסת אבני פינה תהיה על חשבון החוג האחר .במקרה זה ,מכסת לימודי הבחירה
במשפטים תגדל ב 2-נ"ז.
 11מכסת לימודי הבחירה המשפטיים בתכנית לתואר בוגר משותף יכולה להגיע עד  21נ"ז.
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1.6.3

ריכוז מבנה הלימודים במשפטים ללומדים תואר בוגר ולימודי השלמה במנהל עסקים
מרכיבי הלימודים
לימודי חובה שנה א
לימודי חובה שנה ב
לימודי האשכול הראשי
שיעור באשכול במשפט משווה
לימודי האשכול הבין-תחומי
שני סמינריונים
תכנית אבני פינה
 2שיעורי בחירה משפטיים באנגלית
חטיבת לימודי השלמה במנהל עסקים
לימודי בחירה משפטיים
סה"כ לימודים לתואר במשפטים
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 36נ"ז
 18נ"ז
 34נ"ז
 2נ"ז
 4נ"ז
 8נ"ז
 4נ"ז
 2נ"ז
 18נ"ז
 16נ"ז
 142נ"ז

ד .כללים להשתתפות בלימודים
.1

חובת נוכחות והכנה
הנוכחות בכל השיעורים ,התרגילים ,הסדנאות והסמינריונים הינה חובה .יש לקיים את כל דרישות הקורסים,
לרבות קריאה ,כתיבת עבודות בית ובחינות.

.2

זמני הוראה חופפים
אין להירשם לקורסים המתקיימים בשעות חופפות .הפרת הוראה זו תביא לביטול ההרשמה לאחד הקורסים על-
ידי מזכירות הפקולטה ,אלא אם התקבל אישור סגן הדיקן לרישום החופף מראש ובכתב.

.3

תנאי קדם
תנאי מוקדם להשתתפות בכל אחד מן הקורסים בפקולטה הוא השלמת הלימודים המהווים תנאי קדם ,כמפורט
בתיאור הקורס ,בציון עובר או בציון גבוה יותר ובכפוף לעמידה בתנאי המעבר (ראו פרק ז' להלן) .לא יוכרו קורסים
אליהם נעשתה הרשמה ללא עמידה בתנאי הקדם ,והרישום אליהם יבוטל.

.4

עבודה עצמאית בכתיבת עבודות
ה הכנה של בחינות בית ועבודות בית היא אישית ,וחייבת להתבסס על עבודה עצמאית בלבד ,אלא אם כן התקבל
אישור המורה מראש ובמפורש לנהוג באופן אחר .להסרת הספק מובהר כי הכנה של עבודות סמינריוניות חייבת
להתבסס על עבודה עצמאית בלבד ולא ניתן לעשותה בצוותא בשום מקרה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר
בזאת:

.5

4.1

אין לעיין בפתרון בכתב ,מלא או חלקי ,של בחינת בית או עבודת בית של אדם אחר (ובכלל זה פתרון בקובץ
השמור במדיה דיגיטלית כלשהי ,לרבות הודעות דוא"ל וקבצי עיבוד תמלילים) או להיעזר בפתרון כאמור בכל
צורה שהיא ,אלא אם ניתן היתר מפורש לכך על-ידי מורה הקורס.

4.2

לגבי עבודת בית בלבד ,אם הדבר לא נאסר במפורש על-ידי המורה בקורס ,מותר לקיים התייעצות באשר
לסוגיות המתעוררות בעבודה ,אך אסור לעיין בטיוטה כתובה כאמור של פתרון שכתב אחר .בכל מקרה אסור
לנסח במשותף מסמך כתוב ,אלא אם כן אושר הדבר מראש על ידי המורה בקורס.

4.3

יש לציין בכל עבודה בכתב את כל המקורות שעליהם היא מסתמ כת; ולציין בתוך מירכאות קטעים
שמועתקים ממקורות אחרים ,תוך הפנייה למקור שממנו מובא הציטוט.

היעדרות מוצדקת
 .5.1הגדרה
בסעיף זה" ,היעדרות מוצדקת" –
א.

היעדרות מחמת שירות מילואים או אשפוז בבית חולים ,שמשכה עד שישה שבועות במהלך סמסטר
אחד;

ב.

היעדרות בנסיבות הורות ,כהגדרת מונח זה בתקנון האוניברסיטה ,ובהתאם לקביעת רכז/ת מגדר והורות
בדיקנט הסטודנטים;

ג.

היעדרות עקב חג או מועד דתי לפי אמונת התלמיד/ה.

ד.

היעדרות אחרת אשר הוכרה כמוצדקת לעניין פרק זה על ידי המורה בקורס ,ובמידה שבה הוכרה על ידי
המורה.

 .5.2חובת נוכחות :לצורכי קיום דרישת נוכחות בשיעורים לשם זכאות להיבחן ,לא תילקח בחשבון היעדרות
מוצדקת .דיווח על היעדרות ועל הסיבה לה ידווחו למורה ,ככל הניתן לפני מועד השיעור .היעדרות מוצדקת
כאמור בסעיף (5.1ב) לא תעלה על  30%מן השיעורים בקורס.
 .5.3ציון מיטיב בגין השתתפות פעילה :ל צורך ההחלטה בעניין ציון מיטיב בקורסים שבהם ניתן ציון מיטיב על
בסיס השתתפות פעילה לא תילקח בחשבון היעדרות מוצדקת .התלמיד/ה ידווח/תדווח בכתב למורה על
היעדרותו/ה ועל הסיבה לה ,ככל האפשר לפני מועד השיעור.
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 .5.4בחנים וניירות תגובה :היעדרות מוצדקת לא תפגע בציון החלקי או המיטיב הניתן בקורס בגין בחנים ,וכן
לא ייפגע יחס הבחירה של בחנים לצורך חישוב הציון החלקי או המיטיב .הסדר זה יחול אף על הגשת ניירות
תגובה בסדנאות.
 .5.5עבודות במהלך קורס :לצורך סעיף זה ,תקופת ההיעדרות המוצדקת תיחשב כתקופה שבה נבצר מן התלמיד/ה
להשתתף בשיעורים ולהכין עבודות בית בתוספת שבעה ימים או בתוספת מספר ימי ההיעדרות המוצדקת,
הנמוך מבין השניים
 .5.5.1היה ובתקופת ההיעדרות המוצדקת חל מועד הגשתן של מספר עבודות בקורס אחד ,לא תחול חובה
להגיש במועד נדחה יותר מעבודה אחת ,אשר עליה יחולו הכללים הבאים:
א.

הוגשו במהלך תקופת ההיעדרות המוצדקת מספר עבודות בעלות משקל שונה ,יוחלט על ידי
המורה איזו מבין העבודות יש להשלים בגין תקופת ההיעדרות המוצדקת.

ב.

נקבע כי לא ניתן לדחות את מועד הגשת העבודה ,יינתן פטור מהחובה להגישה.

ג.

המורה רשאי/ת לקבוע כי תוגש עבודה אחרת במקום העבודה שבגינה ניתן פטור כאמור (להלן:
"עבודת מילואים") ,ובלבד שדרישות עבודת המילואים ומשקלה לא יעלו על דרישות ומשקל
העבודה שבגינה הוענק פטור.

ד.

בקורס שבו מוגשים תרגילים שבועיים או דו-שבועיים במהלך הסמסטר ,יחויבו מי ששבו
מהיעדרות מוצדקת להגיש מחצית התרגילים שנבצר מהם/ן להגיש בשל ההיעדרות כאמור.

 .5.5.2הציון החלקי בגין עבודות שלגביהן ניתן פטור כאמור מחובת הגשתן בשל היעדרות מוצדקת ,יחושב
באופן יחסי על -פי שאר מטלות הקורס שבוצעו ,כך שהמשקל היחסי של הציון בבחינה יישאר ללא
שינוי.
 .5.5.3ככלל ,לא תיפגע מכסת הבחירה של מי שנבצר מהם להגיש עבודות מחמת היעדרות מוצדקת .עם
זאת ,בקורסים שבהם מספר העבודות העודפות הוא לפחות שלוש ,לא יראו באובדן של אחת מתוך
כל שלוש אפשרויות בחירה כפגיעה במכסת הבחירה של התלמידים.
 .5.5.4למרות האמור בסעיף זה ,לא יוענקו פטור או דחייה מחובת הגשת עבודות בגין שירות מילואים חד-
יומי או דו-יומי ,אלא אם הזימון למילואים בוצע בהתראה הקצרה מארבעים ושמונה שעות.
 .5.6עבודות סמינריוניות ועבודות שנתיות :היעדרות מוצדקת אינה פוטרת מחובת הגשת עבודות סמינריוניות
ועבודות שנתיות (שהגשתן אינה נדרשת במהלך הקורס אלא לאחריו) .על מועד הגשתן של עבודות אלו יחולו
ההוראות הבאות:
 .5.6.1עבודות שנתיות .תוענק דחייה שאורכה כמספר ימי ההיעדרות המוצדקת במהלך תקופה בת  45יום
שלפני המועד המקורי להגשת העבודה.
 .5.6.2עבודות סמינריוניות .תוענק דחייה שאורכה כמספר ימי ההיעדרות המוצדקת באותה שנה אקדמית,
ובלבד שההיעדרות המוצדקת אירעה בטווח של  90יום ממועד ההגשה המקורי.
 .5.7ויתור על ציון :מי שנעדרו היעדרות מוצדקת לתקופה העולה על  18ימים רצופים במהלך סמסטר אחד יהיו
זכאים לכך שהציון בקורס בחירה אחד ,לפי בחירתם ,שלמדו באותו סמסטר ,לא ייכלל בגיליון הציונים
ותחתיו ייכתב בצד הקורס "השתתפות פעילה" (ה.פ .).זכאות זו תחול רק על קורס שהיקפו עד  2נ"ז ,ואשר
התלמידים/ות נבחנו בו וזכו לציון  60לפחות .ניתן ליישם הסדר זה פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם לתואר.
לשם מימוש זכאות זאת יש להודיע על כך לסגן הדיקן לענייני תלמידים וזאת לא יאוחר מסיום הסמסטר בו
נבחנו בקורס הרלבנטי.
 .5.8סטייה מן ההנחיות :מורה יהא רשאי לסטות מן ההנחיות בנסיבות מוצדקות ובאישור סגן הדיקן.
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ה .לימודי בחירה בלימודים לתואר בוגר במשפטים
.1

היקף לימודי הבחירה
ראו פרק ג.

.2

לימודי הבחירה נלמדים החל משנת הלימודים הראשונה.

.3

מספר התלמידים/ות בקורס בחירה (שאיננו כלול בלימודי האשכולות) לא יעלה על  60או על מספר אחר שייקבע.
תנאי לפתיחת קורס בחירה הוא מספר מינימאלי שייקבע.

