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 תקנון הלימודים

 
 כללי –א'  פרק

 

 הגדרות .1

או מוסד הנמצא בשליטתה או בחסותה; לרבות , לרבות גוף המכללה האקדמית צפת –"המכללה"  .א

ובין אם מוחכרים על ידה  עונות הסטודנטים, בין אם בבעלותהחצר המכללה, בנייניה, מתקניה ומ

 או מושכרים לה.  

 שפטים של המכללה.הספר למ-בית – "הספר-בית" .ב

 הספר.-תקנון הלימודים של בית –"התקנון"  .ג

ות מורה או הנחייה מטעם המכללה, לרב שממלא תפקיד הוראה, הדרכה, מחקר כל מי –"מרצה"  .ד

 "סגל". :בלשון רבים .ובודק עבודות ו/או בחינות , מתרגלמנחה קלינימן החוץ, חבר סגל זוטר, 

 די המכללה או בשירותה ואינו מרצה.י-כל מי שמועסק על –"עובד"  .ה

  –"סטודנט"  .ו

נתקבל בה כסטודנט מעת וספר, אשר נרשם ללימודים במכללה ה-סטודנט הלומד בבית (1)

 מתו וכל עוד הוא רשום כסטודנט, כולל בחופשות לימודים.שהר

 תעודת בוגר. אך טרם קיבל הספר-בביתלימודיו חובות מי שסיים את  (2)

-לביתלקבלה  בכל הנוגע להפרות של דיני המשמעת, מי שהיה סטודנט או שהגיש מועמדות (3)

שסיים או הפסיק את לימודיו או נדחתה מועמדותו, בכל הנוגע למעשים או  גם לאחר ,הספר

 למחדלים אשר עשה בעת שהיה סטודנט או מועמד לקבלה.

 .אתר המכללה באינטרנט –"אתר המכללה"  .ז

 . law@zefat.ac.il –" הספר-בית"כתובת  .ח

 .ספר באינטרנטה-אתר בית –הספר" -"אתר בית .ט

 הספר.-ומזכירות בית הספר-ראש בית ר, סגןהספ-ראש בית –הספר" -"הנהלת בית .י

 .יחידת הוראה מתוקשבתו , סדנהלרבות תרגיל, סמינר, קליניקה –"שיעור" "קורס"/ .יא

 (..LL.Bמשפטים )להספר -בוגר בית –"בוגר"  .יב

 (..LL.Bם )הספר למשפטי-תואר בוגר בבית –"תואר"/"תואר בוגר"  .יג

 לפחות. 65ציון  –" סיים" .יד

 לפחות; 65ציון  –"ציון עובר"  .טו

mailto:law@zefat.ac.il
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ציון מסכם בקליניקה כן במטלת ביניים, מבחן ביניים, בחינה מסכמת, עבודה סמינריונית וב (1)

 מבחן מסכם או מבחן ביניים בקורס. ,ו/או בסדנה 

נלמד הקורס  בובמוסד או בחוג יון העובר צהאפילו היה  ,הספר-בקורס אשר נלמד מחוץ לבית (2)

 נמוך מכך.

 

 התקנון .2

 .הספר-אקדמיים ומועצת בית םדי נשיא המכללה, סגן הנשיא לענייניי-התקנון אושר על .א

 ספר ואת סדרי הלימוד בו.ה-התקנון קובע את אופי הלימודים בבית .ב

 .ר אחרתלמעט אם נאמ ,הספר-התקנון חל על כל תלמידי בית .ג

לחוק זכויות הסטודנט, ב 19-א ו19כל האמור בתקנון זה, חל בשינויים המתחייבים לפי סעיפים  .ד

אמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים(, כללי זכויות הסטודנט )הת, ולפי 2007-תשס"ז

וכללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או , 2012-תשע"ב

 .2012-קבלת ילד למשמורת או אומנה(, תשע"ב

, יחולו חקיקת משנה או/ו של הכנסתראשית ן לבין חקיקה בכל מקרה של סתירה בין התקנו .ה

 .כאמור ,ו/או המשנית הוראות החקיקה הראשית

ת בחקיקה הראשית וההוראות הרלבנטיבכל מקרה של חסר בתקנון, יחולו, בשינויים המחויבים,  .ו

 יםהמפורסמ של המכללה יםהרלבנטי התקנונים הוראותשל הכנסת, ובחקיקת המשנה שלפיה, וכן 

 . באתר המכללה

 ספר.ה-יחול על הסטודנטים של בית ,, כמופיע באתר המכללהתקנון הספרייה של המכללה .ז

 ספר.ה-, כמופיע באתר המכללה, יחול על הסטודנטים של ביתתקנון ועדת המשמעת .ח

 כל פנייה ו/או ניסוח בלשון זכר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.  .ט

 

 הודעות לסטודנטיםדרכי ה .3

ספר, לרבות ה-עובד של בית ידי-עלדי המרצה או י-נטים הנמסרת במהלך השיעור עללסטודהודעה  .א

שיעור, בין ההסטודנטים האמורים להשתתף באותו ל כידי -מם, תיחשב כאילו התקבלה עלמי מטע

 .ממנו בו או נעדרואם נכחו 

ההודעות האישיות במערכת  ורטלהספר, בפ-הודעה אשר תתפרסם על לוח המודעות הרשמי של בית .ב

ח לכתובת או תישל  (Moodleהספר או באתר הקורס )-באתר בית ,המידע האישי באתר המכללה

או הספר(, -מסר הסטודנט למכללה ו/או לבית הי ו/או הפרטי )אותתהדואר האלקטרוני המכלל

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_734.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_734.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
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כאילו  תיחשבהספר, -אותו מסר הסטודנט למכללה ו/או לבית ,מספר הטלפוןבאמצעות מסרון ל

 הובאה לידיעתו של הסטודנט ותחייב אותו בהתאם. 

מסר  הכתובת הדואר האלקטרוני המכללתי ו/או הפרטי )אות :כל סטודנט לבדוק אתאחריותו של  .ג

 לוח המודעות הרשמי של ,הספר-אתר בית ( ו/אוMoodleאתר הקורס ) ,הספר(-למכללה ו/או לבית

 .המכללהמערכת המידע האישי באתר ו/או את פורטל ההודעות האישיות ב הספר-בית

 

 הספר למשפטים-ביתולמרצי פניות להנהלת  .4

 . הספר-לכתובת בית, בלבדהספר תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני -פניות להנהלת בית .א

שימוש בלשון תוך , ובדרך ארץ ד, בנימוסבכבו נהיתעש הספר-ולמרצי בית הספר-פניות להנהלת בית .ב

ת מוסד וספר לסטודנטים יתקיים ברוח ובאווירה ההולמה-שיח בין הנהלת בית .תמכובדת ומכבד

 אקדמי להשכלה גבוהה. הפרת סעיף זה תגרור הגשת תלונה לוועדת המשמעת.

לנושא הפנייה ולבירורים  זאת, בהתאם. ספר תשיב לפניות הסטודנטים תוך זמן סבירה-הנהלת בית .ג

 הדרושים לפני מתן מענה לפניות.

ספר יעשה זאת בתיאום ה-הגורמים הנמנים עם הנהלת ביתאחד סטודנט המבקש להיפגש עם  .ד

ניתן לתת מענה לפניית הסטודנט באמצעות הדואר האלקטרוני, לא תאושר בקשת אם מראש בלבד. 

 .כמבוקשהסטודנט לקיום פגישה 

 עבורקבע מרצה בסילבוס  אותן ,ההתקשרות את דרכילסתור כדי  זהאין באמור בסעיף  .ה

  סטודנטים הלומדים אצלו.ה

 

 מטרת הלימודים .5

ניק לסטודנטים חינוך משפטי ערכי, המכשיר אותם להימנות הספר היא להע-מטרת הלימודים בבית

. ין, סנגורים או פרקליטים, במגזר הפרטי או במגזר הציבוריד-כעורכי –עם הפרופסיה המשפטית 

ניק לסטודנטים את ההשכלה הנדרשת לשם קבלה הספר היא להע-בנוסף, מטרת הלימודים בבית

 וספר היא, כי בוגריה-ללימודים אקדמיים גבוהים במוסדות מובילים בישראלי ובעולם. שאיפת בית

ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים  פן מקצועי, אתי, מוסריהשונים באוימלאו את תפקידיהם 

יות, פוליטיות, זכויות טבעיות, אזרחכגון מהותיים, לרבות שלטון החוק וזכויות אדם אוניברסליות, 

 תרבותית.-וקבוצתיות. זאת, תוך עידודם למעורבות חברתית, קהילתית רב כלכליות, חברתיות

 

mailto:law@zefat.ac.il
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 ותקבלת תואר וזכאות להירשם להתמח .6

 (..LL.Bספר, יקבל תואר בוגר במשפטים )ה-לימודיו בבית בותם את חוסייסטודנט אשר י .א

ורים הספר את האיש-הנוגעות לרישום להתמחות, בוגר רשאי לקבל מביתבדין, בכפוף להוראות  .ב

 דין.ה-הנדרשים לצורך רישום להתמחות בלשכת עורכי

 

 הספר-מבנה בית –' ב פרק

 

 הספר-ראש בית .7

 מוסמכים במכללה. הידי הגורמים -על לתפקיד הספר הוא מי שמונה-ביתראש  .א

 ספר.ה-ספר לנהל את ענייניו האקדמיים והמנהלתיים של ביתה-בסמכות ראש בית .ב

 ספר" בתקנון, לרבות מי שמינה ו/או הסמיך מטעמו.ה-בכל מקום בו נכתב "ראש בית .ג

 

 הספר-סגן ראש בית .8

 לתפקיד ספר ובהתאם מונהה-ידי ראש בית-קיד זה עללתפ שהומלץהספר הוא מי -סגן ראש בית .א

 ידי הגורמים המוסמכים במכללה.-על

ספר, כאשר נבצר מן האחרון למלא את ה-ספר ימלא את מקומו של ראש ביתה-סגן ראש בית .ב

 תפקידו.

 הספר.-די ראש ביתי-המטלות אשר יוטלו עליו עלאת ם והספר ימלא את התפקידי-סגן ראש בית .ג

 , למרצים ולסטודנטיםיתן הנחיות למזכירותהספר, רשאי ל-ספר, באישור ראש ביתה-סגן ראש בית .ד

 לגורמים השונים במכללה.וכן  הספר-של בית

 

 הספר-מזכירות בית .9

די הגורמים המוסמכים י-ות אשר מונו עלים/המזכירהספר תהיה מורכבת מ-מזכירות בית .א

 במכללה.

-ספר. זאת, מול ראש ביתה-והמנהלתיים של ביתעניינים האקדמיים הספר תטפל ב-מזכירות בית .ב

 ספר.ה-והסטודנטים של בית הספר-יתבהספר, ועדות -ר, סגל ביתהספ-הספר, סגן ראש בית

הספר -ידי ראש בית-מילוי המטלות אשר תוטלנה עליה עלתהיה אחראית להספר -מזכירות בית .ג

 הספר.-ו/או סגן ראש בית
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 הספר-מועצת בית .10

 הספר.-אש מועצת ביתר-יושבהספר הוא -ראש בית .א

ספר, בכירים וזוטרים ה-סגל הפנים של ביתיבתי ו/או הסגל הלהספר הם חברי -חברי מועצת בית .ב

 .כלה גבוההידי המועצה להש-, כהגדרתם עלכאחד

הפנים בלבד. אולם, הליבתי ו/או סגל סגל ה הספר חברי-רשאים להשתתף בישיבות מועצת בית .ג

די המועצה להשכלה י-, כהגדרתם עלתתף גם חברי סגל החוץבמקרים המתאימים, רשאים להש

תקנון ב, כהגדרתו מועצת התלמידיםראש -יושב , במקרים המתאימים, להשתתףכן רשאיו גבוהה

 לא תהא זכות הצבעה ביחס לנושאים המובאים בפני המועצה.לאלה  ,אולם .זה

ספר ובמעקב אחר מימוש מדיניות ה-ספר תעסוק, בין היתר, בהתוויית מדיניות ביתה-מועצת בית .ד

 זו. 

כל  בקשתבהספר ו/או -די ראש ביתי-ספר תדון בכל עניין אשר יובא בפניה עלה-בנוסף, מועצת בית .ה

מועצת ם ו/או סגל החוץ, או נציגות סגל הפניסגל ליבתי ו/או  או כל חברהספר, -מוועדות ביתאחת 

 .הספר-ובכפוף לאישור ראש בית התלמידים

הספר -מוסמכת לפנות לכל אחת מוועדות בית אש המועצה,ר-, באמצעות יושבהספר-מועצת בית .ו

-שהם בסמכותה של ועדה בית ,בנושאים הנוגעים לתחומי פעולתה המצריכים שקילת שיקולים

 ספרית כלשהי.

הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים, במהלך  תתכנס שלוש פעמים בשנה, בחופשתהספר -מועצת בית .ז

הספר רשאית -סמסטר א' לשנת הלימודים ובמהלך סמסטר ב' לשנת הלימודים. בנוסף, מועצת בית

לפי הצרכים האקדמיים והמנהלתיים של  ,הכל .להתכנס במועדים נוספים, אשר ייקבעו בהתאם

 הספר.-בית

 .ספר תכין פרוטוקולים אודות ישיבותיהה-מועצת בית .ח

 

 הספר-ועדות בית .11

 

 ועדת האיתור .א

 ראש ועדת האיתור.-בהספר הוא יוש-ראש בית (1)

 הספר.-די ראש ביתי-פנים אשר מונו עלליבתי ו/או סגל חברי ועדת האיתור הם חברי סגל  (2)
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-הספר. זאת, בהתאם לצרכי בית-ועדת האיתור מוסמכת לאתר מועמדים להצטרפות לסגל בית (3)

 מחבריה(.אחד הספר )או -הספר ו/או ועדת ההוראה של בית-הספר, לפי בקשת ראש בית

במסגרת זו, ועדת האיתור תכין את תיקי המועמדים ותמליץ על בחינת מועמדויותיהם בפני  (4)

 לתקנון המינוייםבהתאם ובכפוף  ,כאמור ,מועמדויות אלה הואנשיא המכללה. נוהל הטיפול ב

 במכללה וכן לפי אמות המידה האקדמיות המקובלות.

ספר, הליך בחינת ה-בית הפנים שלהליבתי ו/או לסגל  בכל הנוגע לאיתור מועמדים לסגל (5)

ל המועמדים ש Job Talkתר, יכלול, בין היוהספר -ראש ביתידי -קבע עליי המועמדות

ם ביחס לאיכות דעת של מומחי-קרה הצורך, חוותהספר וכן, במ-בפני מועצת בית המתאימים

  המחקר ולאיכות ההוראה של המועמדים.

די ועדת האיתור ללא צורך י-ביחס לאיתור מועמדים לסגל החוץ, מועמדותם של אלה תיבחן על (6)

-, בין היתר, בהתבסס על מעמדם האקדמי, ניסיונם האקדמי והרקורד המחקריJob Talk -ב

 לנושא ההוראה הנדרש.התאמתם פרסומי שלהם, לרבות 

הספר -וסמכת לפנות לכל אחת מוועדות ביתמ ראש הוועדה,-, בתיאום עם יושבועדת האיתור (7)

פרית ס-בית שהם בסמכותה של ועדה ,בנושאים הנוגעים לתחומי פעולה המצריכים שיקולים

 אחרת.

הליבתי  בחינת הצורך באיתור מועמדים לסגל לשםועדת האיתור תתכנס לפחות אחת לשנה,  (8)

ן, במועדים מיוחדים אשר ייקבעו לפי וכ, הספר-לסגל החוץ של ביתאו /הפנים ו ו/או לסגל

 הצורך.

 ועדת האיתור תכין פרוטוקולים אודות ישיבותיה. (9)

 

 ועדת הקבלה  .ב

 אש ועדת הקבלה.ר-ושבהספר הוא י-ראש בית (1)

הספר, ישמש -די ראש ביתי-ספר, אשר נבחר עלה-ברי ביתהספר, אחד מח-בהעדר ראש בית (2)

 ראש הוועדה.-יושב

 הספר.-די ראש ביתי-פנים אשר מונו עלהליבתי ו/או סגל הסגל החברי ועדת הקבלה הם חברי  (3)

קבל לשנת ספר יתה-ועדת הקבלה מוסמכת להכריע מי מבין המועמדים ללימודים בבית (4)

 הלימודים הקרובה. 