.4

אופן החלוקה לקורסי הבחירה בפקולטה מבוסס על הגרלה בהליך ממוחשב לפי פירוט העדפות התלמיד/ה בטופסי
העדיפויות.

.5

הליך הרישום לקורסים יפורט במכתב שיישלח לתלמיד/ה לכתובת המופיעה במחשב האוניברסיטה.

.6

קורס מוגבל משתתפים/ות  -כהגדרתו בסעיף  6.6בנהלי האוניברסיטה.

.7

חטיבות בחירה מפקולטות אחרות במקום לימודי בחירה
7.1

7.2

חטיבה בפקולטה למדעי הרוח ,בפקולטה למדעי החברה ,במכון לקרימינולוגיה או בבית הספר לעבודה
סוציאלית:
7.1.1

כחלק ממכסת לימודי הבחירה במסלול הרגיל ניתן ללמוד במסגרת שיעורי הבחירה חטיבה בחוג
אחר בהיקף של  12נ"ז עד  16נ"ז.

7.1.2

 4נ"ז מבין אלו הנלמדות בחטיבה תיזקפנה על חשבון הלימודים בתכנית "אבני פינה" והיתר
תיזקפנה על חשבון שיעורי הבחירה המשפטיים.

7.1.3

זקיפת נקודות הזכות הנלמדות בחטיבה מותנית בהשלמת הלימודים במסגרת החטיבה.

7.1.4

כללי הלימוד וכללי הבחינות הנהוגים בחוג בו נלמדת החטיבה יחולו על תלמידי/ות הפקולטה
למשפטים .לעניין תנאי המעבר דין קורסי החטיבה כדין קורסים בפקולטה (ראו פרק ז סעיף .)1

7.1.5

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת החטיבה תזכה ב 4-2-נ"ז בלבד (בהתאם להיקף השעות של
הסמינריון) .ניתן גם להשיג בסמינריון ציון סופי בלבד על פי מטלה אחרת שתקבע על ידי המורה.

חטיבה בפקולטה למדעי הטבע:
7.2.1

היקף הלימודים לתואר בוגר חד חוגי עם חטיבה במדעי הטבע הינו  158נ"ז (לרבות תוספת שכר
לימוד בהתאם לנהלי האוניברסיטה):
. 7.2.1.1

 126נ"ז במשפטים (מתוכן  4נ"ז אבני פינה מתחום רוח וחברה);

. 7.2.1.2

 32נ"ז במדעי הטבע.

7.2.2

 4נ"ז מבין אלו הנלמדות בחטיבה תיזקפנה על חשבון הלימודים בתכנית "אבני פינה" (התחום
הניסויי) ו 12-נ"ז תיזקפנה על חשבון שיעורי הבחירה המשפטיים.

7.2.3

בחירת הקורסים מהם מורכבת החטיבה תהיה בהתאם לתכנית שאושרה על ידי האוניברסיטה
כחטיבה במדעי הטבע לתלמידי/ות הפקולטות העיוניות.

7.2.4

זקיפת נקודות הזכות הנלמדות בחטיבה מותנית בהשלמת הלימודים במסגרת החטיבה.

7.2.5

כללי הלימוד וכללי הבחינות הנהוגים בחוג בו נלמדת החטיבה יחולו על תלמידי/ות הפקולטה
למשפטים .לעניין תנאי המעבר דין קורסי החטיבה כדין קורסים בפקולטה (ראו פרק ז סעיף .)1

7.2.6

בגין עבודה סמינריונית במסגרת החטיבה ייזקפו  4-2נ"ז בלבד (בהתאם להיקף השעות של
הסמינריון) .ניתן גם לקבל בסמינריון ציון סופי בלבד על פי מטלה אחרת שתקבע על ידי המורה.
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.8

לימודים בבתי-ספר למשפטים בחו"ל
תלמידים/ות לתואר בוגר במשפטים רשאים/ות ללמוד קורסי בחירה במשך סמסטר אחד באחד מבתי הספר
למשפטים בחו"ל שעימם מפעילה הפקולטה תכנית לימודים לחילופי סטודנטים (להלן בסעיף זה" :תכנית
החילופים") ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן ובהתאם להוראות נהלי האוניברסיטה.
8.1

הלימודים בתכנית החילופים יתקיימו בסמסטר א' בשנה ג' (מלבד בתוכניות מסוימות ,שבהן יתקיימו
הלימודים בסמסטר ב' בשנה ג') .תלמידים/ות בתוכניות משולבות ,הנדרשים/ות להשתתף בקורסי חובה
בשנה ג' ,רשאים/ות להגיש בקשה להשתתף בתכנית החילופים בשנה ד'.

8.2

הלימודים במסגרת תכנית החילופים יזכו בפטור מלימודי בחירה (ובמקרים מתאימים ,באישור סגן הדיקן,
מלימודים במסגרת האשכול במשפט משווה והמשפט הבינתחומי) ,בהיקף של עד  16נ"ז ,וזאת בהתאם להיקף
הלימודים בפועל במסגרת התכנית  .הזיכוי יינתן עבור סיום בהצלחה (ציון עובר) של הקורסים הנלמדים
בחו"ל ,לפי כללי שקילות שיפורסמו .הפטור מלימודי בחירה כאמור יינתן לאחר הצגת גיליון הציונים מן
המוסד בחו"ל.

8.3

מספר המקומות בתכנית החילופים הוא מוגבל .הקבלה תתבסס על ממוצע הציונים בלימודים בפקולטה
למשפטים בלבד ,בשנה א'.

8.4

תנאי להשתתפות בתכנית החילופים הוא סיום בהצלחה ,לפני מועד הנסיעה ,של לפחות קורס אחד באנגלית
הניתן בפקולטה.

8.5

הלימודים בחו"ל במסגרת תכנית החילופים ייערכו בהתאם לנהלי הלימודים במוסד בחו"ל.

8.6

בחינות:
8.6.1

המועדים בהם מתקיימים הקורסים בחו"ל חופפים לא אחת את המועדים בהם מתקיימות הבחינות
בפקולטה ,ולפיכך ייתכנו מקרים שבהם תלמידים/ות המשתתפים/ות בתכנית החילופים יוכלו
להיבחן רק באחד המועדים של הבחינות המתקיימות בפקולטה .לתלמידים/ות בתכנית החילופים
שנבצר מהם/ן להיבחן בשני מועדים בבחינה המתקיימת בקורס שלמדו בארץ מחמת לימודים
בחו"ל במסגרת התכנית יותר להיבחן באחד המועדים של הבחינה בקורס שתתקיים בשנת
הלימודים הבאה ,אם הקורס יתקיים באותו היקף.

8.6.2

במרבית המוסדות בחו"ל מתקיים מועד בחינה אחד בלבד.

 .10כתיבת עבודה בהדרכה אישית
עמד ממוצע הציונים על  85לפחות ניתן לכתוב עבודה בהדרכת מורה בנושא שיאושר על ידי אותו מורה ,ובאישור
סגן הדיקן .העבודה תזכה בהיקף של  2נ"ז ,בהתאם להחלטת המורה ,ותירשם כקורס נפרד.
עבודה בהדרכה אישית איננה יכולה להוות תחליף להשתתפות בסמינריון ולכתיבה עבודה סמינריונית ,גם אם
היקף העבודה דומה.
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ו .סמינריונים
.1

במהלך הלימודים לתואר בוגר בתכנית הרגילה יש להשתתף בשני סמינריונים בהיקף של  4נ"ז כל אחד .בכל אחד
מהסמינריונים יש לכתוב עבודה סמינריונית וכן לעמוד ביתר הדרישות שנקבעו בהם .במסגרת לימודים בתכנית
בוגר משותף יש ללמוד לפחות סמינריון אחד בפקולטה למשפטים .סמינריון שנלמד בחוג אחר יוכר כסמינריון שני
לצורך השלמת החובה לתואר בוגר במשפטים רק אם הוא כולל כתיבת עבודת מחקר עצמאית בהיקף משמעותי
(ראו פירוט נוסף בפרק ג' סעיף  1.4.2לעיל).

.2

הלימוד בסמינריונים מותר החל משנה ב .בשנה ב או ג יש ללמוד סמינריון אחד ובשנה ג או ד סמינריון אחד אך
לא ילמדו שני סמינריונים בפקולטה למשפטים בשנה ג .הדיקן רשאי לאשר לימוד שני הסמינריונים בשנה ג למי
שהשלימו שנת לימודים מלאה באוניברסיטה העברית בטרם החלו את הלימודים בפקולטה למשפטים ,ולפיכך שנה
ג ללימודי המשפטים היא שנת הלימודים הרביעית שלהם באוניברסיטה וכן כאשר הושלם עובר לתחילת הלימודים
תואר בוגר בחוג אחר (והתקבל פטור מ 14-נ"ז כאמור בסעיף  1.2פרק ב לתקנון זה) ,ולפיכך שנה ג' ללימודי
המשפטים היא שנת הלימודים האחרונה לתואר.

.3

מספר התלמידים/ות בסמינריון לא יעלה על  .22תנאי לקיום סמינריון הוא מספר תלמידים/ות מינימאלי שייקבע.

.4

הסמינריון יכלול מפגש אחד אחת לשבוע לאורך כל שנת הלימודים (במקרה של סמינר שנתי) או שני מפגשים
בשבוע בסמסטר אחד ,בהיקף של שעתיים אקדמיות כל אחד ,בהם יתקיימו שיעורים ,יוצגו עבודות התלמידים/ות
ויתקיים דיון בעבודות.

.5

חובות בסמינריון
 5.1הנוכחות בכל שיעורי הסמינריון היא חובה .המורה ינהל רישום על נוכחות ובכל מקרה של היעדרות יידרש
אישור.
 5.2במסגרת לימודי הסמינריון יש להגיש עבודה בכתב ולהרצות עליה בעל-פה .נוסף לכך רשאי המורה לערוך
בחינה בעל-פה או בכתב בנושא הסמינריון .עבודה סמינריונית תוכן ותיכתב באופן עצמאי .אין להכין עבודות
סמינריוניות בזוגות ובקבוצות.
 5.3במסגרת לימודי הסמינריון יש להתכונן לכל אחת מהפגישות ולקרוא את החומר הנדרש.
 5.4לאחר חלוקת הנושאים תתקיימנה פגישות אישיות בין המורה והתלמיד/ה לפי הצורך.
 5.5שלושה שבועות לפני ההרצאה בעל פה ,יש להגיש למורה תמצית ובה פירוט התזות העיקריות של העבודה
ורשימה ביבליוגרפית .התמצית צריכה להיות סיכום של העבודה ומצע לדיון .העבודה או התמצית תוגש
במספר עותקים כמספר המשתתפים/ות ובכללם המורה.
 5.6לפני ההרצאה יש להכין  ,בתיאום עם המורה ,רשימה ביבליוגרפית שתשמש כחומר קריאת חובה מינימאלי.
הרשימה תימסר ליתר המשתתפים/ות זמן סביר לפני ההרצאה.
 5.7משך ההרצאה בעל-פה על נושא העבודה בכתב והדיון בה בסמינר לא יפחת מ 60-דקות.