פי -ה המפורטים בפרק ג' לתקנון וכן עלפי תנאי הקבל-הוועדה מוסמכת לקבל מועמדים על (5)

התרשמות חבריה, בין היתר, במסגרת ראיון הקבלה הנערך למועמדים והמהווה חלק מהותי 

 ובלתי נפרד מדרישות הקבלה ללימודי משפטים במכללה.
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דים בתנאי הקבלה, מוסמכת הוועדה להמליץ לנשיא על באשר למועמדים אשר אינם עומ (6)

מכלל  10%לא יעלה על אלה ששיעורם של מועמדים  ,ראויים להתקבל ובתנאיהמועמדים 

ביחס  .תקנון זהשהתקבלו ללימודים בשנה נתונה. הכל כמפורט ב ,המועמדים בעלי תנאי קבלה

הספר -למועמדים אלה, ועדת הקבלה תתכנס בהרכב של שלושה חברים לפחות, כאשר ראש בית

    הוא אחד מהם כאמור.

 ,ספר בנושאים הנוגעים לתחומי פעולהה-ועדת הקבלה מוסמכת לפנות לכל אחת מוועדות בית (7)

 פרית אחרת.ס-המצריכים שיקולים שהם בסמכותה של ועדה בית

חר פתיחת הרישום ללימודי משפטים במכללה, במועדים אשר ייקבעו ועדת הקבלה תתכנס לא (8)

לכך, עד לפתיחת שנת הלימודים וכן, במועדים מיוחדים אשר ייקבעו לפי הצורך, גם לאחר 

 פתיחת שנת הלימודים.

 ועדת הקבלה תערוך פרוטוקולים ודו"ח סיכום ישיבותיה. (9)

 

 ועדת ההוראה .ג

 הספר.-בית ידי ראש-לתפקיד זה עלמי שמונה  ראש ועדת ההוראה הוא-יושב (1)

הספר -ביתיהיה נציג  , או מי מחברי הוועדה שהוא מינה לשם כך,יושב ראש ועדת ההוראה (2)

 בוועדת ההוראה המכללתית.

 הספר.-די ראש ביתי-פנים אשר מונו עלהליבתי ו/או סגל הסגל ההם חברי  ההוראהחברי ועדת  (3)

-חבר אדשהוא מלמד עומד לדיון בוועדה, כאשר קורס  לזמן מרצה מוסמך הוועדה ראש-יושב (4)

 הוק בוועדה לצורך דיון זה בלבד.

ספר וכן במעקב אחר מימוש ה-ועדת ההוראה תעסוק בהתוויית מדיניות ההוראה בבית (5)

 מדיניות זו.

בנוסף, ועדת ההוראה תבחן את תכנית הלימודים ואת תכני הקורסים ותציע שינויים לשנת  (6)

 הלימודים העוקבת.

ליבתי גיוס סגל בעל הצורך  הספר-ראש בית, ועדת ההוראה מוסמכת להמליץ בפני יתר על כן (7)

 פנים ו/או סגל חוץ.  ו/או סגל 

ועדת ההוראה תעמוד בקשר שוטף עם הגורמים המוסמכים האחראים על ענייני ההוראה  (8)

ספר ה-להגיש סילבוסים של כל תכנית הלימודים בבית ,בהקשר זה, באחריות הוועדה במכללה.

די הנהלת י-המועד אשר ייקבע עלעד  ,נה העוקבת לוועדת ההוראה המכללתית וזאתלש

 בכל שנת לימודים. המכללה

 הספר בדבר מדיניות ההוראה במכללה. -ביתמרצי באחריות ועדת ההוראה לעדכן את  (9)
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 ,הספר בנושאים הנוגעים לתחומי פעולה-ועדת ההוראה מוסמכת לפנות לכל אחת מוועדות בית (10)

 ספרית אחרת.-שיקולים שהם בסמכותה של ועדה ביתהמצריכים 

סמסטר א' ופעם בועדת ההוראה תתכנס לפחות פעמיים בשנה; פעם בתחילת שנת הלימודים,  (11)

 סמסטר ב'.  בנוספת לקראת סוף שנת הלימודים, 

 ספר.ה-ישיבותיה, ותגישם לראש ביתמועדת ההוראה תכין פרוטוקולים  (12)

 הספר.-ישור ראש ביתבא מותנותכל החלטות ועדת ההוראה  (13)

 

 הוועדה לענייני תלמידים .ד

 הספר.-די ראש ביתי-אש הוועדה לענייני תלמידים הוא מי שמונה לתפקיד זה עלר-יושב (1)

ידי ראש -פנים אשר מונו עלהליבתי ו/או סגל הסגל החברי הוועדה לענייני תלמידים הם חברי  (2)

 הספר.-בית

הנוגעות לעניינים האקדמיים, לרבות הרווחה הוועדה לענייני תלמידים מוסמכת לדון בסוגיות  (3)

כמפורט בתקנון  – ייניהם של תלמידים ספציפיים בפרטהאקדמית, של התלמידים ככלל וכן בענ

  .שעניינים אלה אינם בסמכותה של ועדת סטטוס ,ובלבד – זה וככל הנדרש מעבר לו

ונה על הטיפול להיות ממ ימנה אחד מחברי הוועדההוועדה לענייני תלמידים ראש -יושב (4)

במטרה לייעל  ,וזאת ,(הממונה)להלן:  הספר-מתלמידי ביתבעניינים האקדמיים של כל אחד 

את הטיפול בענייניהם האקדמיים השוטפים של התלמידים. כל אחד מהממונים יעמוד בקשר 

במסגרת הוועדה לענייני הנדונות הסוגיות לפתרון שנתון ויפעל העם נציגות הכיתה של 

מול הגורמים המוסמכים במכללה.  ,וכן תפקיד בהנושא  מולהספר, -מול הנהלת ביתתלמידים, 

דו"ח מפורט אודות זהות הממונים  הספר-ביתלמועצת הוועדה לענייני תלמידים תגיש 

 .של הסמסטר הראשון לסוף השבוע הרביעיעד  ,וזאת ותפקידיהם

וועדה לענייני תלמידים לדון ולהמליץ בפני דיקאנט הסטודנטים ו/או כל גורם הכות מבס (5)

 רלבנטי נוסף במכללה, בענייני מלגות ופרסים. 

-, עם מזכירות ביתהתלמידים-הוועדה לענייני תלמידים תעמוד בקשר שוטף עם נציגי מועצת (6)

בות דיקנאט ועם הגורמים המוסמכים האחראים על ענייני הסטודנטים במכללה, לר הספר

 .וועדת המשמעת אגודת הסטודנטים ,הסטודנטים

הנוגעים  הספר בנושאים-הוועדה לענייני תלמידים מוסמכת לפנות לכל אחת מוועדות בית (7)

 פרית אחרת.ס-שהם בסמכותה של ועדה בית ,לתחומי פעולה המצריכים שיקולים
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נת הלימודים, הוועדה לענייני תלמידים תתכנס לפחות פעמיים בשנה; פעם בתחילת ש (8)

, הוועדה רשאית להיפגשסמסטר ב'. בסמסטר א', ופעם נוספת לקראת סוף שנת הלימודים, ב

 במועדים נוספים. בהתאם לצורך,

 הספר.-בית לראשישיבותיה ותגישם מהוועדה לענייני תלמידים תכין פרוטוקולים  (9)

 הספר.-באישור ראש בית מותנותכל החלטות הוועדה לענייני תלמידים  (10)

 

 ועדת הספרייה  .ה

  הספר.-די ראש ביתי-הספרייה הוא מי שמונה לתפקיד זה עלועדת ראש -יושב (1)

 הספר.-די ראש ביתי-פנים אשר מונו עלהליבתי ו/או סגל הסגל החברי ועדת הספרייה הם חברי  (2)

ספר בוועדת הספרייה ה-רייה ו/או מי מחבריה יהיה גם זה נציג ביתראש ועדת הספ-יושב (3)

 המכללתית.  

תחת חסות הספרייה הכללית במכללה, ובפרט במסגרת ת הספרייה פועלת, בין היתר, ועד (4)

 ,את מדיניות הרכש של הספרייה המשפטית היא מתווההממונה על הספרייה המשפטית, 

לרבות ספרות משפטית מקצועית, מאגרי מידע אלקטרוניים בעברית ובאנגלית, הדרכות 

נהלים להנגשת הספרות המשפטית ומאגרי המידע  היא קובעת כן וכמ .אקדמיות, וכיוצא בזה

 ספר, באופן הנוח והיעיל ביותר.ה-לקהל המרצים והסטודנטים של בית

הנוגעים לתחומי פעולה  הספר בנושאים-ועדת הספרייה מוסמכת לפנות לכל אחת מוועדות בית (5)

 פרית אחרת.ס-שהם בסמכותה של ועדה בית ,המצריכים שיקולים

סמסטר א', ופעם נוספת בועדת הספרייה תתכנס פעמיים בשנה; פעם בתחילת שנת הלימודים,  (6)

 סמסטר ב'. בלקראת סוף שנת הלימודים, 

 ועדת הספרייה תעמוד בקשר שוטף עם הממונה על הספרייה המשפטית במכללה.   (7)

 ספר למשפטים בוועדת הספרייה המכללתית, לעדכן את חברי ועדתה-באחריות נציג בית (8)

ספר במידע הרלבנטי העולה מדיוני ועדת ה-י הסגל של ביתהספר ואת חבר-הספרייה של בית

 הספרייה המכללתית.  

 ספר.ה-ישיבותיה, ותגישם לראש ביתמועדת הספרייה תכין פרוטוקולים  (9)

 הספר.-באישור ראש בית מותנותכל החלטות ועדת הספרייה  (10)

 

 ועדת סטטוס .12

 )רמ"ד יועצים וסטטוס( מרכז הוועדהראש הוועדה, -ושביכהספר -ביתראש  :סטטוס חברי ועדת .א

ראש הוועדה רשאי -. יושבתלווה את עבודת הוועדה הספר-מזכירת בית .ראש ועדת ההוראה-יושבו
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, או כל גורם אחר מרצה המתמחה בתחום הלימוד הנדוןאו  ,בקורסמרצה לפי הצורך,  ,לזמן

כחבר בדיוני  הכרעה בסוגיה קונקרטיתהספר אשר השתתפותו נדרשת לשם -במכללה ו/או בבית

 .חברים לפחותשני כרה בלימודים קודמים יתקיים בהרכב של ההדיון בוועדה בנושא ה. הוועדה

הספר -ראש ביתוהשני יהא  או מרצה המתמחה בתחום הלימוד הנדוןקורס המרצה יהא אחד מהם 

  . ראש ועדת ההוראה-יושב או

ו/או להלן ופניות חריגות והכל כמפורט  לימודים קודמיםנוגעות להכרה ב סמכויות ועדת סטטוס .ב

   :סמכויות כגוןקנון, בכל מקום אחר בת

 .הישגיהם מחייבים דיון לגבי מעבר משנה לשנהר שסטודנטים א :המשך לימודים (1)

לפי "טופס  ומבקשים לחדשם הופסקו לימודיהםאו  הפסיקוסטודנטים אשר  :חידוש לימודים (2)

 '.אבקשה להמשך לימודים לתלמידים" המצ"ב כנספח 

המופיע  לפי "טופס בקשה לפטורים",: הכרה בלימודים קודמים והענקת פטורים מקורסים (3)

 .טופס בקשה לפטורים >טפסים >כניסה לשירותי מידעבאתר המכללה<

כניסה לשירותי לפי "טופס בקשה למועד מיוחד", המופיע באתר המכללה< :בחינות מיוחדות (4)

 .בקשה למועד מיוחד >טפסים >מידע

, אותו ניתן לקבל "פניה להגשת עבודה באיחור" טופסלפי  הגשת עבודות סמינריוניות באיחור: (5)

 ממדור בחינות.

 .הספר-ביתלפי מכתב בקשה מנומק אשר יוגש להנהלת  :דרישות אקדמיות חריגות (6)

הספר -ספר. לראש ביתה-נהלת ביתלפי מכתב בקשה מנומק אשר יוגש לה :שמיעה חופשית (7)

. הוועדה ידי-עלשבקשתו אושרה  אף על פישמורה הזכות למנוע שמיעה חופשית של מועמד, 

סמכות ועדת סטטוס בהקשר  ועדת סטטוס רשאית להתנות את השמיעה החופשית בתנאים.

 זה כפופה לכללים האקדמיים, המנהליים והכספיים המקובלים במכללה.

 .נפטרסטודנט אשר הענקת תואר ל (8)

 .אגרה כרוכות בתשלוםסטטוס וועדת להמוגשות בקשות חלק מה .ג

  סטטוסוועדת הגשת בקשות למועדי  .ד

, בהתאם רוף כל האישורים המתאימיםייש להגיש את הבקשות בצ מועד מיוחד לבחינות: (1)

 של המכללה וההוראות הרלבנטיות בתקנון זה. וציונים בחינותלתקנון 

רוף כל האישורים המתאימים ייש להגיש את הבקשות בצ קודמים: פטור והכרה בלימודים (2)

 .ממנו מבוקש הפטור בה מתקיים הקורס לפני פתיחת שנת הלימודים

 1במאי עד  1 למעט מקרים חריגים ויוצאי דופן המצדיקים זאת, חידוש והמשך לימודים: (3)

 .באוגוסט
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 .במשך כל שנת הלימודים הגשת עבודות סמינריוניות באיחור: (4)

 .במשך כל שנת הלימודים שאים שוטפים:נו (5)

 תחת סמכות ,החלטות ועדת סטטוס הינן החלטות אקדמיות ואינן נוגעות לענייני שכר לימוד. אלה .ה

 הגורמים המוסמכים במכללה.

 

 מועצת התלמידים .13

ארבעת ליני תלמידים לעניראש הוועדה -יושבבשבוע השלישי לפתיחת שנת הלימודים, יורה  .א

 יג לכל שנתון. נצ בהן יבחרלערוך בחירות לעיל  (4)(ד)11בסעיף כאמור  הממונים

בה  , אש הוועדה לענייני תלמידים את כל הנציגים לפגישהר-יושביזמין עם בחירת ארבעת הנציגים,  .ב

 ים וסגנו.ראש מועצת התלמיד-ייבחרו יושב

אותו שנתון כל אחד מהממונים בקשר עם נציגות הכיתה של יעמוד עם כינון מועצת התלמידים,  .ג

-במסגרת הוועדה לענייני תלמידים, מול הנהלת ביתוזאת הסוגיות המונחות לפתחו, לפתירת ויפעל 

  הספר, וכן מול הגורמים המוסמכים והאחראים במכללה. 

 

 הספר-קבלה לבית –' גפרק 

 תנאי הקבלה .14

-1800 , בטלפון מספר רשמה של המכללההמידע וההלקבל ממרכז  ישהספר -הקבלה לביתתנאי את  

 344-544. 

 

 מספר הסטודנטים .15

 100לא יעלה על שנת הלימודים הראשונה, להספר -המיועדים להתקבל בביתמספר הסטודנטים  

 רשימת חריגי הנשיא.במסך מספר הסטודנטים המתקבלים בפועל,  10% -סטודנטים. זאת, בנוסף ל 
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 מהלך הלימודים )כללי( –' דפרק 

 ופריסת תכנית הלימודים ורציפותם משך הלימודים .16

שלוש שנים במשך ולסיים את לימודי התואר  סטודנט חייב ללמוד תכנית לימודים מלאה וברצף .א

 וחצי.