.6

כללים להגשת עבודה סמינריונית
(ראו גם פרק  8בנהלי האוניברסיטה)
 6.1מקום מסירת עבודה סמינריונית
יש להגיש עבודה סמינריונית רק במזכירות לענייני תלמידים .עבודה סמינריונית שאינה רשומה במזכירות,
דינה כאילו לא הוגשה .עם הגשת העבודה הסמינריונית במזכירות יינתן אישור בכתב על הגשת העבודה.
6.2

מועד הגשת עבודות סמינריוניות
יש להגיש עבודה סמינריונית לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הפגישה האחרונה .עד מועד זה תוגש
הגרסה האחרונה של העבודה כולל כל התיקונים.

6.3

ארכה בהגשת עבודה סמינריונית
6.3.1

למורה בסמינריון הסמכות לאשר ארכה של חודש ,לפי שיקול הדעת.
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6.3.2

מתן ארכה נוספת מעבר לחודש תהיה בסמכותו של סגן הדיקן בלבד ותינתן במקרים חריגים
במיוחד .יש להגיש בקשה לקבלת ארכה כאמור בסעיף זה לפני המועד האחרון להגשת העבודה
כאמור בסעיף  6.3.1לעיל.

6.3.3

עבודה שתוגש לאחר יום  ,31.12אף שהגשתה באיחור אושרה על-ידי סגן הדיקן ,תחייב הגשת טופס
לימודים לשנה"ל השוטפת ותשלום שכר לימוד בהתאם (ראו סעיף  8.2בנהלי האוניברסיטה).

6.3.4

מובהר כי בקשת ארכה להגשת עבודה סמינריונית עלולה לגרום לדחייה בקבלת ציון סופי בקורס
על כל המשתמע מכך ,לרבות לעניין קבלת אישור להתמחות ,אישור סיום תואר ולחישוב ציון
לצרכי רשימות ההצטיינות בהתאם למועד הקובע כאמור בפרק י' סעיף  2.4להלן .אושרה בקשה
לדחיית מועד ההגשה כאמור ,לא ישמעו טענות לעניין ההשלכות של הדחייה בקבלת הציון הסופי.

 6.4בדיקת עבודה סמינריונית

.7

6.4.1

עבודה סמינריונית תוחזר עם הערות מפורטות לעבודה .ההערות והציון יימסרו בתוך חודשיים
ממועד הגשת העבודה ,אם הוגשה עד למועד האחרון כאמור בסעיף  6.2לעיל.

6.4.2

ניתן להגיש טיוטה לקבלת הערות על מנת לקבל הזדמנות לתקן את העבודה בהתאם להערות
המורה .על מנת להגיש טיוטה כאמור יש לקבל את אישור המורה בכתב להגשת טיוטה לא יאוחר
ממועד השיעור האחרון .הטיוטה לקבלת הערות תוגש ישירות למורה במועד שייקבע על ידו/ה
ויצוין עליה "טיוטה לקבלת הערות" .אין באמור בסעיף זה כדי לדחות את המועד להגשת נוסח
סופי של העבודה כאמור בסעיף  6.2לעיל.

מרכיבי הציון בסמינריון
הציון ייקבע על-פי העבודה בכתב ,על-פי ההרצאה בעל-פה ,ועל פי ההשתתפות במהלך הסמינריון.

.8

תיקון עבודה סמינריונית
8.1

נקבע על ידי המורה כי יש לתקן את העבודה הסמינריונית ולהגישה שנית ,תוגש העבודה בתוך פרק הזמן
שנקבע אשר לא יעלה על חודשיים.

 8.2הוגשה העבודה לפני מועד הרצאה עליה ,ניתן לתקנה ולהגיש נוסח סופי כאמור בפרק זה.
.9

לימוד סמינריונים נוספים
מותר להשתתף בסמינריונים נוספים באישור הדיקן וזאת במקום שיעורי בחירה .הישגים לימודים יהיו גורם מרכזי
במתן אישור הדיקן כאמור.
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ז .תנאי מעבר בלימודים לתואר בוגר במשפטים
.1

ציון המעבר בקורסים בפקולטה הוא .60

.2

תנאי מעבר משנה לשנה
 2.1תנאי מעבר לשנה ב' הוא השגת ציון עובר בכל קורסי החובה המשפטיים של שנה א' (לרבות קורסים שלא
הושלמו ועל כן לא התקבל בהם ציון סופי) והשגת ציון ממוצע של  65לפחות בכל הקורסים הללו .לא מולאו
תנאי המעבר ,חובה לחזור וללמוד בשנה שלאחר מכן את הקורסים שבהם לא הושג ציון עובר כאמור ,ואותם
בלבד .עם זאת ,באישור הדיקן ,ניתן ללמוד שיעורי בחירה או סמינריון בהתאם לתנאי הקדם .לא הושג ציון
עובר בכל קורסי החובה המשפטיים בשנת החזרה ,יופסקו הלימודים.
 2.2על אף האמור בסעיף  ,2.1היה ולא הושגו ציוני עובר בארבעה קורסי חובה משפטיים של שנה א' וכן לא
הושג ציון ממוצע משוקלל של  65לפחות בכל הקורסים שבהם קיבל ציונים באותה שנה ,יופסקו הלימודים.
 2.3בוטל.
2.4

לא הושג ציון עובר ברוב קורסי החובה וקורסי האשכול הראשי שנרשמו בטופס הלימודים בשנה ב' או ג'
ללימודים ( לעניין זה ,לרבות קורסים שלא הושלמו ועל כן לא התקבל בהם ציון סופי) ,יופסקו הלימודים.

 2.5לא ניתן להמשיך את הלימודים לשנה גבוהה יותר אם לא הושג ציון ממוצע משוקלל של  60לפחות בכל
הקורסים שבהם התקבלו ציונים באותה שנה .לא שופרו הציונים בשנה העוקבת ,יופסקו הלימודים.
 2.6לא הושג ציון ממוצע משוקלל של  60לפחות כאמור בסעיף  2.4ביותר משנת לימודים אחת ,יופסקו הלימודים.
 2.7לעניין חישוב הציון הממוצע המשוקלל האמור לעיל ,כל ציון הנמוך מ 50-יחושב כ.50-
.3

כישלון בקורסי חובה
במקרה של כישלון בקורס חובה במשך שנתיים  -יופסקו הלימודים .אולם במקרה שבו הושלמו כל החובות לתואר
בוגר למעט קורס חובה אחד כאמור ,תהא ועדת ההוראה רשאית לאשר להבחן פעמיים נוספות בשנה אחת ,לאחר
לימוד הקורס מחדש ,או לאשר ,בהס כמת המורה ,להגיש עבודה ולהיבחן עליה .ועדת ההוראה תהיה מוסמכת
להתנות אישור כאמור בשיפור הציון הממוצע ע"י לימוד קורסים נוספים.

.4

הרשמה לפקולטה למשפטים למי שלימודיו הופסקו
הופסקו הלימודים כאמור ,ניתן בחלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים להירשם מחדש ללימודי שנה א',
והכל בהתאם לתנאי הקבלה לפקולטה באותה עת.
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ח .ציונים
.1

סוגי ציונים
 1.1ציון סופי בקורס
הציונים הסופיים בקורסים ניתנים על סמך השתתפות בלימודים ,עבודות בית ,בחינות ביניים ,בחינת סיום
קורס ודרישות מיוחדות של המורה .הציון יהיה מורכב מאחד הגורמים ,כולם או מקצתם ,לפי החלטת המורה.
מרכיבי הציון הסופי בקורס יפורסמו בשנתון ובאתר הקורס באינטרנט ,והכל בהתאם לאמור בסעיף  6.1לנהלי
האוניברסיטה.
 1.2ציון חלקי
1.2.1

למורה יש שיקול דעת לקבוע ציון חלקי ,שמשקלו יגיע עד כדי  30%מן הציון הסופי.
הציון החלקי יורכב מהישגים בשיעורים ,בתרגילים ,בהדרכות ,בעבודות בית ובמבחני ביניים ,לפי
היחס שייקבע ויפורסם.

1.3

.2

1.2.2

במקרים מיוחדים ניתן ,באישור הדיקן ,להגדיל את משקל הציון החלקי.

1.2.3

למורה יש שיקול דעת לקבוע ציון חלקי עבור השתתפות תורמת בשיעור בכיתה שלומדים בה
פחות מ 60-תלמידים/ות .במקרים מיוחדים ניתן ,באישור הדיקן ,לקבוע ציון חלקי בגין השתתפות
מצטיינת בשיעור בכיתה שלומדים בה יותר מ 60-תלמידים/ות.

1.2.4

הציונים החלקיים בכל קורס יפורסמו באתר הקורס לפני מועד א' של הבחינה הסופית בקורס.

ציון מיטיב
1.3.1

בשיעור בו לא יינתן ציון חלקי עבור השתתפות תורמת ,יש למורה שיקול דעת להחליט על מתן ציון
מיטיב על הצטיינות במהלך השיעורים.

1.3.2

הציון המיטיב בגין השתתפות תורמת בשיעורים לא יעלה על  5נקודות והוא יתווסף לציון הסופי
בקורס (עד לשיעור של  100נקודות).

1.3.3

לא יינתן ציון מיטיב עבור השתתפות בכיתה שלומדים בה יותר מ 60 -תלמידים/ות ,אלא במקרים
מיוחדים ובאישור הדיקן בלבד.

1.3.4

ניתן להחליט על מתן ציון מיטיב בגין עבודות בכתב .הציון המיטיב בגין עבודות בכתב לא יעלה
על  10נקודות והוא יתווסף לציון הסופי בקורס (עד לשיעור של  100נקודות) .הציון המיטיב הכולל
הניתן בקורס ,על מרכיביו השונים ,לא יעלה על  10נקודות.

1.3.5

הציונים המיטיבים בכל קורס יפורסמו לפני מועד א' של הבחינה הסופית בקורס.

התאמת ציונים
על -מנת לשמור על רמת ציונים אחידה בקורסים השונים (ולאפשר לתלמידים/ות לבחור בין הקורסים בהתעלם
משיקול זה) ,מבוצעת בפקולטה למשפטים התאמת ציונים על-פי הכללים שלהלן:
 2.1בכל קורסי החובה והבחירה ,להוציא סמינריונים ,סדנאות ,קליניקות וקורסים שבהם יש פחות מ25 -
נבחנים/ות במועד א ,הציון הממוצע הסופי (כולל כל מרכיבי הציון ,לרבות ציונים חלקיים ומיטיבים) הוא
 ,79עם אפשרות לסטייה של  2נקודות למעלה או למטה .לעניין הממוצע האמור ,כל ציון הנמוך מ 50-ייחשב
כ.50-
 2.2תישמר התפלגות ציונים סבירה.
 2.3בשיעורים הניתנים במקביל במספר קבוצות תישמר רמת ציונים דומה בין הקבוצות.
 2.4הציונים הסופיים בקורס יותאמו כדי להביא לכך שממוצע הציונים הסופיים בקורס יהיה בטווח שבין  77ל-
 . 81הדבר יעשה באמצעות התאמה של הציונים בכל אחד ממועדי הבחינה העיקריים (מועד א' ומועד ב') ,כך
שממוצע הציונים הסופיים הנובעים מכל אחת מן הבחינות (כלומר ,לאחר שקלול ציוניים חלקיים) יהיה
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בטווח שבין  77ל . 81 -התאמת הציונים תוחל רק על קורסים שמספר המשתתפים/ות בהם הוא לפחות ,25
ותיעשה בכל אחד ממועדי הבחינה שבו יש לפחות  25נבחנים/ות.
 2.5האחריות לכך שהציונים יתאימו לכללים דלעיל מוטלת על המורה בקורס .במקרים של חריגה מן הממוצע
שנקבע כאמור לעיל יינתן פקטור (חיובי או שלילי); אולם במקרים שבהם נדרש להעלות או להוריד ציונים
לצורך ההתאמה האמורה לעיל ,שינוי מציון נכשל לציון עובר ולהפך ,וכן שינוי המעלה ציון ל 95-ומעלה או
המוריד ציון אל מתחת ל ,95-טעונים בכל מקרה אישור של המורה בקורס.
 2.6במקרים חריגים ,ניתן לסטות מכללים אלה באישור

הדיקן12 .

 2.7בשולי גיליון הציונים תופיע ההערה הבאה:
" בפקולטה למשפטים מתבצעת התאמת ציונים .להוציא סמינריונים ,סדנאות ,קליניקות וקורסים מעוטי-
משתתפים (ולהוציא מקרים חריגים באישור הדיקן) ,הציון הממוצע הסופי בכל הקורסים נע בין  77ל".81-
.3

דירוג בכיתה

לאחר השלמת החובות לתואר יחושב הציון הסופי .מדרג ציונים של תלמידי/ות המחזור שסיימו את לימודיהם בשנה
הקודמת נקבע סמוך לטקס הענקת תעודות בוגר ,לרוב במהלך חודש פברואר .אישור על מיקום בכיתה ניתן על ידי
מזכירות הפקולטה לפי בקשה אישית.
.4

פרסום ציונים
 4.1ציונים יועברו באמצעים הבאים:
4.1.1

באתר "מידע אישי" באתר האוניברסיטה באינטרנט.

4.1.2

בוטל

4.1.3

צג הטלפון הסלולארי ,למי שמסרו את מספר הטלפון הנייד (עדכון המספר באמצעות אתר "מידע
אישי").

4.1.4

דואר אלקטרוני ,לתיבת הדואר האוניברסיטאית.

 4.2ציוני הבחינות יימסרו למזכירות בתוך  8ימי עבודה ממועד הבחינה להוציא מקרים בהם ניתן אישור סגן
הדיקן מראש להארכת משך הבדיקה .ניתן אישור כאמור ,תישלח על כך הודעה לתלמידים וזאת בתוך  8ימי
עבודה ממועד הבחינה.
 4.3מועדי בדיקת עבודות בקורסים
עבודות בכתב ובחנים ,הנכללים בחישוב הציון החלקי בקורס ,שהיקפם עד  1,500מילים ייבדקו ויוחזרו בתוך
שלושה שבועות ,ועבודות ובחנים כאמור שהיקפם מעל  1,500מילים ייבדקו ויוחזרו בתוך חמישה שבועות.
.5

ערעור על ציונים בעבודות
ניתן לערער על ציון בעבודות ,באמצעות פנייה אל המורה בקורס.

.6

ערעור על ציון בבחינה (ראו גם סעיף  7.10לנהלי האוניברסיטה)
6.1

ניתן לערער על ציון בחינה.

6.2

תלמיד/ה שלקח/ה את מחברת הבחינה לא יורשה לערער.

6.3

הערעור יוגש בעילום שם על טופס מיוחד באתר האינטרנט של הפקולטה בתוך  72שעות מן המועד שבו
המחברות זמינות או ממועד מפרסום פתרון הבחינה ,לפי המאוחר .נימוקי הערעור יתייחסו אך ורק לפגמים
בולטים שנפלו בב דיקת הבחינה ,כגון טעות בחישוב הציון או התעלמות מתוכן התשובה .יש להימנע

 12בקורסי "אבני פינה" של הפקולטה למשפטים ,המוצעים לתלמידי/ות משפטים ותלמידי/ות יחידות אקדמיות אחרות
בצוותא (קורסים "לא ייעודיים") ,יחולו כללי התאמת הציונים בסעיף זה גם על מי שאינם מהפקולטה למשפטים.
בקורסי "אבני פינה" המוצעים על ידי הפקולטה למשפטים רק למי שאינם תלמידות/יה (קורסים "ייעודיים") לא יחולו
כללים אלה.
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מנימוקים שאינם שייכים לעניין ,כגון ,שאי קבלת הערעור תגרום קשיים מיוחדים למערער ,או שנסיבות
אישיות מנעו מהמערער להתכונן כראוי לבחינה.
6.4

הערעור יידחה על הסף כאשר צוין שם המערער/ת על גבי הטופס או מחברת הבחינה או הובהרה זהות
המערער/ת בדרך אחרת .הערעור יידחה על הסף אם הוא מתבסס על נימוקים שאינם נוגעים לפגמים שנפלו
בבדיקה.

6.5

עד למתן החלטה בערעור יישאר בתוקפו הציון שעליו הוגש הערעור.

6.6

הערעור ייבדק על-ידי המורה בקורס .למורה יש שיקול דעת מלא להעלות או להוריד את ציון הבחינה ,ללא
הגבלה לטיעונים שהועלו בנימוקי הערעור או לתשובות לשאלות אליהן התייחס הערעור .חובה לנמק את
ההחלטה בערעור.

 6.7על אף האמור בסעיף  6.6לעיל ,בבחינה שנבדקה בידי בודק/ת או מתרגל/ת ושבה בוצעה התאמת ציונים לפי
סעיף  2בחלק זה של התקנון:

.7

6.7.1

תיקון ציון בשל פגמים שלא צוינו בנימוקי הערעור יהיה רק לאחר בדיקה מחודשת של כלל
הבחינות בקורס ,אם פגמים אלו עשויות לגעת בהן.

6.7.2

הומלץ על תיקון ציון כללי כאמור בסעיף קטן זה ,תועבר ההמלצה המנומקת לאישור סגן הדיקן.

חישוב ממוצע הציונים לשנת לימודים
7.1

משקל הציון של כל קורס בשקלול הציונים נקבע על פי היקף נקודות הזכות שלו.

 7.2הציון הממוצע של שנת לימודים מסוימת הוא שקלול כל הציונים הסופיים שקבל/ה התלמיד/ה באותה שנה,
בכללם גם קורסים משנה קודמת שהתלמיד/ה חייב/ת בהם וכן יתר הקורסים המופיעים בתכנית הלימודים
של התלמיד/ה בהתאם לכללי הפקולטה.
 7.3לא ייכללו ציונים בקורסים שבהם לא הושלמו מטלות הסיום של הקורס במלואן וכן סוגי קורסים כמפורט
בנוהלי האוניברסיטה.
 7.4לא הושג ציון משוקלל  60ועקב כך התלמיד/ה חוזר/ת על שנת לימודים ,יחושב הממוצע על סמך הציונים
בשתי שנות הלימוד האחרונות.
.8

נוהל תיקון ציון נכשל
8.1

התקבל ציון 'נכשל' בקורס חובה ,יש ללמוד את הקורס מחדש בשנה שלאחר מכן ולעמוד בכל החובות הכרוכות
בלימוד הקורס כדין כל יתר התלמידים/ות בקורס באותה שנה בה נלמד הקורס מחדש.

8.2

בוטל.

8.3

למי שסיימו את לימוד כל הקורסים בשנה ד' ,אך נכשלו לכל היותר בשני קורסים ,תינתן הרשות לגשת לבחינות
בקורסים אלה בשנה לאחר מכן (אם הם ניתנים) בלי ללמוד אותם מחדש ,בכפוף לחובה לרשום אותם בטופס לימודים
ולשלם בגינם שכר לימוד .אם הקורס ניתן ,תהיה ההיבחנות לפי החומר שנלמד ,ובהתאם להוראות החלות על לימוד
הקורס בשנה בה הוא נבחן מחדש .הציון החלקי והציון המיטיב שקיבלו בשנה בה למדו את הקורס יועברו אל השנה
בה ייבחן בקורס ,לצורך חישוב הציון הסופי ,ומשקלם בציון הסופי לא ישתנה .אם לא ניתן ציון חלקי או ציון מיטיב
בשנה בה למדו את הקורס ,יהיה הציון שיקבלו בבחינה הציון המלא והסופי.

8.4

הושלמו כל החובות לתואר למעט לכל היותר שני קורסים שבהם התקבל ציון 'נכשל' ,ניתן להירשם לקורסים אלו
בשנה שלאחר מכן (אם הם ניתנים) ולגשת לבחינות מבלי לנכוח בשיעורי הקורס (פטור מלא מחובת נוכחות) ומבלי
להגיש מטלות נוספות במסגרת הקורס ,בכפוף לפתיחת טופס לימודים ותשלום שכר לימוד בהתאם לנהלי
האוניברסיטה וזאת על מנת לאפשר את התחלתה של ההתמחות במועד .הוזן במערכת ציון מיטיב או ציון חלקי
בשנה שבה התקבל ציון 'נכשל' ,ניתן להעבירו לשנה העוקבת לצורך חישוב הציון הסופי ,ומשקלם בציון הסופי לא
ישתנה .לא ניתן ציון חלקי או ציון מיטיב בשנה שבה התקבל ציון 'נכשל' ,יהיה ציון הבחינה בשנה העוקבת הציון
המלא והסופי.