 .לא ניתן לקצר את משך זמן הזכאות לתואר .ב

 המבקש לפרוס את תכנית הלימודים יהיה כפוף לכללים הבאים: ,במקרים חריגים, סטודנט .ג

אשר לא נלמדו תינתן עדיפות מוחלטת לקורסים העוקבת,  ת הלימודיםהמערכת לשנריכת בע (1)

 על קורסים משנים מתקדמות יותר. ,משנים קודמות

 חרוג מהם.יהיה ניתן לולא  כזה,תנאי המעבר משנה לשנה תקפים גם לגבי סטודנט   (2)

גם אם  ,עוקבתטרם נלמד לקורס משנה ר שאבמקרה של התנגשות בין קורס משנה קודמת  (3)

במערכת השעות  "חלונות"ייווצרו אפילו  ,יש לשבץ את הקורס המוקדם הסטודנט עולה שנה

  .של סטודנט כזה

רק באישור  ,תתאפשרבמערכת השעות  "חלונות"במסגרת  נוספים בחירה הוספת קורסי (4)

טופס לפנייה לוועדה לענייני " אשר תדון בבקשה המוגשת בפניה לפיהוועדה לענייני תלמידים, 

 :פרמטרים הבאיםהפי -על ,וזאת 'ב", המצ"ב כנספח תלמידים

 .טרם נלמדר שאקורס משנה קודמת באין התנגשות  (א)

 הסטודנט עומד בתנאי הקדם הנדרשים לקורס המבוקש. (ב)

 .רגיל סטודנטלשנה של  נקודות הזכות לשנה לא יעלה על סךנקודות הזכות  סכום (ג)

לעיל, כדי לאפשר לסטודנט הקלות  כמפורטאין במתן אישור לפריסת תכנית הלימודים  (5)

 ספר.ה-, לרבות תקנון ביתתקנוני המכללהעל פי  והמשמעתיותבדרישות האקדמיות 

יקטע התקופה המקסימאלית לפריסת תכנית הלימודים תהיה שבע שנים ברצף. ככל שסטודנט  (6)

הכללים המקובלים ביחס להתיישנות קורסים, לרבות הצורך בדבר רישום  עליו יחולו ,לימודיו

 חוזר לקורסים אשר התיישנו.

 ספר הסמכות לחייב סטודנט להירשם לקורסי חובה מסוימים.ה-ביתהנהלת ל יש במסגרת זו, (7)
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בחר לפרוס את תכנית הלימודים כמפורט לעיל, יחתום על הצהרה, כי הוא מודע לכל שסטודנט  (8)

הצהרת "טופס התנאים והמגבלות הכרוכים בפריסת תכנית הלימודים כמפורט לעיל. זאת, לפי 

 '.גת תכניות לימודים", המצ"ב כנספח בדבר פריס ית/סטודנט

 

 דרישות קדם לקורסיםמעבר לשנה גבוהה וסף  .17

 בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:לעבור משנתון לשנתון רק  ה רשאייהי סטודנט .א

 .לפי תקן השנתון בו למדאת נקודות הזכות  אם השלים (1)

  .לפחות 65לימודים הוא הממוצע ציוניו בשנת  (2)

 (., בפרק מבנה הלימודיםאת מבחן הדיקאן )כמפורט להלן עבר בהצלחה (3)

כל הפרה . למעבר במלואם שעמד בתנאי הסף סטודנט אינו רשאי להירשם לשנה מתקדמת מבלי .ב

של איסור זה תוביל לפסילת כל קורס, סמינר, סדנה או קליניקה שהסטודנט נרשם אליו, החל 

 ללמוד בו או סיים ללמוד אותו בניגוד להוראה זו.

(, סטודנט אשר קיבל אישור לפרוס את תכנית הלימודים, יוכל לעלות 1)א()17חרף האמור בסעיף  .ג

  לפי תקן השנתון בו למד. ,קורסי חובה משנילא יותר להשלים שנה אם נותרו לו 

בשנת לימודים, לא  נרשם אליהם ,חובה קורסימשני יותר באו לא ניגש לבחינה סטודנט אשר נכשל  .ד

 לימודים גבוהה יותר. יוכל לעלות לשנת

סטודנט שלא השלים את לימודיו בקורס חובה בשנת הלימודים הקודמת, חייב להירשם לקורס  .ה

 תכנית הלימודים.כל קורס אחר בחובה זה לפני הרישום ל

  

 חזרה על קורס .18

 כפוף למכסת נקודות הזכות המותרת בשנה.  ים חוזריםהרישום לקורס .א

 חזרה על קורס חובה לאחר כישלון .ב

 סטודנט אשר נכשל בקורס חובה חייב ללמוד אותו שוב. (1)

סטודנט כזה יהיה חייב במילוי כול חובות הלימוד כפי שייקבע בשנה שבה יחזור על לימוד  (2)

כתיבת עבודות בית, בחינות ביניים חובת נוכחות, הקורס. לא יינתן פטור משום חובה, לרבות 

 וכיו"ב.

 חזרה על קורס בחירה לאחר כישלון .ג

  אשר נכשל בקורס בחירה יכול, אם כי אינו חייב, להירשם אליו שוב.  סטודנט (1)
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סטודנט כזה יהיה חייב במילוי כל חובות הלימוד כפי שייקבע בשנה שבה יחזור על לימוד  (2)

כתיבת עבודות בית, בחינות ביניים לרבות חובת נוכחות, חובה, מכל הקורס. לא יינתן פטור 

 וכיו"ב.

 על סמך מקום פנוי בלבד.הרישום לקורס חוזר יהיה  (3)

 רישום חוזר לאותו קורס.ניתן יהיה למנוע ממנו יותר מפעם אחת בקורס בחירה, נכשל סטודנט  (4)

 חזרה על קורס חובה או בחירה שלא לאחר כישלון .ד

תנאי סף לדיון בבקשה לחזרה על קורס חובה או בחירה שלא לאחר כישלון לשם שיפור ציון  (1)

 הקורס מתקיים שנה לאחר מכן. , וכי רק פעם אחתשנה קודם לכן בו סטודנט נבחן השהוא, 

את  בל ציון עובר ומעוניין לנסות לשפר, קיבחירה סטודנט אשר ניגש לבחינה הסופית בקורס (2)

 את הקורס, בכפוף למקום פנוי. שוב בקורס, יוכל ללמוד  הציון

 קליניקה, סדנה, או סמינריון. :לא תאושר חזרה על קורס בחירה שהוא (3)

 חייב ללמוד אותו מחדש. ,בוסטודנט אשר למד קורס חובה אך לא ניגש לבחינה הסופית  (4)

יאושר זה קורס לרישום האולם  ,לחזור וללמוד בקורס חובה לצורך שיפור ציוןרשאי סטודנט  (5)

 מכסת נקודות הזכות המותרת באותה שנה.מ ,כתוצאה מכך ,א יחרוגל הסטודנטש ,בתנאי

כפי שייקבעו בשנה שבה יחזור על  בקורס סטודנט כזה יהיה חייב במילוי כל חובות הלימוד

 לימוד הקורס. 

מועד לסטודנט לא יורשה ללמוד כל קורס אשר מועד הוראתו חופף, באופן מלא או חלקי,  (6)

 ההוראה של המקצוע אשר עליו ללמוד מחדש.

השלים את הקורס, יוחזר הציון הקודם  נרשם לקורס חוזר לשם שיפור ציון, ולאר שאסטודנט  (7)

 .ולא ניתן יהיה להירשם פעם נוספת לקורס

 .רשאי לשפר ציון בבחינה פעם אחת בלבד בכל קורס סטודנט (8)

 ן.הציון הקובע לחישוב הינו ציון המבחן האחרו (9)

יוכל לעשות זאת עד לקבלת אישור זכאות  ,סטודנט המבקש לשפר הישגיו בקורס מסוים (10)

ושר בחינה מיוחדת לשם לא תא ידי רישום מחדש לקורס.-, ועלהספר-ביתראש  ידי-על , לתואר

 .שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר

אם קורס זה מהווה דרישת קדם לקורס אחר אותו  ,הישגיו בקורסאת סטודנט לא יוכל לשפר  (11)

 .  סיים
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 מניעת המשך לימודים עקב כישלון .19

, חזר ולמד בו או בקורס שהוא תחליף אותו או לא ניגש לבחינה בו נכשל בקורס חובהשסטודנט  .א

 ספר.ה-, יופסקו לימודיו בביתאו לא ניגש לבחינה בו קורס, ונכשל פעם נוספת

רק הופסקו לימודיו של סטודנט עקב כישלון כפול כאמור, יוכל לפנות בבקשה לחידוש לימודיו  .ב

-לביתמד בתנאי הקבלה שע ,ובלבדודיו. זאת מיום הפסקת לימאחת, לפחות, אקדמית  השנבחלוף 

תהיה רשאית להכיר בקורסים אשר למד  ועדת סטטוסההרשמה. אז,  של חידושהבשנת  הספר

  הספר בעבר.-תבבי

 

 וחידושם הפסקת לימודים .20

 הפסקת לימודים .א

מודיו, ימלא טופס סטודנט אשר נרשם לשנת לימודים, ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לי (1)

 סטודנטיםלימוד, ספרייה, דיקאנט ה-הכולל חתימות של מדור שכרהפסקת לימודים 

 אותם כבר קיבל.ההרשמה את אישורי  יצרףוכן , והמזכירות האקדמית

אשונה רק לאחר שסיים את שנת הלימודים הר ,סטודנט רשאי להגיש בקשה להפסקת לימודיו (2)

  .ופס הודעה על הפסקת לימודיםטהספר. זאת, באמצעות -שור ראש ביתובאי

ספר, לא יוכל לחדשם ה-מאת ראש בית ,כאמור ,יק את לימודיו ללא רשותספסטודנט אשר ה (3)

 זמן.האותו בשהם ספר ועמד בתנאי הקבלה כפי ה-נרשם מחדש לביתכן אלא אם 

 פסיקם שוב. חדשם שנית אם הל לא יוכל וחידשם, סטודנט אשר הפסיק את לימודיו פעם אחת (4)

 

 חידוש לימודים .ב

כדין סטודנט חדש והוא יידרש לעבור הליכי הרשמה  ודינסטודנט המבקש לחדש את לימודיו  (1)

 . ( לעיל2)א()20הספר, כאמור בסעיף -קיבל את אישור ראש ביתכן , אלא אם רגילים

בקשה לחידוש  טופסהמכללה, יגיש לוועדת סטטוס של  ,המבקש לחדש לימודיוסטודנט  (2)

 .לימודים

בעת חידוש תהא נהוגה סטודנט המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים אשר  (3)

 לימודיו.

אם התקופה שבין הפסקת הלימודים וחידושם אינה עולה על שתי שנות לימוד, יוכרו קורסים  (4)

 לצורך המשך לימודיו. ,אותם למד הסטודנט לפני ההפסקה

לחייב את הסטודנט לחזור  ועדת סטטוסרשאית מודים על שנתיים, עלתה תקופת הפסקת הלי (5)

 כבר למד ונבחן בהם וכן לחייבו בהשלמות שונות לקראת קבלת התואר. םאות יםעל קורס
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סטודנט רשאי להפסיק את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים,  (6)

חייב כאמור סטודנט י שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר. בכל מקרה, תבל

תקופת ההפסקה. לא סיים את כולל לא וך שבע שנים, הספר ת-לסיים את לימודיו בבית

נרשם  כן הסטודנט את לימודיו תוך התקופה האמורה, יופסקו לימודיו ולא יוחדשו; אלא אם

היו באותו זמן. במקרה זה, לא כפי שי ,הספר-אי הקבלה לביתהוא ללימודים מחדש ועמד בתנ

 .ועדת סטטוסספר קודם לכן, כולם או חלקם, אלא באישור ה-יוכרו הלימודים אשר למד בבית

 

 לימודים קודמים הכרה ב .21

-תואר אקדמי קודם של מוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או בחוץ לארץ )המוכר על בעל טודנטס .א

 .הבחירה קורסינקודות זכות מבין  10המקנה מלימוד  פטור איה ,ידי המועצה להשכלה גבוהה(

שנה  סיים –לימודים חלקיים במשפטים במוסד להשכלה גבוהה בישראל  אשר למד סטודנט .ב

 קורסישל מסך נקודות הזכות  לא יותר משלישמלימוד של  פטור יוכל לקבל –ראשונה לפחות 

 .סועדת סטטוידי -על ו. זהות הקורסים והיקף הפטור, ייקבענ"ז( 33)כלומר, עד  החובה

 קורסי לא יינתן פטור מלימודלמעט במקרים חריגים לגביהם מוסמכת ועדת סטטוס להחליט,  .ג

ל מוסד שספר למשפטים -או בביתאשר נלמדו שלא בפקולטה  ,חובה עבור קורסים משפטיים

   להשכלה גבוהה בישראל.

, ידווחו בגיליון הציונים ללא פירוט וללא ציון ולא עדת סטטוסוידי -לימודים אשר הוכחו והוכרו על .ד

 יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקלל.

 

 הכרה בפעילות חברתית וקהילתית .22

בעבור פעילות חברתית  –פעם אחת במהלך לימודי התואר  –זכאי לשתי נקודות זכות יהא סטודנט  .א

 .2018-בחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"חוקהילתית, כמפורט 

ידי -, כפי שאלה גובשו עלבקשה להכרה בפעילות שלפי סעיף זה, תידון לפי הנהלים וההנחיות .ב

 הגורמים המוסמכים במכללה.

 

 דיקאןמצטייני  .23

 .לנוהל סיום תואר של המכללההנוגעות  הוראותההוראות פרק זה משלימות ואינן מחליפות את  .א

 שנתון.בביותר  המשוקלל הגבוההסטודנט בעל ממוצע הציונים הוא  דיקאן ןמצטיי .ב

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504074.pdf
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אותם למד  לקורסי החובה אך ורק מתייחסת ןאנים לעניין מצטייני הדיקבדיקת ממוצע הציו .ג

  .ון ובלבד שנרשם לתכנית לימודים מלאההסטודנט באותו שנת

ציוני "עובר" ו"פטור" ייכללו בסך הנקודות לצבירה לצורך ביסוס תכנית לימוד מלאה, אך לא  .ד

 ייכללו בחישוב הממוצע.

בקורסי החובה מועדי ב' כל הזנת ציוני בסיום יהיה  ,מועד בדיקת הציון המשוקלל לצורכי סעיף זה .ה

 .של שנת הלימודים

 סטודנטים אשר: לא ייכללוברשימת מצטייני הדיקאן  .ו

 , ו/או;בעבירת משמעתהורשעו  (1)

שלא ניגשו  :קורסים, משוםנפסלה השתתפותם בנרשם להם ציון נכשל ו/או סטודנטים אשר  (2)

–אחר חובת נוכחות  א מלאושלשלא נרשם להם ציון מכל סיבה אחרת,  או ,לבחינה הסופית

סמינר, שלא הגישו את העבודה הסמינריונית, לא השלימו את המטלות המזכות אותם בציון ב

 עובר.