8.5

התקבל ציון 'נכשל' בקורס כלשהו פעם אחת ,והמועדים האחרים של הבחינה באותו קורס באותה שנת לימודים חלו
במהלכה של היעדרות מוצדקת כהגדרתה בפרק ד לעיל ,יש זכות להתייצב לבחינה (בשני מועדים) באותו קורס בשנת
הלימודים שלאחר מכן (אם הקורס ניתן) ,מבלי להשתתף בשיעורים ,אך באישור סגן דיקן .אין בפטור מחובת הנוכחות
כדי להקל על דרישות הבחינה בקורס ,לרבות לעניין בקיאות בשינויים שחלו בחומר הנלמד .דין הציון החלקי והציון
המיטיב יהא כאמור בסעיף  9.3להלן.
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.9

כללי שיפור הישגים
 9.1ניתן לשפר הישגים בקורס בדרך של בחינה חוזרת בהתאם להוראות בפרק ט' סעיף  9להלן או באמצעות
חזרה על קורס ,רק בשנה העוקבת ,כאמור בסעיף זה.
 9.2אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהוראות פרק ז'.
 9.3ניתן לחזור על קורס חובה או קורס אשכול ראשי לצורך שיפור ציון בשנה העוקבת בלבד .חזרה על קורס
מחייבת רישום מחדש ותשלום עבור הקורס .למורה בקורס יש שיקול דעת לעניין מתן פטור מחובות הכרוכות
בלימוד הקורס ,מלבד הבחינה הסופית ,בכפוף לכל תנאי שייקבע.
 9.4על אף האמור בסעיף זה ,לא ניתן לצורך שיפור ציון לחזור על הקורס 'כתיבה ומחקר במשפט' או כל קורס
שיבוא במקומו .לא ניתן לחזור על קורסים שאינם קורסי חובה או קורסי אשכול ראשי.
 9.5ניתן לשפר את הציון המשוקלל לתואר ע"י לימוד קורסי בחירה מעבר למכסה הנדרשת בקורסי בחירה
משפטיים  ,בכפוף לתשלום שכר לימוד בהתאם לנהלי האוניברסיטה  .ההחלטה בדבר שקלול הקורסים
העודפים היא של התלמיד/ה.
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ט .בחינות
.1

בחינות סיום קורס
בסוף כל סמסטר נערכות בחינות סופיות בקורסים הנלמדים באותו סמסטר ,אלא אם נקבע אחרת.

.2

שלילת הזכות להיבחן
לא מולאו דרישות ומטלות הקורס במשך שנת הלימודים ובשל כך הוחלט על ידי המורה שלא להתיר לתלמיד/ה
לגשת לבחינה הסופית ,לא ניתן יהיה להיבחן באף אחד מן המועדים שבאותה שנה .היה הקורס קורס חובה ,יש
ללמוד את הקורס מחדש בהתאם לתקנות.

.3

בחינות בכתב
הבחינות נערכות בכתב ובעילום שם ,לפי חומר הלימוד של אותה שנה .בחינות בכתב תהיינה בכתב יד או בדרך
של בחינה ממוחשבת.

.4

בחינות בעל פה
בחינה בעל פה תהיה אפשרית רק במקרים מיוחדים ,באישור הדיקן .הבחינה תיערך בפני שני מורים/ות ,המורה
של המקצוע ומורה נוסף/ת כפי שייקבע על ידי הדיקן.

.5

בחינות ללא פיקוח (בחינות בית)
באישור סגן דיקן ניתן לערוך בחינה ללא פיקוח והתלמידים/ות יוכלו לכתוב את התשובות בספריה או בכל מקום
אחר ולהחזירן למזכירות הפקולטה תוך מספר שעות או ימים שייקבע (אך לא יותר מ 30-ימים קלנדריים) .ככלל,
מטופלות בחינות בית כמטלות בכתב ולא כבחינות .רק בחינות בית שמוקצבים להשלמתן פחות משלושה ימי
עבודה ייחשבו כבחינות מסכמות לצורך שיבוץ בלוח הבחינות ולצורך מועדים נוספים או מיוחדים.

.6

בחינות ביניים
 6.1בחינות הביניים יהיו בכתב או בעל-פה.
 6.2בחינות הביניים נערכות בחופשה שבין הסמסטרים במועד אחד בלבד.
 6.3משקל בחינות הביניים לא יעלה על  25%מהציון הסופי.
 6.4חלה חפיפה בין מועד היעדרות מוצדקת כהגדרתה בפרק ד סעיף (5.1א)( ,ב) ו(-ג) ובין מועד בחינת הביניים ,ניתן ,
באישור הדיקן ,להיבחן במועד מיוחד שייקבע על ידי המזכירות.
 6.5בקשות למועד מיוחד של בחינת ביניים יוגשו למזכירות לא יאוחר מחמישה ימים לאחר התאריך בו נודע
לתלמיד/ה על נסיבות ההיעדרות המוצדקת במועד בחינת הביניים .לבקשתו יצרפו אישורים לנסיבות
הבקשה.

.7

סידורים מיוחדים בבחינות
 7.1תלמידים/ות ששפת אימם/ן אינה עברית
הכללים המחייבים לעניין תלמידים/ות ששפת אמם/ן אינה עברית הינם נהלי האוניברסיטה כפי שיתפרסמו
מעת לעת.
7.2

תלמידים/ות עם לקויות למידה
הכללים המחייבים לעניין תלמידים/ות עם לקויות למידה הינם נהלי האוניברסיטה כפי שיתפרסמו מעת לעת.
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 7.3הקלדת בחינות
 7.3.1נמצא כי כתב היד שבו נכתבה בחינה אינו קריא ,יינתן המקור לתלמיד/ה להעתקה בכתב יד קריא ,או
להדפסה .צילום של הבחינה המקורית יישמר במזכירות .הבחינה המקורית והבחינה המועתקת יוחזרו
למזכירות לענייני תלמידים בתוך שבוע ימים מיום מסירתם לתלמיד/ה בליווי הצהרה כי הבחינה
המועתקת היא העתק מדויק של הבחינה המקורית .לא הוחזרה בחינה מועתקת במועד ,ייחשב הדבר
כאילו צוין עליה בהערה מילולית "נכשל".
 7.3.2במקרים בהם מסיבות שונות ניתנת מראש אפשרות להגיש תשובות לבחינות המוקלדות במקום בכתב
יד  ,כאשר אורך התשובות מוגבל במספר עמודים ,אין לחרוג מיחס של  350מילים לעמוד ,ויש לציין
בסוף כל תשובה את ספירת המילים.

.8

פרסום פתרון בחינה  -מועד הסברים
 8.1סמוך למועד פרסום הציונים בבחינות סופיות ובבחינות ביניים יפורסם פתרון בחינה באינטרנט .הוראה זו
אינה חלה על קורסים הניתנים במכון לקרימינולוגיה.
 8.2במקרים חריגים ובאישור הדיקן לא יפורסם פתרון בחינה באינטרנט ,במקום זאת יוצג פתרון הבחינה
לתלמידים בדרכים חלופיות שייקבעו.

.9

בחינה חוזרת
 9.1ניתן לגשת לכל בחינה לכל היותר פעמיים ,במועד א' ובמועד ב' ,ו/או במועד מיוחד כאמור בסעיף  10להלן.
 9.2ניגש/ה תלמיד/ה למועד נוסף לאחר שקיבל ציון עובר ,חזקה עליו/ה שוויתר/ה על הציון הקודם.
 9.3הציון הקובע יהיה הציון שניתן בבחינה האחרונה בה נבחן התלמיד.
 9.4תלמיד אינו רשאי להיבחן בקורס מסוים יותר מפעמיים בשנה בה נלמד הקורס.

 .10זכאות למועד בחינה מיוחד
 10.1על אף האמור בנהלי באוניברסיטה ,במהלך הלימודים לתואר בוגר ,יש זכאות להיבחן במועד בחינה מיוחד
(מועד ג') כאשר לא התאפשר להיבחן בלפחות אחד משני מועדי הבחינה הרגילים (מועד א' ומועד ב') בקורס
מחמת אחת הנסיבות הבאות:
(א) שירות מילואים פעיל ביום הבחינה או בשני הימים שקדמו ליום הבחינה ,שירות מילואים פעיל במשך
 18יום לפחות במהלך הסמסטר בו נלמד הקורס (אם מדובר בקורס סמסטריאלי) או שירות מילואים
פעיל במשך  30יום לפחות במהלך השנה בה נלמד הקורס (אם מדובר בקורס שנתי);
(ב) תלמידה שבשל טיפולי פוריות או מגבלות רפואיות הנובעות מהריון נבצר ממנה להיבחן באחד המועדים
הרגילים;
(ג) תלמידה שילדה עד ששה שבועות לפני מועד הבחינה או (להבדיל) שהפילה עד ארבעה שבועות לפני
מועד הבחינה;
(ד) מחלה אשר לפי אישור רפואי מרופא המתייחס למועד בו התקיימה הבחינה ,מנעה השתתפות בבחינה;
(ה) השתתפות בבחינה אחרת ,המתקיימת בקורס חובה או אשכול ראשי הניתן בפקולטה למשפטים ,וכן,
לגבי לימודים בתכניות בוגר משותף ובחטיבות ,השתתפות בבחינה בקורס חובה הניתן בחוג האחר או
בחטיבה ,שהתקיימה בהפרש של פחות מ 48 -שעות לפני או אחרי המועד בו החלה הבחינה בפקולטה
למשפטים ,באחד משני המועדים הרגילים.
(ו) השתתפות בבחינה במועד א' או ב' כאשר ציוני הבחינה לא התפרסמו עד  48שעות לפני המועד בו
התקיימה הבחינה במועד ב' או ג' ,לפי העניין; וכן כאשר בעקבות השתתפות בבחינה במועד א' הוגש
ערעור על הציון בבחינה בתוך  48שעות מן המועד בו ניתן להגיש ערעור אך התשובה לערעור לא נמסרה
עד  48שעות לפני המועד בו התקיימה הבחינה במועד ב'.
(ז) חג או מועד דתי לפי אמונת התלמיד/ה.
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 10.2דיקן הפקולטה רשאי לאשר להיבחן במועד בחינה מיוחד אף אם לא התקיימה נסיבה מן הנסיבות המנויות
לעיל ,בגין טעמים מיוחדים שיירשמו.
 10.3על מנת להיבחן במועד בחינה מיוחד כאמור יש להגיש בקשה מנומקת להיבחן במועד המיוחד בתוך  10ימים
לאחר פרסום הציונים במועד ב' בבחינה בקורס.
 10.4לתלמיד/ה הזכאי/ת להיבחן במועד בחינה מיוחד אך נבצר ממנו/ה להיבחן גם במועד הבחינה המיוחד מחמת
אחת הסיבות המנויות בסעיף קטן  10.1לעיל ,תינתן רשות להיבחן בבחינה שתתקיים באותו קורס בשנת
הלימודים שלאחר מכן ,אם הקורס יינתן בשנת הלימודים האמורה.
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י .רשימת מצטייני ומצטיינות דיקן
(ראו גם נהלים אוניברסיטאיים לענין זה)
.1

רשימת הדיקן לתואר בוגר:
התלמידים והתלמידות המצטיינים לתואר בוגר בכל שנתון לימודים יוכרזו כ"מצטייני ומצטיינות דיקן" (להלן:
"רשימת דיקן") .ברשימת הדיקן ייכללו עד עשרה אחוזים מן התלמידים והתלמידות בכל שנתון בעלי ממוצע
הציונים (לפי אופן החישוב המפורט להלן) הגבוה ביותר ,שסיימו בהצלחה בשנה הרלבנטית קורסים שניתן בהם
ציון מספרי בהיקף של לפחות  36נ"ז בשנים א' ו-ב' ו 34-נ"ז בשנה ג' ,ושממוצע הציונים שלהם הוא לפחות .87

.2

אופן חישוב הממוצע לקביעת רשימת דיקן לתואר בוגר במשפטים.
2.1

חישוב ממוצע הציונים לצורך קביעת רשימת הדיקן יבוסס על הציונים שניתנו לתלמיד/ה בבחינה הראשונה
בה השתתף בכל אחד מן הקורסים.