במעמד טקס פתיחת שנת המשפט מצטייני הדיקאן יקבלו מכתב ותעודת הוקרה, אשר יימסרו להם  .ז

 ר.הספ-די ראש ביתי-לשנת הלימודים העוקבת, או בכל דרך אחרת אשר תיקבע על

ן לבעלי התפקידים וכ ספרה-הודעה על רשימת מצטייני הדיקאן תישלח לסגל ולסטודנטים של בית .ח

משפט השלום, הסנגור ה-, נשיא ביתהמשפט המחוזי-הבאים במחוז הצפון ובמחוז חיפה: נשיא בית

 .הדין-לשכת עורכיהמחוז בראש ו זי, פרקליט המחוז )פלילי ואזרחי(הציבורי המחו

 

 סיום הלימודים .24

הספר בקשר -כל הדרישות של המכללה ושל ביתבהספר אם עמד -סטודנט יסיים את לימודיו בבית .א

 אשר למד. קורסיםלפחות ב 65נקודות זכות והוא בעל ציון ממוצע של  142ללימודיו, צבר 

 (..LL.Bסטודנט כזה יהיה זכאי לקבל מן המכללה תעודת בוגר במשפטים ) .ב

. לנוהל סיום תואר של המכללה" או "בהצטיינות יתרה" כפוף סיווג התואר לפי סיום "בהצטיינות .ג

"הצטיינות ה זכאי לציון "הצטיינות" או , לא יהיועדת המשמעתידי -סטודנט אשר הורשע על

 יתרה" בכיתוב על גבי התעודה.
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 מבנה הלימודים –' הפרק 

 כללי .25

המוסמכים במכללה  ספר, תוך התייעצות עם הגורמיםה-די ראש ביתי-תכנית הלימודים תיקבע על .א

 הספר למשפטים.-ובבית

 וימי ההוראה שלפי הקורסיםהיקף ספר אינו מתחייב כי הרכב תכנית הלימודים, תכניה, ה-בית .ב

צרכים אקדמיים ומשיקולים הכל בהתאם ל ;לא ישונו במהלך הלימודים לתואר בוגר התכנית

 .נוספים

 

 הרכב תכנית ההוראה .26

הנכללים במסגרת ) בחירה-ומקורסי חובת בחירה קורסימ ,חובה קורסיתכנית ההוראה מורכבת מ .א

 .קורסי החובה(

 וסמינרים. שיעורי בחירה, קליניקות, סדנאות יםהבחירה כוללקורסי  .ב

 ד מהם, והם כוללים:הסטודנט לבחור אח ו שלהם קורסים אשר חובתבחירה -קורסי חובת .ג

עברי, משפט מוסלמי או משפט )חובה לבחור בין משפט נ"ז  2בהיקף של משפט דתי בשנה א':  (1)

 .נוצרי(

)חובה לבחור בין דיני משפחה במשפט העברי לדיני  נ"ז 4בהיקף של  בשנה ב': דיני משפחה (2)

 .המשפחה במשפט המוסלמי(

 .חירה אשר לא נלמד על ידוב-קורס חובת ,כקורס בחירה ,לבחור סטודנט רשאי (3)

 

 המכסה של נקודות זכות בשנת לימודים .27

 נקודות. 142הזכות שסטודנט חייב להשלים לשם קבלת זכאות לתואר בוגר היא המכסה של נקודות  .א

 סך נקודות הזכות האמור מורכב מקורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים, כמפורט להלן: .ב

 נקודות. 101 –קורסי חובה  (1)

 נקודות. 37 –קורסי בחירה  (2)

 נקודות. 4 –סמינרים  (3)

 תקן נקודות הזכות בכל שנתון יהיה כלהלן: .ג

 .38 –א'  שנה (1)

 .43 –שנה ב'  (2)
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 .45 –שנה ג'  (3)

 .16 –שנה ד'  (4)

 

 חובהקורסי  .28

 ד'.-החובה נלמדים בשנים א'קורסי  .א

 חובה בלבד.קורסי שנה א' כוללת  .ב

בהתאם לצרכים  , והיא עשויה להשתנות מעת לעתלהלןהחובה לפי שנתון מפורטת  קורסירשימת  .ג

 הספר.-האקדמיים של בית

 

 'א שנהל החובה קורסי (1)

 מספר נקודות הזכות שם הקורס
 2 מבוא למשפט
 2 מחקר משפטי

 6 דיני חוזים
 3 משפט בינלאומי פומבי ומוסדות בינלאומיים

 4 שיטות משפט
 2 אתיקה מקצועית א'

  6 משפט חוקתי
 5 דיני עונשין

 4 מבוא לתורת המשפט
 2 מבוא למשפט מוסלמי/מבוא למשפט עברי/משפט נוצרי*

 2 1למשפטנים**הבעה עברית מתקדמת 
 נקודות 38 הכל-סך

 

 * חובה ללמוד אחד משלושת הקורסים; ניתן ללמוד את הקורסים האחרים כקורסי בחירה.

 ** הקורס מהווה תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'.  

  

 'ב שנהל החובה קורסי (2)

 מספר נקודות הזכות שם הקורס
 2 אנגלית למשפטנים

 6 דיני נזיקין
 6 דיני קניין

                                                        
ספר. לא ייערך מועד ב' ביחס למבחן זה. ה-די ביתי-סטודנט יהיה רשאי לגשת למבחן לפני פתיחת הקורס, במועד אשר ייקבע על 1

נכשל הסטודנט במבחן הפתיחה, או ביקש הסטודנט יחויב בעלות הקורס. ו ציון המבחן יירשם בגיליון הציונים כציון הסופי בקורס
 לשפר את ציונו בו, חלה עליו חובה להשתתף בקורס ולמלא אחר כל חובות הקורס, על מנת להיבחן במבחן הסופי בקורס. 
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 4 משפחה במשפט המוסלמי/דיני משפחה עברי* דיני
 4 סדר דין פלילי
 5 משפט מנהלי

  2 ניתוח כלכלי של המשפט
 4 דיני תאגידים

 4 דיני עבודה
 2 ן(סמינריו-מחקר משפטי מתקדם )פרו

 נקודות 39 הכל-סך
 

 * חובה ללמוד אחד משני הקורסים; ניתן ללמוד את הקורס האחר כקורס בחירה.

 

 'ג שנהל החובה קורסי (3)

 מספר נקודות הזכות שם הקורס
 2 משפט בינלאומי פרטי

 6 סדר דין אזרחי
 2 קניין רוחני

 2 אתיקה מקצועית ב'
 2 ניסוח מסמכים משפטיים

 4 דיני מסים
 נקודות 18 הכל-סך

 

 'ד שנהל החובה קורסי (4)

 מספר נקודות הזכות שם הקורס
 6 דיני ראיות

 נקודות 6 הכל-סך
 

 בחירהקורסי  .29

 סדנאות.ובחירה כוללים קורסים, קליניקות  קורסי .א

, בכפוף לתנאי הקדם שנה ב' ללימודיהםבבחירה החל בקורסי סטודנטים רשאים להשתתף  .ב

 .בתקן ולמכסת נקודות הזכות

לפי שנתונים לרישום היצע קורסי הבחירה ייקבע בתחילת כל שנה אקדמית. זמינות קורסים אלה  .ג

 בתחילת כל שנה אקדמית, בכפוף לשיקולים אקדמיים ולאילוצי מערכת ההוראה.תיקבע גם היא 

 קורסי בחירה בהיקף הבא:בסטודנט יהיה חייב ללמוד  .ד

 .זכות נקודות 4 –שנה ב'  (1)

 .זכות נקודות 25 –שנה ג'  (2)
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 זכות. נקודות 8 –שנה ד'  (3)

 קורסי הבחירה.לעיל יבואו במניין נקודות הזכות של  22הנרכשות לפי סעיף נקודות הזכות  .ה

ו צרכי פי-עלסמינרים עשויה להשתנות מעת לעת רשימת קורסי הבחירה, הקליניקות, הסדנאות וה .ו

 .הספר-ביתהאקדמיים של 

 

 :בחירה קורסי רשימת .ז

 מספר נקודות הזכות שם הקורס
 2 חוזי צרכנות

 3 הפשע המקוון
 3 דיני בעלי חיים

 3 רגולציה מנהלית
 2 משפט ברשת

 2 משפטיים ואתיים: טכנולוגיה בשירות האדם היבטים
 3 דיני בנקאות

 3 חברות ויחידים בקשיים
 3 הוצאה לפועלדיני 

 2 דיני מכרזים
 3 אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

 2 דיני מעצרים
 4 משפט מבוים

 2 משפט פלילי בינלאומי
 2 משפט ומגדר

 2 סביבההאיכות דיני 
 2 מבוא לדיני בריאות

 2 סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים
 2 סוגיות במקרקעין

 2 דיני מע"מ
 2 עבירות צווארון לבן

 2 סוגיות מתקדמות במיסוי מקרקעין
 3 דיני חינוך

 2 עוולות מסחריות
 2 לשון הרע והגנת הפרטיות

 3 משפט האיחוד האירופי
 2 ישית למשפטנים*א-משא ומתן ותקשורת בין

 2 סכסוכים*גישור ויישוב 
 2 היבטים פילוסופיים והשוואתיים של חופש הביטוי

 2 מבוא למשפט מוסלמי/מבוא למשפט עברי/משפט נוצרי**
 2 דיני משפחה במשפט המוסלמי/דיני משפחה עברי***

 2 דיני צרכנות
 2 רימינליזציה מול לגליזציהק –שאלת ההפללה 
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 2 דיני השותפות והניסיון במשפט הפלילי
 3 ילדים ונוער במשפט
 2 תרבותיות-שפטיים של רבמ-היבטים פילוסופים

 2 דיני ביטחון סוציאלי
 2 דיני תכנון ובניה

 
 .פ”תש* לא מוצעים בשנה"ל 

 האחרים כקורסי בחירה.לבחור בקורסים אחד משלושת הקורסים בשנה א'; ניתן לבחור ב** חובה 
 האחר כקורס בחירה.לבחור בקורס אחד משני הקורסים בשנה ב'; ניתן לבחור ב*** חובה 

 

 קליניקות רשימת .ח

 מספר נקודות הזכות שם הקורס
 4 קליניקה לסיוע משפטי לנזקקיםה
 4 קליניקה לזכויות נאשמים וחשודיםה

 4 הקליניקה להגנת הצרכן
 4 לאכיפת חיובים וחדלות פירעון הקליניקה

 

 סדנאות רשימת .ט

 מספר נקודות הזכות הקורסשם 
 4 סדנת הלכה למעשה

 4 סדנה לזכויות החולה
 2 סדנת ליטיגציה פלילית

 2 סדנת ליטיגציה אזרחית
 2 סדנת ליטיגציה מנהלית

 4 סדנה בדיני הסחר הבינלאומי
 0 סדנת פרקטיקה משפטית*

 
-אקדמיות. הסדנה מועברת עלסדנה זו אינה מזכה את הסטודנטים המשתתפים בה בנקודות זכות * 

ידי חברה מסחרית, כאשר מטרתה להכין ולהכשיר את הסטודנטים המשתתפים בה לקראת בחינת 
 הדין בישראל.-ההסמכה של לשכת עורכי

 

  .המתקיימות במקביל או סדנה אחת ליותר מקליניקה אחת םלהירשלא ניתן  .י

 יניקה וגם לסדנה.בכפוף לכל מניעה אחרת, אין מניעה להירשם במקביל גם לקל .יא

, רשאית ועדת סטטוסספר. ה-לא יתאפשר רישום לקורסי בחירה מחוץ לתכנית ההוראה של בית .יב

 ,לאשר, במקרים חריגים ויוצאי דופן, רישום לקורס בחירה המוצע בחוג אחר במכללה, ובלבד

 ספר. ה-שקורס זה קשור במאפייניו לנושאים הנלמדים בבית
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קדימות תינתן תחילה לסטודנטים ה ;בהתאם לסדרי קדימויות הרישום לקורסי הבחירה ייעשה  .יג

 סטודנטים של שנה ב'.לולאחר מכן  סטודנטים של שנה ג'לשל שנה ד', לאחר מכן 

דימויות נוספות לפי קהספר להעניק -הוועדה לענייני תלמידים רשאית להנחות את מזכירות בית .יד

 לסטודנטים מסוימים.נוגעים הצרכים אקדמיים בעניינים קונקרטיים 

 

 הנחיות מיוחדות לגבי קליניקות .30

 לעולם המעשה.הסטודנטים ערך התרומה לקהילה וכן חשיפת הטמעת עיקר בקליניקות הוא  .א

 .מתווה המל"ג להפעלת קליניקות משפטיותהקליניקות ינוהלו בהתאם ל .ב

-על ספר, וכןה-, שהוא חבר הסגל האקדמי של ביתאמורכ ידי מנחה אקדמי-קליניקות ינוהלו עלה .ג

 ין במקצועו.ד-ידי מנחה קליני, שהוא, לכל הפחות, עורך

, המנחה האקדמי יהיה אחראי על בניית המערך האקדמי של הקליניקה, לרבות קביעת תכניה .ד

 .וההכשרה האקדמית של הסטודנטים, לרבות המטלות האקדמיות המרכיבות את הציון בקליניקה

יהיה אחראי על ההכשרה המנחה הקליני יעבוד בצוותא חדא ובכפיפות למנחה האקדמי, והוא  .ה

 יפקח על הפעילות המעשית של הסטודנטים במסגרת הקליניקה.המעשית של הסטודנטים ו

מפגשים, לפחות אחת  הספר יתקיימו-בגדר הפעילות האקדמית של הקליניקות, במסגרת בית .ו

 ,, לאירוח מרצים אורחיםאקדמיתוקדשו להכשרה ימפגשים אלה  הספר.-לשבועיים, במסגרת בית

לקיום דיונים אודות הקשרים בין ההיבטים האקדמיים והמעשיים בפעילות הסטודנטים במסגרת 

 הקליניקה ועוד.

לצד הפיקוח של המנחה הקליני, במסגרת פעילות הקליניקות, יגישו הסטודנטים דו"חות  .ז

 די מנחי הקליניקות. י-אשר ייקבעו עלתקופתיים בנושא, בהיקף ובאופן 

מנחי הקליניקה רשאים להיוועץ בגורמים המקצועיים שבמסגרתם ביצעו הסטודנטים את  .ח

ההתנסות המעשית, בכל הנוגע לקביעת הציון הסופי בקליניקה ובלבד שהדבר מופיע בסילבוס 

 הקורס. 

תווה המל"ג להפעלת מל 5סעיף ב האמור את בחשבון להביא ישבעת תכנון הסילבוס לקליניקות,  .ט

"בשל ההכשרה האקדמית, ככל שזו ניתנת בקליניקה, תוענק נקודת  , לפיו:קליניקות משפטיות

 3  זכות לכל שעת כיתה סמסטריאלית. בשל פעילות קלינית תוענק נקודת זכות נוספת עבור לפחות

  שעות של עבודה קלינית )עבודת שטח, הכשרה מעשית( במוסד או מחוצה לו".

נ"ז. משמע, כדי שהסטודנט יהיה  4 -הספר הן שנתיות ומזכות את הסטודנטים ב-בביתיקות הקלינ .י

שעות בשבוע ועוד שעה בשבוע בכיתה  3הנקודות, עליו להיות במהלך השנה "בשטח"  4זכאי לכל 

 )ניתן, כמובן, לרכז את שעות הכיתה למשל, שעתיים אקדמיות פעם בשבועיים(.

https://che.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94/
https://che.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94/
https://che.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94/
https://che.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94/
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 הספר יעמוד חבר סגל בכיר.  -לות במסגרת ביתבראש מערך הקליניקות המתנה .יא

לדווח על  הקליניקות מערךראש , מחויב מתווה המל"ג להפעלת קליניקות משפטיותבהתאם ל .יב

, בין הקליניקות פעילותעל  הספר-בית של ההוראה ולוועדתהספר -בית לראשפעילות הקליניקות 

 :על הדיווח היתר,

 .הקליניקה מטרות (1)

 .המטרות השגת לצורך שבוצעה האקדמית ההכשרה (2)

 .המטרות השגת לצורך שבוצעה המעשית ההכשרה (3)

 .שאירעו מיוחדים אירועים על דיווח (4)

 

 הנחיות מיוחדות לגבי סדנאות .31

החומר  המיישמות אתלאפשר לסטודנטים להתנסות במגוון פעילויות מעשיות  ,מטרת הסדנאות היא .א

 ספר, ביחס לתחומים שונים של המשפט.ה-האקדמי הנלמד בבית

 ספר.ה-די מנחה אקדמי שהוא חבר הסגל האקדמי של ביתי-תנוהל עלסדנה ה .ב

היא של המנחה  ,האחריות הבלעדית לקביעת מנגנון הפיקוח על פעילות הסטודנטים בפעילות המעשית .ג

 ניהול הסדנה.  לרשאי להסתייע בגורמים המקצועיים עימם הוא פועל  , והלההאקדמי

 קביעת תכניה.ועל המנחה האקדמי יהיה אחראי על בניית המערך האקדמי של הסדנה  .ד

. מפגשים אלה עת המרצהלפי קבימפגשים, תכלול  הספר-במסגרת בית הפעילות האקדמית של הסדנה .ה

יוקדשו לאירוח מרצים אורחים ו/או לקיום דיונים אודות ההיבטים האקדמיים והמעשיים של פעילות 

 ה.סדנבהסטודנטים 

שבמסגרתם ביצעו הסטודנטים את ההתנסות  ,בגורמים המקצועיים ץלהיוועמנחי הסדנה רשאים  .ו

 בכל הנוגע לקביעת הציון הסופי בסדנה ובלבד שהדבר מופיע בסילבוס הקורס.  ,המעשית

 

 סמינרים .32

 4 -במזכים אותו אלה  .שני סמינרים, אחד בכל שנההשתתף בלד', סטודנט יהיה חייב  -בשנים ג' ו .א

 .נקודות זכות עבור כל סמינר( 2) נקודות זכות

להשתתף סמינר בשנה ג', או שלא קיבל בו ציון עובר, לא יהיה רשאי השתתף ב סטודנט אשר לא .ב

 .שני סמינרים באותו הסמסטר בשנה ד'ב

א תנאי להרשמה לסמינר. זאת, ; הימינריון("ס-הצלחה בקורס החובה "מחקר משפטי מתקדם )פרו .ג

 די מרצי הסמינר.י-קדם ספציפיים הנקבעים עלבנוסף לתנאי 

https://che.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94/
https://che.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94/
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לפי שנתונים תיקבע גם היא  ם לרישוםהיצע הסמינרים ייקבע בתחילת כל שנה אקדמית. זמינות .ד

 בתחילת כל שנה אקדמית, בכפוף לשיקולים אקדמיים ולאילוצי מערכת ההוראה.

 :*הסמינרים רשימת .ה

 מספר נקודות הזכות שם הקורס
 2 **ציבורי במימד השוואתי סוגיות מתקדמות במשפט

 2 איסלאם ויהדות: מפגש ההלכות
 2 חוקתיות ללא חוקה

  2 דמוקרטיה, סובלנות וזכויות אדם
 2 **התחדשות עירונית

 2 **מיסוי בינלאומי
 2 **אחריות המדינה בנזיקין
 2 המוות בדיני המשפחה**

 2 חיסיון מפני הפללה עצמית
 2 משפט פרטי השוואתי

 2 תאגידים וקהילות
 2 הפוליטיקה הכלכלית של החקיקה

 2 יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות
 2 הגנה על אינטרסים מיוחדים בנזיקין

 2 משפט פלילי מהותי, דיוני וראיות
 2 משפט בינלאומי

 נקודות 4 הכל-סך
 

בהתאם לרשימה אחד בשנה ג' ואחד בשנה ד' * חובה לבחור שניים מן הסמינרים המוצעים ברשימה, 
 הקונקרטית אשר תוצע בתחילת כל שנה אקדמית. 

 .פ”תש** לא מוצעים בשנה"ל 
 

  ספר. ה-מחוץ לתכנית ההוראה של בית לסמינריםלא יתאפשר רישום  .ו

ייעשה בהתאם לסדרי קדימויות, כאשר קדימות תינתן תחילה לסטודנטים של  סמינריםהרישום ל  .ז

 לאחר מכן סטודנטים של שנה ג'.ושנה ד' 

דימויות נוספות לפי קהספר להעניק -רשאית להנחות את מזכירות בית הוועדה לענייני תלמידים .ח

 נוגעים לסטודנטים מסוימים.הצרכים אקדמיים בעניינים קונקרטיים 

 

 הנחיות מיוחדות לגבי סמינרים .33

 נקודות זכות.  2סמינר יתקיים במתכונת סמסטריאלית, בהיקף של  .א

סמינר יתנהל במתכונת הבאה: בתחילת הסמינר, המרצה יקדיש שלושה עד ארבעה מפגשים  .ב

קביעת נושאי הסמינר, לתיאום נושאי העבודות של הסטודנטים ובשבועיים להרצאות מבוא 
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 בליוגרפית ממוקדת לנושא הסמינר.מועדים להצגת עבודותיהם במסגרת הקורס ולהדרכה בי

לאחר מכן, יוקדשו  ., על פי הצורך, להדרכות אישיותעם הסטודנטים בהמשך ייפגש המרצה

 הצגת עבודות הסטודנטים בפני יתר הסטודנטים בקורס.להמפגשים 

סטנדרט בנושא ההמרצה את הסטודנטים שלו ינחה במסגרת ההנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית,  .ג

וד הנהלים בדבר היושרה , לרבות חידכתיבת עבודותיהםמהם במחקרי המצופה -האקדמי

 .האקדמית המצופה מהסטודנטים וההשלכות של הפרתה

עבודה סמינריונית להיות מוגשת וערוכה כטקסט אקדמי מחקרי היא תכלול את כותרת על  .ד

מינר, שמו של הסטודנט ומספר היא מוגשת, שמו של מרצה הסבמסגרתו העבודה, שמו של הסמינר 

ותמצית  שאלת המחקר, בין היתר, ויוצגמבוא וסיכום בהם תעודת הזהות שלו, תוכן עניינים, 

לי הציטוט לכערוכות לפי תהיינה , העבודה גופא ורשימה ביבליוגרפית. הערות השוליים ממצאיו

 .האחיד בכתיבה משפטית

המרצה רשאי להוסיף דרישות אקדמיות נוספות לסמינר מעבר להגשת העבודה הסמינריונית,  .ה

 בסילבוס הקורס. שציין זאתלרבות מטלות ביניים ובלבד 

המרצה זמין, במסגרת שעות הקבלה, יהיה הכנת העבודה הסמינריונית, מהשלבים של בכל אחד  .ו

 ם ולהנחותם.לפגוש את הסטודנטי

 .להלןכללים להגשת עבודה סמינריונית, לרבות מועדים להגשתה, כמפורט  .ז

 

 תנאי קדם/תנאים מקבילים .34

 תנאים ו/או  תנאי קדםמרצה רשאי לפרט בסילבוס גופו בנוסף לכל תנאי קדם אשר הוזכר בתקנון,  

 נוספים. מקבילים 

 

 אקדמית חובת לימוד אנגלית .35

 במכללהאקדמית חובת לימוד אנגלית  .א

 די רשויות המכללה. י-נקבעה עלשבשפה האנגלית, ברמה  לשלוטסטודנט במכללה חייב  (1)

די י-אם הגיע ל"רמת פטור" אשר הוגדרה על אקדמיתאנגלית  םיהיה פטור מלימודיסטודנט  (2)

 .  בתקנון לימודי חובה המכללה

סמסטר א' לשנה השנייה  םבמכללה עד תוהאקדמית לסיים את לימוד האנגלית חייב סטודנט  (3)

 ללימודיו.

https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur.pdf
https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur.pdf
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"סף מעבר לשנה גבוהה ודרישות בדבר ישה זו, יהיה כפוף להוראות לא יעמוד בדרשסטודנט  (4)

ם לקורסים"; הוא לא יוכל לעלות לשנת הלימודים העוקבת ויכול ללמוד רק אנגלית קד

 וקורסים בהם נכשל.

 

 הספר-חובת לימוד אנגלית בבית .ב

-טודנט יהיה חייב עד תום סמסטר ב' לשנה השנייה ללימודיו בביתסמלבד האנגלית האקדמית, 

 2שלים את הקורס "אנגלית למשפטנים".הספר לה

 

 איסור חפיפה .36

שעת ההוראה של לתם חופפת באופן מלא או חלקי אסטודנט אינו רשאי ללמוד קורסים אשר שעת הור

 קורס אחר אותו הוא לומד במכללה.

 

 מבחני דיקאן .37

ערך לכלל יי ,'(ג -)שנה א', ב' ו הספר-ביתהראשונות ב לימודהת ושנ משלושכל אחת בסוף  .א

-לשכת עורכי)להלן:  ראלביש הדין-ונת בחינות ההסמכה של לשכת עורכיהסטודנטים מבחן במתכ

אשר נלמדו בשנת הלימודים אליה משויך  ,יתבסס על הדינים המחייבים לבחינות הלשכהש, (הדין

 .(דיקאןהמבחן )להלן:  הסטודנט

תפורסם בסמוך לפרסום רשימת החיקוקים  ,לבחינת הדיקאן רשימת החיקוקים המחייבים .ב

 הדין.-בים לבחינת ההסמכה של לשכת עורכיהמחיי

 במסגרתרק חלקם של החיקוקים המופיעים ברשימה יילמדו  .הלימוד למבחן הדיקאן הוא עצמאי .ג

 הקורסים.

ידע מעבר לזה הנלמד במהלך שנת  עבורוולא נדרש  מיומנויות של ניתוח טקסט משפטיהמבחן בוחן  .ד

 הלימודים. 

  3לעלות שנה.חייב לקבל ציון עובר במבחן הדיקאן על מנת  סטודנט .ה

                                                        
 האקדמית הקורס מוצע הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'. זאת כדי לאפשר לסטודנטים אשר טרם סיימו את חובת לימוד אנגלית 2

 עשות כן מקסימום עד סוף סמסטר א' לשנה ב'.במכללה ל
 .זה סעיף יחול לא פ”תש"ל בשנה 3
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 נוכחות והשתתפות במפגשים לימודיים –' זפרק 

 שיעוריםומוכנות לחובת נוכחות  .38

 כל השיעורים.למוחלטת ומוכנות קיימת חובת נוכחות  .א

 , אפילו היה מדובר בקורס חוזר.סטודנט הרשום לקורס מחובת נוכחות מרצה אינו רשאי לפטור .ב

שיורשה להיבחן בבחינה  כדיממפגשי הלימוד בקורס  80%סטודנט חייב להיות נוכח בלפחות  .ג

של  ואין נפקות לסיבת היעדרות הסופית בו ו/או להגיש בו עבודה מסכמת ו/או עבודה סמינריונית.

 סטודנט ממפגש לימודי.

 

 נוכחותבדיקת  .39

 .חייב לבדוק את הנוכחות בשיעוריםמרצה  .א

 סטודנטים אחראיים באופן בלעדי לוודא, כי שמם נרשם כנוכחים בשיעורים. .ב

 .שיעוריםנוכחות ב כיצד לבדוקמרצה רשאי להחליט  .ג

 מרצה ידווח בכתב לא יאוחר מהשבוע האחרון בקורס, על סטודנטים שלא עמדו בחובת הנוכחות. .ד

-לחוק זכויות הסטודנט, תשס"זב 19-א ו19תאמות לפי המפורט בסעיפים הזקוקים להסטודנטים  .ד

הספר תוך זמן סביר ממועד ההיעדרות את -ם באופן בלעדי להמציא למזכירות ביתיאחראי 2007

המזכירות תעביר  .המצדיקה התאמותמלוא האישורים הנדרשים לסיווג היעדרותם כהיעדרות 

אין מתפקיד כי יודגש, . עדרותיהצדק הה תבחן אתזו  .לוועדה לענייני תלמידים האישורים אל

 אישורים.לו את הלהמציא עדרות ואין יהמרצה לבחון את סיבת הה

 

 הפרת חובת הנוכחות .40

יורחק מן הקורס ולא יהיה רשאי כמפורט לעיל, חובת הנוכחות, את סטודנט אשר אינו מקיים  .א

  . או עבודה סמינריונית או להגיש בו את העבודה המסכמתלהיבחן 

כירות די מזי-תישלח על ,הודעה לסטודנט בדבר הרחקתו מקורס בו לא מילא אחר חובת הנוכחות .ב

 . לא תישלח התראה מוקדמת לסטודנט., לפי נוסח ההודעה המצ"ב כנספח ד'הספר-בית

"טופס פנייה  רשאי להביא את עניינו לדיון בפני הוועדה לענייני תלמידים, באמצעותסטודנט כאמור  .ג

מהמועד  שבוע תוךספר ה-, אשר יימסר למזכירות בית'ה" המצ"ב כנספח לוועדה לענייני תלמידים

 אשר יירשם בהודעה על ההרחקה.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
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 כניסה לשיעורים .41

 תין למרצה.על הסטודנטים להופיע מספר דקות לפני תחילת השיעור ולהמ .א

  על סטודנט המאחר לשיעור. את הכניסה לאולם ההרצאה מרצה רשאי לאסור .ב

 מרצה לא יצבור לחובתו של סטודנט מספר איחורים כהיעדרות.  .ג

 כדין היעדרות. ,שלא בהתאם לנהלים ולכללים אותם קבע המרצה ,חורידינו של א .ד

בכל מקרה,  הלך השיעור.מרצה רשאי לקבוע כללים בדבר כניסה ויציאה מאולם ההרצאות במ .ה

 למהלך התקין של השיעור.הפרעה כניסה ויציאה מן הכיתה תיעשה בשקט ובלי 

 

 ניהול השיעורים .42

השיעור מתנהל לפי הוראות המרצה, כפי שאלה מופיעות בסילבוס ו/או ניתנות בתחילת הקורס  .א

 ו/או במהלך השיעורים ו/או נמסרות לסטודנטים בכל דרך אחרת.

הסטודנט חייב לציית לכל הוראות המרצה, גם כאשר אלה אינן נראות לו. לעניין זה, "הוראות   .ב

 המרצה", לרבות ביחס לאופן ההשתתפות בשיעורים.

 די המרצה, סטודנט יפנה למרצה תוך שימוש בתוארו האקדמי. י-למעט כאשר נקבע אחרת על .ג

פרת סעיף זה תגרור הגשת ה דרך ארץ.פנייה למרצה ו/או לסטודנטים תיעשה בכבוד, בנימוס, וב .ד

 . לוועדת המשמעת המכללתיתתלונה 

 ריים בזמן השיעורים, ולמצער יש להקפיד לשמור אותם על "מצב שקט".איש לכבות טלפונים סלול .ה

 בעת השיעור. אין לשוחח בטלפוןבכל מקרה 

 .התקנוןמרצה רשאי להרחיק מאולם ההרצאות סטודנט המפר את הוראות  .ו

 

 כלליותהוראות  .43

לבוש, שמירה על מתקני המכללה וניקיונה יחולו בהתאמה גם על בדבר קוד  המכללה ניתקנוהוראות 

 הספר.-בית
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 עבודות ועבודות סמינריוניות –פרק ח' 

 הגדרות .44

, היא כל אחת מהעבודות שלהלן: עבודת ביניים, וכל עוד לא נקבע אחרת"עבודה" לצורך פרק זה,  .א

 סמינריונית.עבודה מסכמת ועבודה 

, היא כל עבודה, תרגיל, ומטלה המהווה וכל עוד לא נקבע אחרת ,"עבודת ביניים" לצורך פרק זה .ב

 40%ומשקלה בקורס אינו עולה על  , לרבות צבר של עבודות ביניים,עבודת/מטלת/תרגיל ביניים

 מהציון הסופי.

מטלה/תרגיל סוף קורס , היא כל עבודת/וכל עוד לא נקבע אחרת"עבודה מסכמת" לצורך פרק זה  .ג

 מהציון הסופי.  60%שמשקלה בקורס הוא לפחות 

"עבודה סמינריונית" היא עבודה המסכמת מחקר הנערך במסגרת סמינריון, הכל בהתאם להוראות  .ד

 4תקנון זה בדבר קורסי סמינריון.

 

 כללים להגשת עבודות .45

והגשתה היא תנאי  ,רס, מהווה חלק בלתי נפרד מהקוקורסעבודה, המוטלת על סטודנט במסגרת  .א

 .בסילבוס במפורשדי המרצה י-, למעט אם נקבע אחרת עלבקורס לצבירת נקודות זכות

העבודה תוגש פעם אחת בלבד ורק בקורס אליו רשום הסטודנט ובו ניתנה העבודה כחלק ממטלות  .ב

 הקורס. 

 שיפור ציון.ליהיה להגיש עבודה חוזרת  ניתן לא .ג

 אין ערעור על עבודת ביניים. .ד

 בעבודתוגשה בקורס מסוים לא תוגש בקורס אחר, בין אם מדובר ר השאלמען הסר ספק, עבודה  .ה

 בעבודה סמינריונית.  או ,בעבודת סוף קורס אוביניים, 

 

 מועדים להגשת עבודות .46

 פורשות בהנחיות בכתב לעבודה. הוא יצוין מ .ידי המרצה-המועד להגשת עבודות ייקבע על .א

  תוך חודש מסיום הקורס.  לכל היותריהיה  ,שאינו סמינר רסהמועד להגשת עבודת סוף קו .ב

בדואר אלקטרוני בעוד מועד על כך הודעה לסטודנטים המרצה ר ושונה המועד להגשת עבודה, ימס .ג

  (. Moodleו/או באמצעות אתר הקורס )

                                                        
 תשומת לבכם ל"כללים מיוחדים הנוגעים להגשת עבודה סמינריונית" המפורטים בהמשך. 4
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 אופן הגשת עבודות .47

 די מרצה הקורס, והוא יצוין מפורשות בהנחיות בכתב לעבודה. י-אופן הגשת העבודה ייקבע על .א

 ,אחר שנלוו לעבודה פריטוכל מסמך או  המוגשתסטודנט חייב לשמור ברשותו עותק מן העבודה  .ב

 .עד תום לימודיו ועד לקבלת הזכאות לתואר

עד  ,מועד הגשתה , שבה מצויןחייב לשמור עותק מההודעה המאשרת את קבלת העבודה סטודנט .ג

 .תום לימודיו ועד לקבלת הזכאות לתואר

  

 הושמיר ה, החזרציונים ,הבדיקעבודות:  .48

מתאריך ההגשה ה, או ימים מיום הגשת 30תוך  הציון אשר ניתן בגינה יימסרו ,עבודה תיבדקה .א

  , לפי המאוחר.ידי המרצה-נקבע עלר שא

להזין  ועם זאת, באפשרות ישירות למדור בחינות.באחריות המרצה למסור את ציוני העבודות  .ב

למדור בחינות ציונים בדיווח המרצה עדיין חייב  ,, ואולם(Moodle) לאתר הקורס ישירות  ציונים

 .בקורס יםהסופי ניםהציו עם יחד

בתכוף לופין, ימרצה הערות מפורטות לסטודנטים בגין הניקוד שניתן. לחיכתוב בבדיקת העבודות,  .ג

יקיים מפגש עם הסטודנטים  פתרון לדוגמא, או (Moodleיפרסם באתר הקורס )לפרסום הציונים, 

 .העבודהאת להכין יציג את האופן שבו היה עליהם בו 

רצה או באמצעות מזכירות ידי המ-ישירות על סטודנטיםתוחזר ל ,שהוגשה בדפוס ,עבודה בדוקה .ד

 .הספר-בית

סוף הסמסטר העוקב למועד פרסום הציון. העבודות לא תישמרנה  העבודות עדשמרנה יתמזכירות ב .ה

 .במזכירות למעלה מסמסטר אחד

 

 להגשת עבודה סמינריונית מיוחדים הנוגעים כללים  .49

 כללי .א

עבודה בכתב, המוטלת על הסטודנט במסגרת סמינר, מהווה חלק בלתי נפרד מהסמינר והגשתה  (1)

 היא תנאי לצבירת נקודות הזכות בסמינר. 