2.2

הכללים המפורטים להלן יחולו על תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים ,ובכלל זה גם לימודים מקבילים
לתואר מוסמך במנהל עסקים ,וכן לימודי חטיבה במסגרת חוג אחר.
שנה א' :ממוצע משוקלל של הציונים בקורסים הבאים ,שהיקפם הכולל הוא  36נ"ז :תורת המשפט ( 6נ"ז); מבוא
למשפט עברי ( 6או  4נ"ז לפי היקף הלימודים בפועל); דיני עונשין ( 6נ"ז); דיני חוקה ( 6נ"ז); דיני חוזים ( 6נ"ז);
שיטות משפט ( 4נ"ז); כתיבה ומחקר במשפט ( 2נ"ז); וקורסים נוספים שנלמדו במסגרת הפקולטה למשפטים,
עד להשלמת המכסה של  36נ"ז לפי הצורך.
אם הקורסים הנוספים שנלמדו בפקולטה למשפטים הם בהיקף העולה על  2נ"ז ,ייכלל בחישוב הציון הגבוה
מבין הציונים בקורסים אלה.
שנה ב' :ממוצע משוקלל של הציונים בקורסים הבאים ,שהיקפם הכולל הוא  36נ"ז :דיני נזיקין ( 6נ"ז); דיני
קניין ( 6נ"ז); דיון אזרחי ( 4נ"ז) ;13קורסים שנלמדו מחוץ לפקולטה למשפטים ,אם נלמדו (בין במסגרת חטיבה
ובין שלא במסגרת חטיבה) ,וקורסים כלליים (לא משפטיים) שנלמדו בפקולטה למשפטים ,בהיקף כולל של עד
 4נ"ז; וקורסים נוספים שנלמדו בפקולטה למשפטים ,עד להשלמת המכסה של  36נ"ז.
אם הקורסים הנוספים ,שנלמדו בפקולטה למשפטים או מחוצה לה ,הם בהיקף העולה על  24נ"ז ,ייכללו בחישוב
הציונים הגבוהים מבין הציונים בקורסים אלה (אך בכל מקרה לא יותר מסך כולל של  4נ"ז מקורסים שנלמדו
מחוץ לפקולטה למשפטים וקורסים כלליים (לא משפטיים) שנלמדו בפקולטה למשפטים).
לצורך חישוב ממוצע כאשר ניתן פטור מהקורסים דיון אזרחי ו/או דיני נזיקין ו/או דיני קניין בגין לימודים
במוסד אחר ייכללו קורסי חובה אחרים שתלמידים/ות אלה נדרשים ללמוד ,אם הם נדרשים/ות לכך ,או קורסים
נוספים כאמור לעיל ,בהיקף של  36נ"ז.
שנה ג' :ממוצע משוקלל של הציונים בקורסים הבאים ,שהיקפם הכולל הוא  34נ"ז :קורסים שנלמדו מחוץ
לפקולטה למשפטים ,אם נלמדו (בין במסגרת חטיבה ובין שלא במסגרת חטיבה) ,וקורסים כלליים (לא משפטיים)
שנלמדו בפקולטה למשפטים ,בהיקף כולל של עד  4נ"ז; וקורסים נוספים שנלמדו בפקולטה למשפטים ,עד
להשלמת המכסה של  34נ"ז.
אם הקורסים הנוספים ,שנלמדו בפקולטה למשפטים או מחוצה לה ,הם בהיקף העולה על  24נ"ז ,ייכללו בחישוב
הציונים הגבוהים מבין הציונים בקורסים אלה (אך בכל מקרה לא יותר מסך כולל של  4נ"ז מקורסים שנלמדו
מחוץ לפקולטה למשפטים וקורסים כלליים (לא משפטיים) שנלמדו בפקולטה למשפטים).

 2.3אופן חישוב הממוצע לקביעת רשימת הדיקן בתכנית לתואר בוגר משותף
הכללים האמורים בסעיף  2.2לעיל יחולו גם לעניין חישוב ממוצע הציונים במסלול לתואר בוגר משותף וכן
ללימודי תואר בוגר נוסף בחוג אחר שאינו יכול להילמד במסגרת תכנית לתואר בוגר משותף ,מלבד השינוי
הבא :בחישוב הממוצע כאמור ניתן לכלול את הציונים בקורסים בהיקף של עד  2נ"ז (בשנה א') או עד  6נ"ז
(בשנים ב' ו -ג') שנלמדו במסגרת תכנית הלימודים בחוג האחר ,ובלבד שייכללו במסגרת זו כל קורסי החובה
שנלמדו באותה שנה בחוג האחר ,עד המכסה האמורה (אף אם הציונים בקורסי החובה הללו נמוכים מן
הציונים שהושגו בקורסים אחרים שנלמדו באותה שנה בחוג האחר).
תלמידים/ות בשנה א' יוכלו לכלול ציונים בקורסי חובה בהיקף של עד  6נ"ז שנלמדו במסגרת החוג האחר
אם קיבלו אישור מראש שלא ללמוד בשנה א' את אחד מקורסי החובה של שנה א' במשפטים עקב חפיפה
של מועדי השיעורים של קורס החובה האמור ושל קורס חובה בחוג האחר.

 13הערת מעבר :נוגע לרשימת מצטייני הדיקן לשנת הלימודים תשע"ה (שהתפרסמה בשנת תשע"ו).
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2.4

מועד קביעת רשימת הדיקן
רשימת הדיקן תתבסס על ציונים שדווחו למזכירות הפקולטה למשפטים עד ליום ב' בשבוע השלישי של שנת
הלימודים שאחרי שנת הלימודים הרלבנטית .הענקת פרסי הצטיינות תתבסס על רשימה זו.
להסרת הספק מובהר כי כאמור בפרק ו' סעיף  ,6.3.4אין בארכה שניתנה להגשת עבודת סיום קורס או עבודה
סמינריונית כדי לשנות את האמור בסעיף זה.

2.5

הפצת רשימת הדיקן
רשימת הדיקן תופץ בין חברי/ות מועצת הפקולטה.

.3

רשימת הדיקן לתואר מוסמך
המצטיינים והמצטיינות לתואר מוסמך יוכרזו כ"מצטייני ומצטיינות דיקן" (להלן" :רשימת דיקן") .ברשימת הדיקן
ייכללו עד עשרה אחוזים מן התלמידים/ות לתואר מוסמך בשנת לימודים מסוימת ,בעלי/ות ממוצע הציונים (לפי
אופן החישוב המפורט להלן) הגבוה ביותר ,שלמדו תכנית לימודים מלאה (שהיקפה מפורט להלן) ושממוצע הציונים
שלהם הוא לפחות .89
 3.1ברשימת הדיקן למוסמך יינתן ייצוג על פי תחומי הלימוד
3.1.1

רשימת הדיקן לתואר מוסמך במשפטים.

3.1.2

רשימת הדיקן לתואר מוסמך בקרימינולוגיה.
. 3.1.2.1

ברשימת הדיקן בקרימינולוגיה יינתן ייצוג יחסי לתלמידי קרימינולוגיה בתכניות
השונות :התכנית לתואר מוסמך בקרימינולוגיה ( )411והתכנית לתואר מוסמך
בקרימינולוגיה בהתמחות באכיפת החוק (.)410

 3.2חישוב הממוצע לקביעת רשימת דיקן לתואר מוסמך
3.2.1

חישוב ממוצע הציונים לצורך קביעת רשימת הדיקן יבוסס על הציונים שניתנו בבחינה הראשונה
בה השתתף בכל אחד מן הקורסים.

3.2.2

בחישוב יילקחו בחשבון כל ציוני שנת הלימודים שאליה מתייחסת הרשימה ,לרבות ציונים בלימודי
עזר ,בלימודי השלמה ,ובלימודים עודפים .לא ייכללו ציונים שנלמדו בשנים קודמות ו"הופשרו"
לתואר מוסמך.

3.2.3

היקף הלימודים המינימלי לצורך רשימת הדיקן

3.2.4
.4

. 3.2.3.1

במשפטים  14 -נ"ז הכוללים קורסים משפטיים בהיקף של  7נ"ז לפחות.

. 3.2.3.2

בקרימינולוגיה  18 -נ"ז.

ציון עבודת גמר למוסמך ייכלל במניין הנקודות המינימלי (בהתאם לסעיף  )3.2.3ובחישוב
הממוצע לרשימת הדיקן במשקל של  6נ"ז.

רשימת תלמידים/ות שסיימו לימודיהם בהצטיינות
לקראת טקס חלוקת התעודות תפורסם רשימת כל המסיימים שתכלול את שמות הבוגרים והבוגרות שיקבלו את
התואר "בהצטיינות יתירה" או "בהצטיינות" (על פי נהלי האוניברסיטה).
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יא .תכניות לימודים עם פקולטות אחרות
.1

תואר בוגר במשפטים עם חוג נוסף לתואר (להלן :התכנית המשותפת)
במסגרת הלימודים בפקולטה למשפטים אפשר ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובחוג או במחלקה
נוספים בפקולטה למדעי הרוח ,בפקולטה למדעי החברה ובחוג למתמטיקה שבפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע,
ובבתי הספר שונים באוניברסיטה .על תלמידי התכנית לעמוד בתנאי הקבלה והלימודים של החוג הנוסף .בתואר
בוגר משותף "פקולטת האם" היא הפקולטה למשפטים.
1.1

היקף הלימודים בתכנית המשותפת
ככלל ,היקף הלימודים הנדרש לתואר הוא לפחות  170נ"ז ,שמתוכן לפחות  115מלימודי המשפטים .היקף
הלימודים בחוג השני יהיה בהתאם לדרישות של אותו חוג או מחלקה .בחוגים או במחלקות שבהם נדרשת
מכסה גדולה יותר של נקודות זכות לשם קבלת תואר בוגר משותף עם חוג אחר ,יהיה היקף הלימודים גדול
יותר בהתאם לדרישות של אותו חוג או מחלקה.