כדי שהציון ישוקלל במניין נקודות  ,לפחות בעבודה סמינריונית 65 נט חייב לקבל ציוןסטוד (2)

  ת.הזכו
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עבודה תוגש פעם אחת בלבד, ללא אפשרות לערעור/ביצוע תיקונים יובהר, כי  ,למען הסר ספק (3)

לאחר הגשתה ורק בסמינריון אליו רשום הסטודנט ובו ניתנה העבודה כחלק ממטלות 

 .הסמינריון

או  ביניים עבודתלרבות כסמינר מסוים, לא תוגש בקורס אחר, מסגרת הוגשה בר שאעבודה  (4)

 .עבודה סמינריונית אחרת או סוף קורסעבודת 

 

 אופן הגשת עבודה סמינריונית .ב

קביעת  פי-על( או בדפוס, Moodleבאמצעות אתר הקורס ) עבודה סמינריונית תוגש למרצה (1)

מרצה לא יקבל עבודה  .לא תיבדק ,צורה אחרתתוגש בכל ר שאעבודה סמינריונית המרצה. 

 .סמינריונית ישירות מן הסטודנט בשיעור או בתא

באמצעות מזכירות  ,בשני עותקים העבודהתוגש אם קבע המרצה כי העבודה תוגש בדפוס,  (2)

 הספר וכך בלבד. -בית

לעבודה הסמינריונית יצורף "טופס הגשה והצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית",  (3)

 ידי הסטודנט.-וייחתם עלהטופס ימולא  .'והמצ"ב כנספח 

עם הגשת עבודה סמינריונית מודפסת בלוויית טופס ההצהרה דלעיל, תוטבע חותמת "נתקבל"  (4)

קבל עותק חתום של העבודה, ואילו י הספר. הסטודנט-די מזכירות ביתי-עם תאריך ההגשה על

 הספר למרצה.-די מזכירות ביתי-עותק אחר עם טופס ההצהרה יימסר על

(, חייב לשמור Moodleאתר הקורס )אשר הגיש את העבודה הסמינריונית באמצעות  סטודנט (5)

 מעידה על מועד ההגשה.ההעתק מההודעה האוטומטית הנשלחת אליו בעת ההגשה ו

 

 סמינריוניתמועד הגשת עבודה  .ג

 די המרצה.י-המועד להגשת עבודה סמינריונית ייקבע על (1)

 ת הלימודיםשל שנ היום הראשוןעבודות סמינריוניות של שנת לימודים אחת יש להגיש עד  (2)

 .הובא לידיעת הסטודנטיםשידי המרצה -, אלא אם כן נקבע תאריך קודם עלאחריהלש

בקשה מנומקת לוועדת סטטוס יש סטודנט המבקש להגיש עבודה סמינריונית באיחור, יג (3)

 הכרוכה בהגשת הבקשה.  ,אגרהוישלם  ,באמצעות טופס "פניה להגשת עבודה באיחור"

 

 החזרת עבודות סמינריוניות מודפסות ושמירתן .ד

ה, ימים מיום הגשת 60 תוך הציון הסופי אשר ניתן בגינה יימסר .תיבדקסמינריונית עבודה  (1)

 המאוחר. , לפיידי המרצה-נקבע עלר שא במועד
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   למסור את ציוני העבודות הסמינריונית ישירות למדור בחינות.אחראי המרצה  (2)

בבדיקת העבודות הסמינריוניות, מרצה יכתוב הערות מפורטות לסטודנטים בגין הניקוד  (3)

 שניתן. 

  .ןלאחר שניתן לה ציו וזאת ,הספר-ביתתוחזר למזכירות מודפסת עבודה סמינריונית  (4)

חודשים מיום שלושה לא יותר מספר תשמור אצלה את העבודות הסמינריוניות ה-מזכירות בית (5)

 לשמור את העבודה. המזכירות על  חובה פרסום הציון. מעבר למועד זה לא חלה

 

 הפרת ההוראות הנוגעות לטוהר המידות .50

של  רשויות המשמעתהפרת ההוראות הנוגעות לטוהר המידות תגרור אחריה העמדה בפני  .א

 המכללה.

עבודה זו לבהקשר  לרשויות המשמעתנגדו הוגשה תלונה אשר של סטודנט  לא תיבדק עבודה .ב

 .בעניינו רשויות המשמעתעד להחלטת יעוכב ציונו ופרסום 

 

  בחינות –' טפרק  

 כללי  .51

למעט אם נקבע אחרת בתקנון  קורסבמסגרת מתייחסים לכלל הבחינות המתקיימות  הנהלים אל .א

 .זה

  ת.נטיבוח השנה האקדמי של השנה הרלהבחינות מתקיימות בתום כל סמסטר, בהתאם ללככלל,  .ב

ידי מדור -ומפורסם על ינותלמדור בח הספר-ביתנקבע בתיאום בין הספר -ביתלוח הבחינות של  .ג

 בחינות. 

כשבועיים לפני ידי מדור בחינות -עלבאתר המכללה פורסם מכולל חדרי הבחינה,  ,הלוח המעודכן .ד

 בחינות באתר המכללה. תקופת ה

כל שינוי ו/או עדכון בלוח . החדר בו הינו משובץ לבחינהלגבי על הסטודנט להתעדכן לפני הבחינה  .ה

 . הבחינות יפורסם באתר המכללה

 . של המכללה ציוניםהבחינות והבתקנון רטות בדבר בחינות וציונים, מופיעות והוראות מפ .ו

 

 זכאות להיבחן  .52

 מתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים:  אםבחן יזכאי להסטודנט  .א
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 .רשום בקורס במערכת הלימודים, בקבוצה הנבחנת, בסמסטר ובשנת הלימודים הנוכחית (1)

 הוראות תקנון זה.לפי מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס ונכח בקורס  (2)

נבחן עדכני לסמסטר  כרטיסכל חובותיו הכספיים במדור שכר לימוד ובידיו  את השלים (3)

 .חובותיוהרלוונטי. אישור הנבחן מהווה אישור על הסדרת 

התשלומים את קיבל אישור ממדור סטטוס על מועד מיוחד והסדיר אם בחן יזכאי להסטודנט  .ב

 . במדור שכר לימוד

ם כנדרש בתוכנית הלימודי מצויניםן כל הקורסים בהם עליו להיבחכי באחריות הסטודנט לוודא,  .ג

 שלו.

נקבעו לו שתי בחינות או יותר באותו היום ובאותה השעה, ומעוניין ר שאסטודנט  :חינות חופפותב .ד

את שיבוץ , על מנת לתאם ימים לפני מועד הבחינותשלושה , יירשם במדור בחינות עד אליהןלגשת 

, יומיים . אם אין בכוונת הסטודנט להופיע לאחת הבחינות, עליו להתקשרהבחינות בזו אחר זו

אר אלקטרוני הודעה בדולשלוח (, או 04-6927752/89) למדור הבחינות קודם לכן,

(zefat.ac.il@xamsE)לא  ,לא נרשם מבעוד מועדר שאסטודנט  .בבחינה ותתפותטל את הש, ולב

 .יורשה להיבחן בו ביום בשתי בחינות

 

 סדרי הבחינה  .53

נבחן עדכני  וכרטיסברשותו תעודה מזהה כש ,הבחינה רבע שעה לפני תחילתה הנבחן יגיע לחדר .א

 אותם יציג למשגיח.  ,לסמסטר הרלוונטי

, ובלבד תותר באיחור של עד חצי שעה בלבד מזמן תחילת הבחינה ,כניסתו של הסטודנט לבחינה .ב

 .רם יצא סטודנט כלשהו מאחד מחדרי הבחינהשט

טיס סטודנט, דרכון, רישיון מהתעודות הבאות: תעודת זהות, כרתעודה מזהה יכולה להיות אחת  .ג

 תעודת שוטר/חייל. או  נהיגה

 .או כרטיס נבחן לא ייבחן נבחן שאין ברשותו תעודה מזהה .ד

רצוי להוציא את הכרטיס  מידע אישי.–על הסטודנט להוציא את כרטיס הנבחן מאתר המכללה .ה

 .הבחינה לפניימים  פרמס

ועדת ההתאמות בדרכי הבחינות של המכללה, ר להתאמות בבחינה מאת קיבל אישוסטודנט אשר  .ו

 למדור בחינות, לא יאוחר משבוע לפני הבחינה.נדרש להציג אישור זה 

אין לרשום על גבי שאלון הבחינה ו/או טופס התשובות שם, מספר תעודת זהות, או כל פרט מזהה  .ז

. טופס התשובות ו/או שאלון הבחינה אחר. אין לרשום הערות אישיות ו/או בקשות למרצה על גבי

mailto:Exams@zefat.ac.il
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נגד  עתלרשויות המשמהגשת תלונה ב ותהא כרוכה עבירת משמעתמהווה הוראה זו הפרת 

 הסטודנט.

תוביל ו עבירת משמעתהוראה זו מהווה הפרת להוראות המשגיחים בחדר הבחינה.  עלהישמחובה  .ח

 נגד הסטודנט. עתלרשויות המשמלהגשת תלונה 

לאחר תחילתה  יציאה מחדר הבחינהאין אפשרות לוותר על הבחינה לאחר חלוקת השאלון.  .ט

 מחייבת הגשת טופס או מחברת הבחינה, אפילו היו ריקים.

 

 נוסח הבחינה המחייב .54

 נמסר למדור הבחינות עובר למועד הבחינה.שנוסח הבחינה המחייב יהיה זה  .א

 לנוסח אשר נעשה בו כבר שימוש בעבר.מרצה אינו רשאי לעשות שימוש בנוסח בחינה זהה  .ב

לרבות לא ביחס  מרצה לא יהיה רשאי להוסיף ו/או לגרוע מנוסח השאלון, ,מהרגע שהחלה הבחינה .ג

הוראה זו אינה חלה על תיקון טעות המתגלה בנוסח  למשקל היחסי של השאלות שבשאלון הבחינה.

 הבחינה.

 

 משך הבחינה .55

 ל גבי שאלון הבחינה.עוהוא יצוין ידי המרצה -ייקבע מראש עלמשך הבחינה  .א

 מצוין על גבי שאלון הבחינה.לזמן תוספת  לא יאשרמרצה  .ב

ועדת  ידי-להם עלניתן ר שא ,יש בידיהם אישור זכאותתוספת זמן תינתן אך ורק לסטודנטים אשר  .ג

 האחריות להציג את האישור למשגיחים בחדר הבחינה. העל סטודנטים אל. ההתאמות בדרכי הבחינות

לראש מדור בחינות הסמכות להאריך את משך הבחינה בשל תקלות טכניות אשר עיכבו את תחילת  .ד

 הבחינה או אשר שיבשו את מהלכה התקין.

 

 במהלך הבחינה אליופניות נוכחות המרצה ו .56

המרצה רשאי  ,בחינת מועד ב'ב. בחינת מועד א'בעת שמתקיימת  נוכח במכללהלהיות  מרצה הקורסעל  .א

-ביתרשאי ראש , הינו גדול זהניגשים למועד ההסטודנטים  פראם מס אךבלבד, פונית להיות זמין טל

 נוכחות גם במועד ב'.לחייב את המרצה ב הספר

ובלבד שהמחליף הינו  –מועד א' ו/או ב'  –מרצה רשאי לבקש כי מי מטעמו יהיה נוכח במקומו בבחינה  .ב

הספר. על המרצה למסור את -ראש ביתמראש מאת אישור  ובידו במשפטים,בעל תואר ראשון לפחות 



 פ”שת                                           תקנון הלימודים                                                                    

 הספר למשפטים-בית

School of Law 

  

     
 
 

41 
 

  

. בכל מקרה, על מרצה הקורס ולמדור בחינות הספר-למזכירות ביתשם המחליף ומספר הטלפון שלו 

 להיות זמין טלפונית בזמן הבחינה.

 .מתחילת הבחינהחצי שעה  לא לפני שחלפהאך  ,לאולם הבחינות פעם אחת לפחות מרצה חייב להיכנס .ג

תו אם איתר בנוסח הבחינה שגיאה שיש לתקנה. במקרה והקדים כניסתו המרצה רשאי להקדים כניס

 כנס שנית לאחר שחלפה חצי שעה מתחילת הבחינה.ימסיבה זו, על המרצה לה

 לאולם הבחינות.פעם נוספת  דעת אם לשוב ולהיכנס-למרצה נתון שיקול .ד

וכיצד עת אם ד-באולם הבחינות. למרצה נתון שיקול וביקורבעת סטודנט רשאי לפנות למרצה בשאלה  .ה

לבד וכי יעשה לענות לשאלת הסטודנט. ככלל, מומלץ כי מרצה יענה לשאלות כלליות, ולא פרטניות ב

 זאת אל מול כל הכיתה, ולא רק לסטודנט אשר פנה אליו.

וני נוסח עליו כנס לכולם ואם נדרשו תיקיהלהקפיד ל אם הבחינה מתקיימת במספר חדרים, על המרצה .ו

 .בכל החדרים להעבירם לידיעת כלל הנבחנים

 

 הפרת ההוראות הנוגעות לטוהר המידות .57

 . רשויות המשמעת של המכללההפרת ההוראות הנוגעות לטוהר המידות תגרור אחריה העמדה בפני  .א

יעוכב ציונו ופרסום  לרשויות המשמעתנגדו הוגשה תלונה אשר מחברת הבחינה של סטודנט לא תיבדק  .ב

 .בעניינו רשויות המשמעתעד להחלטת 

 

 מתכונת הבחינות .58

מרצה יציין מפורשות בסילבוס גופו את מתכונת הבחינה. סטייה מהוראות סעיף זה תתאפשר אך ורק  .א

 באישור מראש של ועדת ההוראה.

 המרצה יציין מפורשות על טופס השאלון הנחיות ברורות הנוגעות למתכונת הבחינה, לשיטת עריכת .ב

 .כהבמהלבהם חומרים אשר מותר לסטודנט להצטייד לו

. עם )"מבחן אמריקאי"( שאלות רבות ברירההמבוססות כולן על עריכת בחינות מסכמות לא תתאפשר  .ג

 זאת, ניתן לערוך מבחני ביניים בשיטה האמריקאית.

 הכלל הוא, כי בחינות יש לערוך בשיטה של שאלות פתוחות, כאלה המאפשרות לסטודנט לבטא את .ד

 כישור הניסוח המשפטי שלו בכתב, לרבות ניתוח טקסט משפטי מורכב.

 ,בכל מקרה .רהספ-לאישור ראש בית פהכפו תהאטה האמריקאית בבחינה מסכמת, שאלות בשי הכללת .ה

שאינו  הדין, ובהיקף-של לשכת עורכי הסמכהה תלבחינהקשורים זה יתאפשר רק ביחס לקורסים דבר 

 הבחינה המסכמת. מהמשקל הכולל של 20%עולה על 
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לאשר חריגה מכלל זה, במיוחד בקורסים הרלבנטיים לבחינת ההסמכה של רשאית ועדת ההוראה  .ו

מהמשקל הכולל של הבחינה  40%הדין, ובלבד שהיקף השאלות האמריקאיות לא יעלה על -לשכת עורכי

 המסכמת.