 1.2מכסת הלימודים השנתית
1.2.1

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

1.2.2

מכסת נקודות הזכות הכוללת בתכנית המשותפת עם חשבונאות ,עבודה סוציאלית ,מדעי הרפואה
או אמירים הינה לא יותר מ 60 -נ"ז בכל שנת לימודים.

1.2.3

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

 1.3תנאי קבלה לתכנית המשותפת
1.3.1

תנאי הקבלה בתכנית המשותפת יהיו גבוהים מסף הקבלה הרגיל לאותה שנה .אפשר להתחיל את
הלימודים בתכנית המשותפת בשנה א' או בשנה ב' ללימודים בפקולטה.

1.3.2

תנאי הקבלה למסיימי שנה א' בתכנית לתואר בוגר חד חוגי (התכנית הרגילה) במשפטים לתכנית
המשותפת ,הינו ממוצע ציונים של  80ומעלה בכל שיעורי החובה של שנה א' .בתכנית "מכפיל"
הממוצע הנדרש יקבע על ידי ראש התכנית והדיקן .אולם תלמיד שעמד בתנאי הקבלה לאחת
התכניות המשותפות בשנה א' ,והחל את לימודיו בתכנית הרגילה ,יוכל להתקבל בשנה ב' לאותה
התכנית המשותפת יהא ממוצע ממוצע ציוניו בשנה א' אשר יהא.

 1.4היקף לימודי המשפטים בתכנית המשותפת
במסגרת התכנית המשותפת יש ללמוד לפחות  115נ"ז בפקולטה למשפטים ,בהתאם להוראות פרק ג' סעיף
.1.6
 1.5לימודים מעל ההיקף הנדרש ושקלולם
במסגרת התכנית המשותפת מותר להגדיל את היקף לימודי המשפט מעל המכסה הנדרשת ( 120-115נ"ז) .הגדלת
היקף הלימודים בחוג האחר מעל המכסה הנדרשת טעונה אישור דיקן הפקולטה למשפטים .ההחלטה בדבר שקלול
הקורסים העודפים בציון הסופי לתואר היא של התלמיד/ה.
 1.6חישוב ציון סופי לתואר בתכנית משותפת
הציון הסופי לתואר יחושב לפי משקלם היחסי של כל אחד מהקורסים בפקולטה למשפטים ובחוג הנוסף.
 1.7תעודת הבוגר בתכנית המשותפת
1.7.1

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

1.7.2

בגיליון הציונים יופיע הציון הסופי בכל אחד מן החוגים :משפטים והחוג הנוסף ,וכן הציון הסופי לתואר
בוגר שיחושב כאמור בס"ק  1.6בפרק זה לעיל.
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 1.8רשימת הדיקן
לעניין חישוב הממוצע לרשימת הדיקן ,ראו סעיף  2.3בפרק י' לעיל.
 1.9התמחות
במסגרת התכנית המשותפת יינתן אישור להתמחות לפי חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א( 1961-ראו פרק ט"ז),
רק לאחר השלמת כל החובות בתכנית המשותפת למעט לכל היותר שני ציונים חסרים במשפטים ו/או בחוג
האחר.
.2

תואר בוגר משותף במשפטים ובלימודי הסביבה
במסגרת התכנית המשותפת אפשר ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובלימודי הסביבה (הפקולטה
למדעי הטבע) .היקף הלימודים בתכנית זו הוא  190נ"ז ,שמתוכם לפחות  115נ"ז בלימודי משפטים ו 75-בלימודי
הסביבה .בכפוף לכך ,חלים על תכנית זו הכללים הקבועים בסעיף  1לפרק זה.

.3

ת ואר בוגר משותף במשפטים ובעבודה סוציאלית
במסגרת התכנית המשותפת אפשר ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובעבודה סוציאלית .בכפוף לאמור
להלן ,חלים על תכנית זו הכללים הקבועים בסעיף  1לפרק זה.
3.1

מבנה התכנית
היקף הלימודים הנדרש לתואר המשותף יהיה לפחות  218נ"ז ,מהם לפחות  115נ"ז במשפטים ולפחות  103נ"ז
בעבודה סוציאלית (מתוכן  32נ"ז של הכשרה מעשית) .מאחר שההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית
מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה גם בעבודה סוציאלית ,הרי שזהות הקורסים והיקפם
בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות-הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה שבה יהיה נציג לכל אחת
מהיחידות.

3.2

תנאי קבלה לתכנית
להסרת ספק ,לא יתקבלו לתכנית תלמידי/ות שנה ג.

3.3

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

3.4

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

.4

תואר בוגר משותף במשפטים ובמדעי הרפואה (עם הפקולטה לרפואת שיניים)
במסגרת התכנית המשותפת אפשר ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובמדעי הרפואה (עם הפקולטה
לרפואת שיניים) .בכפוף לאמור להלן ,חלים על תכנית זו הכללים הקבועים בסעיף  1בפרק זה.
4.1

מבנה התכנית המשותפת
היקף הלימודים הנדרש לתואר המשותף יהיה  260נ"ז ,מהם  115נ"ז במשפטים ו 145-נ"ז במדעי הרפואה .בכל
אחת מהשנתיים הראשונות תילמד תכנית מלאה של אחד התארים ,ובאותה שנה אפשר ללמוד עד  10נ"ז
מהתואר האחר ,ככל שמערכת השעות תאפשר זאת .החל מהשנה השלישית אפשר לשלב קורסים משני
התחומים ללא הגבלה במכסת הלימודים הכוללת אך תוך המשך הקפדה על כך שמערכת השעות תאפשר
נוכחות בכל הקורסים.

4.2

תנאי קבלה לתכנית
בכפוף למספר המקומות הפנויים בתכנית ,הזכאות להתקבל לתכנית המשותפת במשפטים ובמדעי הרפואה
היא כלהלן:
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4.3

4.2.1

תלמידות ותלמידי שנה ב' במשפטים עם ממוצע ציונים  85ומעלה בכל שיעורי החובה של שנה א' ,
והכללות בעשירון העליון של אותו שנתון ,תוך עמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה לרפואת שיניים
לתואר דוקטור ברפואת שיניים.

4.2.2

תלמידות ותלמידי שנה ב' ברפואת שיניים עם ממוצע ציונים  85ומעלה בכל שיעורי החובה של
שנה א' ,והכללות בעשירון העליון של אותו שנתון ,תוך עמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה
למשפטים לתואר בוגר.

4.2.3

עד  5תלמידות ותלמידי שנה א' במשפטים או ברפואת שיניים בעלי נתוני הקבלה הגבוהים ביותר
העומדים בתנאי הקבלה של שתי הפקולטות יוכלו להתקבל לתכנית המשותפת על תנאי שממוצע
ציוניהם/ן בכל שיעורי החובה שילמדו באותה שנה בשתי הפקולטות יהיה  85ומעלה.

4.2.4

להסרת ספק ,לא יתקבלו לתכנית זו תלמידי/ות שנה ג.

תנאי מעבר משנה לשנה בתכנית המשותפת
ירד ממוצע הציונים הכולל באחת הפקולטות מ 80-בתום אחת משנות הלימוד ,תופסק ה השתתפות בתכנית
המשותפת.

4.4

.5

תקופת הלימודים
הלמודים בתכנית זו יימשכו ארבע שנים וחצי עד חמש שנים.

התכנית ללימודים לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך במנהל עסקים
תכנית זו מאפשרת ללמוד במקביל ללימודי הבוגר בפקולטה למשפטים את לימודי ההשלמה הנדרשים לקראת
התואר מוסמך במינהל עסקים  , MBAולהתחיל בלימודי הקורסים לתואר מוסמך במינהל עסקים עם תום שנת
הלימודים השלישית במשפטים .התכנית מאפשרת להשלים את הלימודים לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך
במינהל עסקים בתוך חמש שנים מתחילת הלימודים לתואר בוגר במשפטים ,אך לא קודם לכן.
5.4

תנאי קבלה לתכנית
5.1.1

קבלה בשנה א' במשפטים – תנאי הקבלה בתכנית המשותפת יהיו זהים לסף הקבלה הרגיל לאותה
שנה.

5.1.2

קבלה בשנה ב' במשפטים – יתקבלו לתכנית בהתאם להחלטת ועדת הוראה של בית הספר למנהל
עסקים.

 5.2תנאי התכנית
5.2.1

הופסקה ההשתתפות בתכנית ,ניתן לזקוף את הקורסים שהושלמו במסגרת לימודי ההשלמה
במנהל עסקים לחטיבה מוכרת בפקולטה למשפטים.

5.2.2

במסגרת התכנית יש להשתתף בקורסים בהתאם לתכנית הלימודים הרגילה לתואר בוגר
במשפטים ,בכפוף לשינויים הבאים :היקף לימודי ההשלמה במנהל עסקים בשנה א' לא יעלה על
 6נ"ז בכל סמסטר ועל  10נ"ז בכל השנה.

5.2.3

מתוך לימודי ההשלמה במנהל עסקים שהושלמו בהצלחה ,אשר לא הוכרו לצורך הלימודים לתואר
מוסמך במנהל עסקים ,יוכרו לצורך הלימודים לתואר בוגר במשפטים קורסים בהיקף כולל של 18
נ"ז ,שיבואו במקום החובה ללמוד  4נ"ז קורסי בחירה מתכנית "אבני פינה" ועל חשבון מכסת
קורסי הבחירה המשפטיים.

 5.3חישוב ציון סופי לתואר
בחישוב הציון הסופי לתואר בוגר במשפטים ישוקללו  18נ"ז מלימודי ההשלמה במנהל עסקים.
.6

התכנית ללימודים לתואר בוגר במשפטים ולתעודת הוראה באזרחות
במסגרת הלימודים בפקולטה למשפטים אפשר ללמוד לתואר בוגר במשפטים ובמקביל לתעודת הוראה במסלול
אזרחות בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטה העברית ,ויחולו הכללים הבאים:
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.7

6.1

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

6.2

השתתפות בתכנית מזכה בפטור מלימודי בחירה במשפטים בהיקף של  6נ"ז ,בכפוף להשלמת מלוא החובות
לשם קבלת תעודת הוראה במסלול הוראת אזרחות (למעט ההתנסות המעשית).

6.3

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

התכנית ללימודים לתואר בוגר משולב במשפטים ובחשבונאות
במסגרת התכנית המשותפת אפשר ללמוד לקראת תואר בוגר משותף במשפטים ובחשבונאות .בכפוף לאמור להלן,
חלים על תכנית זו הכללים הקבועים בסעיף  1לפרק זה.
7.1

מבנה התכנית
היקף הלימודים הנדרש לתואר המשותף יהיה לפחות  209נ"ז ,מהם לפחות  115נ"ז במשפטים ולפחות  94נ"ז
בחשבונאות.
7.1.1

חובה להשלים את לימודי המכינה בחשבונאות לפני תחילת הלימודים בתכנית המשותפת .בשום
מקרה לא יותר להשלים את לימודי המכינה בחשבונאות בסמסטר א של שנת הלימודים הראשונה
בתכנית המשותפת.

7.1.2

להלן פריסת הלימודים בתכנית המשותפת:
שנה א
שנה ב

שנה ג
שנה ד
סך-הכל
7.1.3

7.2

7.3

משפטים
 32נ"ז (כל קורסי החובה של שנה א
למעט הקורס במשפט עברי)
 38נ"ז (דיון אזרחי; דיני קניין; דיני
נזיקין; דיני מיסים; דיני תאגידים;
מבוא למשפט עברי;  4נ"ז נוספות לפי
בחירה)
 18נ"ז
 27נ"ז
 115נ"ז

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

תקופת הלימודים
7.2.1

הלימודים בתכנית המשותפת שהחלו בשנה א' יימשכו ארבע שנים .הצטרפות לתכנית בשנה ב'
תארי ך את משך הלימודים בסמסטר נוסף לפחות כך שהלימודים ימשכו לכל הפחות ארבע וחצי
שנים.

7.2.2

ככלל לא ינתן אישור להשלים את לימודי המשפטים בפחות מ 8-סמסטרים (ארבע שנים) .בקשה
להשלים את לימודי ה קורסים במשפטים בפרק זמן קצר יותר מן האמור בסעיף זה ,תוגש לסגן
הדיקן לא יאוחר מן היום הראשון לשנת הלימודים הרביעית .להסרת הספק מובהר כי לא ניתן
לגשת לבחינות מועצת רואי החשבון במסלול המזורז.

תנאי קבלה לתכנית
על-אף האמור בסעיף  1.3.2לפרק זה ,לא ניתן להתקבל לתכנית בשנה ב אם לא הושלמה המכינה בחשבונאות
לפני תחילת סמסטר א של שנה ב ללימודים בפקולטה למשפטים.
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7.4

תעודת הבוגר בתכנית המשותפת
עם סיום הלימודים תוענק תעודה בחתימת שני הדיקנים ,אשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ולכללי
מועצת רואי החשבון יאפשרו להם להמשיך את ההכשרה בשני תחומי הלימוד והכל לפי הכללים והנהלים
המקצועיים שיחולו במועד הרלבנטי.
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יב .תכנית מואצת ללימודי מוסמך במשפטים
.1

במסגרת התכנית המואצת ללימודי מוסמך במשפטים (להלן" :התכנית המואצת") ניתן לאחסן קורסים ללימודי המוסמך
משנה ג' או משנה ד' ללימודי הבוגר ולהשלים את לימודי הבוגר והמוסמך יחד בתוך ארבע וחצי שנים (תשעה סמסטרים).

.2

ניתן לאחסן בסך-הכל עד  14נ"ז :בשנה ג' עד  6נ"ז ובשנה ד' עד  8נ"ז.

.3

ניתן להתקבל לתכנית המואצת החל מסוף שנה ב' ללימודי תואר הבוגר במשפטים ,בתנאי שממוצע הציונים הכולל הוא
 82לפחות ,ובתנאי שהושלמו כל קורסי החובה.

.4

הקורסים שיאוחסנו ללימודי המוסמך לא יחשבו כחלק מלימודי הבוגר .קורסים אלה יוכרו לתואר המוסמך רק לאחר
עמידה בתנאי הקבלה המלאים לתואר מוסמך.
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יג .פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים
.1

תלמידים/ות בעלי תואר נוסף
השלמת תואר "בוגר" מן האוניברסיטה העברית או ממוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה עובר להתחלת הלימודים
לתואר בוגר בפקולטה למשפטים מזכה בפטור מלימוד קורסי בחירה בתכנית "אבני פינה" בהיקף של  4נ"ז ומלימוד
קורסי בחירה משפטיים (להוציא לימודי אשכולות וסמינריונים) בהיקף של  10נ"ז ובסך הכל לפטור מ 14 -נ"ז.

.2

השכלה אקדמית קודמת
סגן הדיקן רשאי לתת פטור מלימוד קורס כלשהו אם ראה הצדקה לכך לאור לימודים אחרים שהושלמו באוניברסיטה
העברית או במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה ,ולאור ההישגים בלימודים ההם (ציון  75לפחות) .בקשה מנומקת
לפטור כאמור תוגש בצירוף אישור על לימודים וציונים.
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יד .השתתפות בכתבי-עת משפטיים
.1

בפרק זה" ,כתב עת של הפקולטה" משמעו אחד מכתבי העת "משפטים"" ,חוקים" “Israel Law Review” ,או
”" ;“Jerusalem Review of Legal Studiesעורך/ת" משמעו חבר/ת סגל הפקולטה המשמש/ת כעורך/ת ראשי/ת
של כתב העת או כמורה מייעץ/ת במקרה של עורכים/ות-סטודנטים/ות.

.2

פורסם מאמר או רשימה של תלמיד/ה לתואר בוגר באחד מכתבי העת של הפקולטה רשאי הדיקן על פי המלצת
העורך/ת להעניק פטור מלימוד מקצוע בחירה משפטי של  4-2נקודות זכות .פטור זה יינתן פעם אחת בלבד ,גם
אם פורסם יותר ממאמר אחד.

.3

פורסם מאמר או רשימה של תלמיד/ה לתואר מוסמך באחד מכתבי העת של הפקולטה רשאי הדיקן על פי המלצת
העורך/ת להעניק פטור מלימוד מקצוע בחירה משפטי של  4-2נקודות זכות .פטור זה יינתן פעם אחת בלבד ,גם
אם פורסם יותר ממאמר אחד.

.4

חברות בכתב עת:
 .4.1במסגרת הלימודים לתואר בוגר ניתן לצבור עד  8נ"ז בגין חברות במערכת של אחד מכתבי העת של הפקולטה.
חברות במערכת תזכה ,לפי המלצת העורך/ת ,ב 4 -נקודות זכות עבור כל שנת חברות.
 .4.2ככלל ,המשך חברות בכתב עת לשנה שנייה תותנה במילוי תפקיד מהותי במסגרת המערכת.
 .4.3לא תותר חברות ביותר מכתב עת אחד ,אלא באישור סגן הדיקן.

.5

במסגרת הלימודים לתואר מוסמך אפשר לצבור  4נקודות זכות בגין חברות במערכת אחד מכתבי העת של הפקולטה ,לאחר
שנת חברות ובהמלצת העורך/ת .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  3לפרק זה.
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טו .הוראות כלליות
.1

שינוי הוראות
רשויות הפקולטה רשאיות תמיד לשנות כל הוראה ,תקנה וכלל בשנתון זה ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם או לבטלם
בכלל (להלן ה"שינויים") ,לפי שיקול דעתן בכל עת ,גם במשך שנת הלימודים .הודעה על שינויים כאמור תתפרסם.
תלמיד/ה בפקולטה כפוף/ה תמיד לשינויים כאלה גם אם השינויים נקבעו או הוחלט עליהם לאחר שהתחיל את
לימודיו/ה.

.2

בקשות מיוחדות
2.1

על פי הצעת הדיקן רשאית ועדת ההוראה ,בנסיבות מיוחדות ויוצאות מן הכלל ,לאשר הקלה מחובה המוטלת
על פי התקנון .לגבי לימודים למוסמך במשפטים ולימודים לתואר שלישי במשפטים (דוקטור למשפטים) ,
במקום ועדת ההוראה מוקנית סמכות זו לוועדה ללימודים מתקדמים.

 2.2במקרים מיוחדים רשאי הדיקן להאריך מועדים שנקבעו בתקנון לגבי חובות שונות של התלמידים/ות.
 2.3אופן הגשת בקשות מיוחדות

.3

2.3.1

בקשות לרשויות הפקולטה תוגשנה באמצעות המזכירות לענייני תלמידים או באמצעות אתר
הפקולטה באינטרנט.

2.3.2

בקשות כאמור יוגשו וינומקו בכתב ,ואליהן יצורפו האישורים הנדרשים לפי הנסיבות.

2.3.3

אישור שנותנת הפקולטה לתלמיד/ה בקשר ללימודיו יהיה בכתב.

פרסום הודעות לתלמידים
הוראות והודעות מתפרסמות בלוחות המודעות באתר האינטרנט של הפקולטה .חובה לעקוב בקביעות אחר
הודעות אלה.

.4

איסור פרסום הרצאות ותרגילים
תלמיד/ה לא ת/ידפיס ולא ת/ישכפל לשם הפצה ,לא ת /ימכור ולא ת/יפיץ בין התלמידים/ות או בציבור נוסח
מלא ,מקוצר או אחר של הרצאות או של תרגילים ,במקצועות הנלמדים בפקולטה .לא ת/יסייע ולא ת/ישתתף
בהדפ סתם ,בשכפולם ,במכירתם ובהפצתם כאמור ,ללא היתר בכתב ומראש מאת המורה בקורס .תלמיד/ה
המפר/ה הוראה זאת עובר/ת עבירת משמעת.

.5

פרשנות
תקנון זה מנוסח באופן שאינו מבחין בין מגדרים ולשם כך נוסחו סעיפים רבים בלשון סביל .ככל שקיים חוסר
בהירות הנובע מסיבה זו בלבד ,ניתן לצרכי פרשנות לקחת בחשבון ניסוח קודם בלשון פעיל ,אולם הנוסח המחייב
הוא זה המופיע בתקנון.
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טז .התמחות
התנאים הנוגעים לעניין לרישום להתמחות הינם הכללים הקבועים בחוק לשכת עורכי-הדין ,תשכ"א ,1961-ובפרט
האמור בסעיפים  24עד  26לחוק זה.
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