מסכמת של לשכת מומלץ לערוך מבחני ביניים בשיטה האמריקאית בקורסים הרלבנטיים לבחינה ה .ז

 הדין.-עורכי

בחינת הביניים בספרים את למרצה נתון שיקול דעת להחליט אם לערוך את הבחינה המסכמת או  .ח

הדין, -כי ביחס לקורסים הרלבנטיים לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי ,עם זאת, מומלץ .פתוחים

 .סגורים"במתכונת של "ספרים תיערך הבחינה המסכמת, ולמצער בחינת הביניים, 

 

 מועדי הבחינות .59

 בחינות שני מועדי ,וקבעיילתקנון,  60בכפוף להוראות סעיף  מסכמת, בכל קורס בו מתקיימת בחינה .א

 . )מועד א' ומועד ב'(

סטודנט לא ייבחן ביותר משני מועדים בשני מועדים.  בבחינה מסכמת זכאי להיבחןיהיה כל סטודנט  .ב

  בקורס מסוים.

  ., אלא אם מעבר בוחן הביניים מהווה תנאי מעבר בקורסביחס למבחני בינייםלא יתקיימו מועדי ב'  .ג

 

 מועדים מיוחדים .60

 כללי .א

 .א' או במועד ב'סטודנט חייב להיבחן בכל קורס במועד  .ככלל, לכל בחינה ייקבעו שני מועדים (1)

במקרים בהם נבצר ממנו לגשת לאחד משני  ,סטודנט רשאי להגיש בקשה להיבחן במועד מיוחד (2)

 , כמפורט בהמשך.כאשר מתקיימת עילה המזכה אותו במועד מיוחד המועדים

 .של המכללה בתקנון הבחינות והציוניםנוהל הטיפול בבקשות למועדים מיוחדים, מפורט  (3)

 

 הזכות למועד מיוחד .ב

של  גיע לאחד משני המועדיםסטודנט יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד במקרים בהם נבצר ממנו לה

 :ובצירוף האישורים המתאימים בלבד ,, מהסיבות המפורטות להלןהמועד הרגיל

 .2012-כללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים(, תשע"ב (1)

כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת  (2)

 .2012-או אומנה(, תשע"ב

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_734.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
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או מועד הרגיל בשל אשפוז אחד משני המועדים של הסטודנט אשר נבצר ממנו לגשת ל :אשפוז (3)

או של המיון  סטודנט יציג אישור רשמי של המוסד הרפואי בו אושפז. הביום הבחינהיה במיון שהי

 .תאריכי האשפוז וסיבת הנבצרות ובובו שהה 

 בשל פטירת קרוב אחד משני המועדים של המועד הרגילסטודנט אשר נבצר ממנו לגשת ל :אבל (4)

 . יציג תעודת פטירה ממשרד הפניםהסטודנט . הבחינה בסמוך למועד רבה ראשונהמשפחה בדרגת ק

של שתי  מועד הרגיל מחמת חפיפהאחד משני המועדים של הלא ניגש לר שאסטודנט  :חפיפה (5)

  .זכאי למועד מיוחד היהי ,בחינות

 

 מועד עריכת המועד מיוחד .ג

 .עם נבחני השנה העוקבת ובתנאי שהקורס מתקיים בשנה העוקבתמועד מיוחד ייערך  (1)

, בתיאום עם מרצה הקורס, לאשר את עריכת המועד המיוחד סטטוסועדת  תרשאיעם זאת,  (2)

 .במועד אחרלסטודנט 

המוגדר כקורס קדם,  ,בקורס חובהשל המועד הרגיל ניגש רק לאחד משני המועדים ר שאסטודנט  (3)

, בתיאום עם סטטוס ועדת .ההחלטה על המשך לימודיו תלויה בציון המבחן הנוסףתהא , ונכשל

או  שנת הלימודים,פתיחת ל עובר אם לאשר לסטודנט מועד מיוחד אישיתחליט  מרצה הקורס,

 .לחייבו לחזור על הקורס

 

 היעדר זכאות למועד מיוחד .ד

שני נכשל באחד משאו  ,נעדר ללא הצדקה בשני המועדיםשנכשל במועד א' ובמועד ב', או שסטודנט 

  .נוספת אי לבחינהנעדר מן השני ללא הצדקה, לא יהיה זכאו  המועדים הרגילים

 

 תוצאות סירוב למועד מיוחד .ה

. אחר סטודנטבחן בו ככל יולה, יוכל להירשם לאותו קורס שנית ,מועד מיוחד סטודנט שלא אושר לו (1)

  .כמפורט בתקנון זה בכפוף להוראות בדבר קורס חוזר, זאת,

 –כל ה-בסך בחן בו יותר מארבע פעמיםיסטודנט לא יוכל ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולה (2)

   של ועדת סטטוס.ויוצא דופן ללא אישור חריג  –בחינות לכל פעם אשר למד את הקורס שתי 
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 מועד מיוחד מעכב תואר .ו

ר שאכל חובותיו לתואר למעט הקורס את סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד מעכב תואר בתנאי שסיים 

סמכות ה הספר-לראש ביתשהקורס החסר נלמד בשנה האחרונה של הסטודנט.  ,ובתנאי ,נכשל בו

 בתיאום עם מרצה הקורס. , וזאתאם לאו אישי יהאם המועד המיוחד יהלהחליט 

 

 הבחינהפתרון הסבר ל .61

 ניקוד.השיטת וסבר תבהן הערות מפורטות על גבי מחברת הבחינה מרצה יכתוב בבדיקת הבחינות,  (1)

(, מיד לאחר מסירת הציונים למדור בחינות, Moodleבאתר המכללה ) לופין, מרצה יפרסםילח (2)

 פתרון לדוגמא.

יציג את בו למסירת הציונים למדור בחינות,  סמוךב מפגש עם הסטודנטים לופין, מרצה יקייםילח (3)

 האופן שבו היה עליהם לפתור את הבחינה.

 

 ציונים –פרק י' 

  ציוניםקביעת ה .62

 אין להמיר בחינה בעבודה.  בסילבוס הקורס ואין לסטות מהאמור בו.אופן קביעת הציון יפורט  .א

  .בקורסים מסוימים במילה: עבר/נכשל ,או 100עד  0 -ירשמו במספרים מיהציונים  .ב

 תקנון.ו/או בכל מקום אחר בכמפורט בסעיף ההגדרות לפחות,  65הוא ציון של  "ציון עובר" .ג

השיג במועד האחרון הוא ר שאהציון  ,של אותה בחינה ליותר ממועד אחד ניגש בכל מקרה בו הסטודנט .ד

 . הקובע לעניין הרשומות

מועד מיוחד, אינו רשאי עוד לוותר כאשר מדובר בבחינה, לרבות קיבל לידיו את נוסח הסטודנט אשר  .ה

 ציון "נכשל" בבחינה. ועל הזכות להיבחן במועד זה. ויתור כאמור משמעות

" בתדפיס נכשלמילא את דרישות הקורס, יירשם לו ציון "נרשם לקורס מסוים ולא ר שאסטודנט  .ו

 .הציונים

 

 פרסום ציונים .63

, ולא יאוחר משבועיים ממועד הבחינה, יעביר המרצה את הציונים למדור בחינותהת עם גמר בדיק .א

 מדור בחינות.  ידי-עלכפי שסופקו לו  ,האנונימיות רשימות הנבחניםלבחינות ה
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לא יוכל למסור את הציונים במועד מפאת מחלה או שירות מילואים, ימסור את הציונים ר שאמרצה  .ב

 . עשרה ימים מיום שובו לעבודה. הודעה על עיכוב בפרסום הציונים תימסר לסטודנטיםמלא יאוחר 

 .מודיושהסטודנט לא יינזק ויוכל להמשיך בלי ,לכך הספר-ביתלא נמסר ציון במועד, ידאג ראש  .ג

באתר המכללה ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון  ידי מדור בחינות-על נות יפורסמוציוני הבחי .ד

 הסלולארי. 

 .מועד פרסומםאחר הסטודנט לברר את ציוניו בסמוך ל באחריות .ה

 

 משקל בחינה מסכמת/עבודה מסכמת/מטלה מסכמת .64

 ם של רכיבי הציון הסופי בקורס יפורט בסילבוס הקורס ואין לסטות מהאמור בו.משקל .א

בקורס בו מתקיים מבחן ביניים ו/או מוגשות עבודת ביניים ו/או מטלות ביניים, משקלה של הבחינה  .ב

 . מהציון הסופי לפחות 60%המסכמת או העבודה המסכמת או המטלה המסכמת יהיה 

אם גם מבחן הביניים ו/או עבודת הביניים ו/או מטלות הביניים יילקחו בחשבון בחישוב הציון,  משקל .ג

ועדת  קיבל ציון עובר בבחינה המסכמת או בעבודה המסכמת או במטלה המסכמת.לא הסטודנט 

 פי בקשת מרצה. -ההוראה רשאית לאשר סטייה מכלל זה, על

 

 ציון מיטיב .65

 מרצה רשאי להעניק לסטודנטים ציון מיטיב ובלבד שציין זאת מפורשות בסילבוס של הקורס. .א

 והוא יתווסף לציון הסופי בקורס. קודותנ 5טיב בקורס לא יעלה על יציון מ .ב

לא יעלה על מחצית ממספר הסטודנטים  ,אותן יתן מרצה קורס ,הסך הכולל של נקודות מיטיבות .ג

 10 -יוכל המרצה לחלק לא יותר מ ,משתתפים 20לדוגמה: בקורס המונה  הרשומים לאותו הקורס.

 5שהציון המקסימלי לסטודנט לא יעלה על יוכל לחלקן כרצונו בין הסטודנטים, ולבד הוא  .נקודות

 נקודות.

 נקודות.   100לא יעלה על  ,בכל מקרה ציונו הסופי של הסטודנט בקורס .ד

של הסטודנט למהלך השיעורים ויוצאת דופן טיב יוענק בשל השתתפות פעילה ותרומה מהותית יציון מ .ה

מטלות ו/או  תהגשיעורים ו/או נוכחות בש :כגוןמילוי חובות הקורס הרגילות , אך לא ביחס לבקורס

 קריאה של הקורס. יקריאת חומר

יום בו מתקיים ספר לא יאוחר מהה-מרצה ימסור את רשימת הציונים המיטיבים למזכירות בית .ו

שיעור האחרון בקורס; וזו תעביר רשימה מרוכזת של כלל הציונים המיטיבים בקורסים למדור ה

 בחינות.
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 הספר.-מרצה אינו יכול לשנותו לאחר מסירתו למזכירות בית .לא ניתן לערער על הציון המיטיב .ז

 

 נרמול ציונים .66

להתפלג באופן  הסופיים קורסהמצופה מציוני , סטודנטים 20 -בקורסים בהם רשומים מעל ל .א

 )"פעמון גאוס"(.  נורמלי

ספר ו/או ה-ראש ביתרשאי אינו מתפלג באופן נורמלי, כאלה במקרים בהם הציון הסופי בקורס  .ב

די מתן פקטור חיובי או פקטור י-ספר, להורות על נרמול ציונים עלה-ביתראש ה, באישור מרצ

 שלילי.

ספר, ה-ביתראש ספר ו/או מרצה, באישור ה-ראש ביתרשאי אשר יש בו בחינה מסכמת,  בקורס .ג

, מתן פקטור הספר לא יאשר-ייתן וראש בית אמועד ב'. מרצה ללאחר להעניק פקטור חיובי אך ורק 

  .חיובי לאחר מועד א'

 

 הוראות כלליות .67

יופיע  לימודים קודמים, הציון שעל בסיסו ניתן הפטור לאבגין הכרה בניתן לגביו פטור ר שאקורס  .א

 .ישוקלל בציון הסופי של התואר ומכל מקום גם לא ניםבגיליון הציו

 נכשל".יירשם לו ציון " קורס/ביטול בחינה לבטל לוהחליטו  רשויות המשמעתר שא טודנטס .ב

 

 ערעורים –פרק י"א 

 כללי .68

 שהשתתף בו. בקורס של בחינה או עבודה מסכמת לכל סטודנט זכות לערער על הציון הסופי  .א

 . מטלה וא ביניים, לרבות תרגיל עבודת ציון של לא ניתן לערער על .ב

 לא ניתן לערער על ציון עבודה סמינריונית. .ג

 

 על בחינות, לרבות בחינות ביניים, והטיפול בו הגשת ערעורנוהל  .69

 של המכללה. בתקנון הבחינות והציוניםבמחברת בחינה, כמפורט  סטודנט רשאי לעיין .א

. הציוןבתוך שבועיים מיום פרסום  ,על ציון הבחינה שנקבע לו וזאתבכתב סטודנט רשאי לערער  .ב

  קשר עם המרצה לאחר הבחינה. נהבענייאין ליצור  ,התקבלהלא ש בקשה לערעור
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 . שגיאה בבדיקהומציין  ומקמנחייב להיות הערעור  .ג

הוא יהיה אנונימי ולא יכלול  .אתר המכללהב הייעודית הערעור יוגש אך ורק באמצעות המערכת .ד

 ת הערעור לדחייתוביל ו עבירה משמעתהינה  הוראה זוהפרת  כל פרט מזהה של הסטודנט המערער.

 .לדין משמעתיהעמדה לועל הסף 

 .הבחינה ו/או שעת קבלה של המרצה שאלוןערעור במהלך חשיפת  ניתן להגישלא  .ה

 עובר ולאחר הגשת ערעור.בעניין ערעור חל איסור מוחלט על סטודנטים ליצור קשר עם המרצה  .ו

 יתן לערער פעם אחת בלבד על כל בחינה. נ .ז

מרצה . חומר הלימודבואין הוא המקום להפגין את הבקיאות  אינו בבחינת מקצה שיפורים ,ערעור .ח

חישוב הנקודות המגיעות יחס לאופן טעות ב נגלתה בפניורשאי לקבל את הערעור אך ורק אם 

  . בבדיקת מושא הערעור לסטודנט ו/או טעות היורדת לשורש העניין

לפי  שאירו כפי שהוא,או לה ,ציוןלהוריד ציון,  להעלותבמסגרת בדיקת הערעור, המרצה רשאי  .ט

 שיקול דעתו האקדמי. 

 הערעור. הגשת שבוע מיום  תוךעל הערעור מנומקת תשובה  לתתעל המרצה  .י

 הספר-ביתיועברו לראש  ,מחברת הבחינהרוף יבצנימוקי המרצה לאחר בדיקת הבחינה מחדש  .יא

טופס הערעור  .ידי מדור בחינות על גבי טופס תיקון ציון-אם אושר הציון הוא יוקלד על. לאישור

 .בחינותהותוצאותיו ישמרו במדור 

 .ימסרו לסטודנט תוך שבועיים מיום הגשת הערעוריתוצאות הערעור  .יב

הציון החדש יהווה את ציונו הסופי  ,את ציונו של הסטודנט בעקבות הערעור לשנותהחליט המרצה  .יג

 .נקבער שאשל הסטודנט בבחינה האמורה, גם אם ציונו נמוך מן הציון המקורי 

, לצורך הערעור לבדוק את הבחינהאו אינו יכול כאשר מרצה הקורס אינו מוכן  ,בנסיבות מיוחדות .יד

פר הס-החלטת ראש בית .להעביר את ערעור הסטודנט לבדיקת מרצה אחר הספר-ביתרשאי ראש 

 ועבר לידיעת נשיא המכללה או סגנו לעניינים אקדמיים.בעניין זה תנומק ות

 .החלטת המרצה לגבי ציון הבחינה לאחר ערעור הינה סופיתבכפוף לאמור בס"ק )יא( לעיל,  .טו

, לא של המכללה ובתקנון הבחינות והציונים המפורטים לעיל ,פי הכללים-עליוגש שלא ערעור  .טז

 .יטופל
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 סיום תואר –פרק י"ב 

 כללי .70

הן כפי ש הספר-ביתלעיין באורח יסודי ומדוקדק בדרישות המכללה ו הסטודנטחובה על  .א

 קבלת התוארלהנדרש ממנו כל ולדעת את  הספר,-ון ביתנובתק בתקנוני המכללהמופיעות 

 ."בוגר"

 ידע האישי. מ–יכול לצפות בדו"ח לימודים מפורט באתר המכללה סטודנט .ב

תקנון ועמד הפי -סטודנט זכאי לתואר בוגר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו האקדמיות על .ג

 .הלימוד בכל חובות שכר

החובות לסיום הדרישות וכל אחר למילוי המלאה והבלעדית על הסטודנט מוטלת האחריות  .ד

 .בתוכנית הלימודים ותהלימודים, כמוגדר

 על סיוםלבקש אישור  זכאיאחר כל הדרישות והחובות לסיום הלימודים,  סטודנט אשר מילא .ה

, צעות המזכירות האקדמיתבאמבקשה כאמור, יש להגיש בוגר.  לקבל תוארובהתאם  ולימודי

ידי -שייקבע עליש להגיש לא יאוחר מיום את הטופס . סיום תוארהבקשה לטופס  ידי-על

סטודנט המסיים את  .בשנה בה מתקיים טקס סיום הלימודים המנהל האקדמי של המכללה

יגיש את הטופס לא , ומעוניין להשתתף בטקס הענקת התארים א' טרלימודיו בסוף סמס

 באותה שנה. ידי המנהל האקדמי של המכללה-שייקבע עליאוחר מתאריך 

 

 נוהל בקשה לאישור זכאות .71

 די המכללה.י-האמור בסעיף זה כפוף לשינויים ולעדכונים הנקבעים על .א

 ".בקשה לסיום תוארהטופס את "לאחר קבלת הציון האחרון, על הסטודנט למלא  .ב

 .הסטודנטים נטדיקאבתמת הגורמים המוסמכים בספרייה וטופס זה יש להגיש לאחר הח .ג

 הספר.-בית למזכירותיוגש  ,כאמור ,טופס חתום .ד

 .באחריות הסטודנט בלבדהיא הגשת הטופס  .ה

כל במצא כי הסטודנט עמד ירק לאחר שי .הטופס לחשבותאת תעביר הספר -ביתכירת מז .ו

 .קדמימזכירות המנהל הא ידי-עלחובותיו הכספיים והאחרים, יונפק לו אישור זכאות לתואר 

שבו אושרה בקשת אישור הזכאות מבחינה אקדמית  ,מועד הזכאות לתואר נקבע ליום  .ז

 .ידי כל הגורמים המוסמכים-מנהלית עלומבחינה 

לא יהיה רשאי הסטודנט לתקן, לשפר,  ,הציון לתואר הוא סופי. לאחר אישור הזכאות לתואר .ח

 .לערער או להוסיף ציון או קורס
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 .ליון ציונים סופי יונפק רק לאחר שהשלים הסטודנט את חובתו האחרונה לתוארגי .ט

נקודות  הכל-ךמס היש ברשותו קורסים עודפים המעוניין להפריד קורסים אלסטודנט אשר  .י

טופס בקשה להסרת קורסים  ,חייב להגיש יחד עם טופס הבקשה לסיום התואר ,לתוארהזכות 

לא , צע הליך זהילא בר שא סטודנט .קדמי של המכללה, אותו ניתן לקבל במנהל האעודפים

 .יוכל להסיר קורסים עודפים לאחר הנפקת אישור סיום לימודים

יזכה  ,נהלאחר פרק הזמן שנקבע לפני הטקס של אותה ש הספר-ביתיגיע למזכירות ר שאציון  .יא

קבלת התואר לטקס של  השתתפותו בטקס את הסטודנט באישור זכאות לתואר, אך ידחה את

 האקדמית העוקבת.השנה 

 אינם גוברים על האמור בסעיף זה.לעיל  63-( ו2)ג()49המועדים הקבועים בסעיפים  .יב

 

 טקס הענקת תארים  .72

)מאי  סמסטר ב'יתקיים אחת לשנה במהלך ר שאיוענק לבוגרים בטקס ( .LL.Bבמשפטים )תואר בוגר 

 .האקדמי של המכללהידי המנהל -, במועד שייקבע עלי(נעד יו

 

 בהצטיינות יתרהאו סיום לימודים בהצטיינות  .73

בסיום לימודיו של הסטודנט, ולאחר שעמד בכל הדרישות האקדמיות והגיש בקשה מסודרת לסיום  .א

 .לנוהל סיום תואר של המכללהזאת, בהתאם  .תואר, יינתן לסטודנט אישור על סיום התואר

 .המחזור, יוענקו תעודות לסיום לימודי התואר הראשוןבמסגרת טקס הענקת תארים לבוגרי  .ב

, וזאת "הצטיינות יתרה" או ב"הצטיינות"לימודיו באת על גבי התעודות יצוין אם הסטודנט סיים  .ג

 :הקריטריונים הבאיםפי -על

מתוכם  20%, לא יעלה על להלןהמסיימים בהצטיינות ובהצטיינות יתירה, כמפורט מספר  (1)

נוספים יוגדרו  15%יוגדרו כמסיימים ב"הצטיינות יתרה" ומקסימום המובילים  5%מקסימום 

 כמסיימים ב"הצטיינות".

 . זאת, בכפוף לאחוז הבוגרים כמפורט לעיל.87להענקת תעודת "הצטיינות" הינו ציון המינימום  (2)

. זאת, בכפוף לאחוז הבוגרים כמפורט 92להענקת תעודת "הצטיינות יתרה" הינו ציון המינימום  (3)

 לעיל.

עמו נרשם  הסטודנט מקבל את התואר ולא ביחס למחזור עמוההצטיינות נקבעת ביחס למחזור  .ד

 עמו הוא למד. ללימודים או
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הספר אשר יגישו "טופס בקשה לסיום -רשימת המצטיינים תיקבע מתוך כלל הסטודנטים בבית .ה

 בשנה שבה מתקיים הטקס. של המכללה האקדמי המנהלידי -שייקבע עללא יאוחר מיום תואר" 

 לעיל אינם גוברים על האמור בסעיף זה. 63-( ו2)ג()49המועדים הקבועים בסעיפים  .ו

 "הצטיינות יתרה"או ב "הצטיינות"מת הסטודנטים אשר סיימו את לימודיהם ביהודעה על רש .ז

 הספר. -תישלח לסגל ולסטודנטים של בית

 

 אי זכאות להצטיינות/הצטיינות יתירה .74

, לא יהיה זכאי לציון ועדת המשמעת של במכללהידי -סטודנט אשר הורשע על

 "הצטיינות"/"הצטיינות יתרה" בכיתוב על גבי התעודה.

 

 שונות – גפרק י"

 מעמד סטודנט .75

. הסדרת ההרשמה מהווה רק ראשיתה של פעולת ההרשמה ועדיין אינה מקנה מעמד של סטודנט רשום

 וערך תכנית לימודים לשנת הלימודים העוקבתמד זה יוקנה למי שעמד בכל חובות הרישום, התשלום מע

 לפי תקנוניה.

 

 שינויים בפרטים אישיים .76

להודיע למזכירות המנהל האקדמי בכל מקרה של שינוי ו/או שיבוש ברישומי  חובה על סטודנט .א

 שם משפחה, מצב משפחתי וכיו"ב.מען מגורים, שם פרטי ו/או  –; כגוןבמחשב אישייםהפרטים ה

לקבל ממזכירות המערך ניתן תוגש באמצעות "טופס שינוי פרטים אישיים" אותו  ,כאמור ,העהוד .ב

 האקדמי.

מספר תעודת זיהוי ו/או דרכון, יש לצרף לבקשה צילום של העמוד המתאים  שם, במקרה של שינוי .ג

 בתעודת הזהות.

 

 אישורי סטודנט .77

לימודים( יש להוציא ממידע אישי באתר המכללה, וזאת לאחר קליטת תכנית אישורי סטודנט )אישור 

 הלימודים השנתית.
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 הנפקת אישורים .78

 די הגורמים המוסמכים במכללה.י-אישורים רשמיים יינתנו רק על .א

ספר מוסמך להנפיק אישור בדבר דירוגו של סטודנט בשנתון נתון, בהתאם לקריטריונים ה-בית .ב

 הבאים: 

 צרכים אקדמיים בלבד.להאישור מבוקש  (1)

של המוסד  לארץ, לבקשתו-, בישראל או בחוץצורך הצגתו בפני מוסד אחרהאישור מבוקש ל (2)

האחר ולצורכי דיון בבקשה אקדמית של הסטודנט, לרבות מעבר למוסד אחר או קבלה 

 ללימודים אקדמיים גבוהים במוסד האחר.

ת מעמדו האקדמי של הסטודנט, בין יצוינו מפורשות נתונים המשקפים נאמנה א ,באישור גופו (3)

היתר, נתונים בדבר פריסת תכנית הלימודים, הכרה בלימודים קודמים לרבות פטורים בגין 

 לימודים אלה.

תוקפו של אישור זה יהיה מותנה בצירוף גיליון ציונים עדכני ביותר של הסטודנט אשר לגביו  (4)

ספר ה-תידי הנהלת בי-חתומים עלהאישור וגיליון הציונים העדכני יהיו מתייחס האישור. 

 )חתימה וחותמת(.

 ספר )חתימה וחותמת(.ה-די הנהלת ביתי-האישור יימסר לסטודנט במעטפה סגורה וחתומה על (5)

 

 שינויים בתכנית הלימודים .79

או הוספת  לביטולבקשות הספר, -די ראש ביתי-למעט אם נקבע אחרת, בתחילת שנת הלימודים, על .א

ובמקרים המתאימים למערך  –הספר -להגיש למזכירות ביתניתן בתכנית הלימודים קורסים 

-בקשה לביטול/הוספת קורסים עבור סטודנטים של ביתטופס באמצעות  –האקדמי של המכללה 

  .הספר למשפטים

במועדים אשר  ,, וזאתשנת הלימודיםל בלבד שבוע השניבעל מגיש הבקשה להגיש את בקשתו  .ב

 די המערך האקדמי של המכללה.י-ם עלמיהמתאי ובמקרים ,הספר-ידי מזכירות בית-ייקבעו על

עד לשבוע השני של הסמסטר  תוגש בעל היקף זהה, בקשות להמרת קורס בחירה בקורס בחירה אחר .ג

 בו מתקיים הקורס.

 הספר ובמקרים-ידי ראש בית-חייבת להיות מאושרת על םבקשה לשינוי תכנית הלימודי .ד

 ספר ו/או היועצים הרלבנטיים במכללה.ה-די מזכירות ביתי-המתאימים על
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, יחייב את הסטודנט בתשלום הרלוונטית כל קורס אליו רשום סטודנט לאחר תקופת השינויים .ה

 ובין אם לאו.בו מלא, בין אם הסטודנט למד 

  



 פ”שת                                           תקנון הלימודים                                                                    

 הספר למשפטים-בית

School of Law 

  

     
 
 

53 
 

  

 נספחים

 

 בקשה להמשך לימודים לתלמידיםנספח א': טופס 

 מדור סטטוס
 04-6927737; פקס 04-6927728טל. 

 להמשך לימודים לתלמידיםטופס בקשה 
 לתלמידי תואר ראשון בלבד

 

 ______________________________ ת.ז. ____________ שם פרטי ______שם משפחה __________

 _____טלפון________________________     כתובת ומיקוד________________________________ 

 ______מסלול_________________________             משנה"ל_________ עד שנה"ל_______________

 

 פרטי הבקשה:

 במכללה האקדמית צפת.  לאשר לי המשך לימודים בשנה"ל_____________אני מבקש/ת 

 נימוקי הבקשה:

_____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

 

          ________________________    _______________________ 

 חתימה                                     תאריך                            

 

 הספר:-המלצת ראש בית

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 פ”שת                                           תקנון הלימודים                                                                    

 הספר למשפטים-בית

School of Law 

  

     
 
 

54 
 

  

 

 לשימוש מדור סטטוס:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 ועדה לענייני תלמידיםה לויטופס פנינספח ב': 

 

 ( לתקנון4)ג16 בקשה להוספת קורסים לפי סעיף

 )על המזכירות לצרף לטופס מאזן לימודים(

 

 תאריך הפניה: _________________________________

 : _________________________________ית/שם הסטודנט

 מספר תעודת זהות: _____________________________

 

 הוועדה לענייני תלמידים,לחברי 

( לתקנון הלימודים, ברצוני להוסיף למערכת השעות שלי לשנה"ל _________ 4)ג16את סעיף  ילאחר שקראת

 את הקורסים הבאים:

 

האם מתנגש עם קורס  המבוקש שם הקורס
 אחר?

 עדיפותדירוג הקורס לפי  האם עומד בתנאי הקדם?
 ביחס לקורס מבוקש אחר

    
    
    
    

 

 אלמד בשנה"ל ________ יעמוד על _________ נ"ז.אותן נקודות הכל ה-אם תאושר בקשתי, סך

 

 בתודה,

________________      __________________ 

 חתימה        שם
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 המלצת היועצת האקדמית באשר לעמידת הבקשה בקריטריונים

 

 שם
 הסטודנט

 שנה
 אקדמית

"ז נ סך
 חסרות

 לתקן

 הקורס
 המבוקש

של  "זנ
 הקורס

 עמידה
 בתנאי

 מקביל/קדם

 חפיפה
 עם

 קורסים
 בתכנית

 הלימודים

 המלצת
היועצת 

)+(/סירוב 
(-) 

        
        
        
        

 

 לתקנון. (4ג)16 הבקשה עומדת/לא עומדת בקריטריונים הקבועים בסעיף

 יש לפרט:  ,בקריטריונים אינה עומדתאם 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 מאזן לימודים של הסטודנט. "במצ

 תאריך ההמלצה: ______________________

 שם המזכירה/היועצת: __________________

 חתימת המזכירה/היועצת: ________________
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 החלטת הוועדה לענייני תלמידים:

 

 __________________________________ ת.ז. פרל___________________________ , מס לאשרנא 

 

 רשם לקורסים הבאים:ילה

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________ ת.ז.ל________________________ , מס'  לא לאשרנא 

 

 לקורסים הבאים:רשם ילה

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 תאריך ההחלטה: ______________________

 הוועדה: ____________________ ראש-שבחתימת יו
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 : הספר-אישור ראש בית

 אני מאשר / לא מאשר את החלטת הוועדה לענייני תלמידים הנ"ל.

 להעביר לסטודנט/ית את החלטת הוועדה על נימוקיה. הספר מתבקשת-מזכירות בית

 

 תאריך האישור: ______________________

 _: _______________הספר-אש ביתחתימת ר
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 בדבר פריסת תכנית לימודים ית/נספח ג': הצהרת סטודנט

להצהיר בזאת כי ספר למשפטים בצפת, הריני ה-מאחר ובחרתי שלא ללמוד תכנית לימודים מלאה בבית

 פיצול תכנית הלימודים ופריסתה כפופים לתנאים הבאים:

 דהיינו, שנתי האקדמית אינה תלויה בוותק שלי בלימודים. .יתנאי המעבר משנה לשנה תקפים גם לגבי .1

משנים אשר לא נלמדו תינתן עדיפות מוחלטת לקורסים העוקבת,  ת הלימודיםריכת המערכת לשנבע .2

כי לא ניתן יהיה לדחות בשנה  ,למען הסר ספק, ידוע לי על פני קורסים משנים מתקדמות יותר. ,קודמות

 נוספת קורס שטרם נלמד ויהיה עליי להירשם אליו בהקדם האפשרי.

כי גם  ,ידוע לי ,קורס משנה נוכחיתבין טרם נלמד לר שאבמקרה של התנגשות בין קורס משנה קודמת  .3

" במערכת השעות חלונות" אפילו יגרום הדבר ליצירת ,הקורס המוקדםיש לשבץ את אם אעלה שנה 

  .שלי

 ה לענייניועדהותתאפשר רק באישור במסגרת "חלונות" במערכת השעות,  הוספת קורסים נוספים .4

 :פרמטרים הבאיםהפי -עלוזאת תלמידים, 

 .טרם נלמדר שא ,אין התנגשות עם קורס משנה קודמת (א)

 .רגיל סטודנטלשנה של  הכל נקודות הזכות-א יעלה על סךלשנה לנקודות הזכות  הכל-סך (ב)

 .הסטודנט עומד בתנאי הקדם של הקורס המבוקש (ג)

קורסים משנים אקדמיות שונות היא, כי חלק מהבחינות בקורסים אלו עשויות השתתפות במשמעות  .5

 להיערך באותו יום. כללי מדור בחינות בנוגע לחפיפת בחינות יחולו עליי.

כמופרט לעיל, כדי לאפשר לי הקלות בדרישות האקדמיות  ,לפריסת תכנית הלימודים אין במתן אישור .6

 הספר.-, לרבות תקנון ביתתקנוני המכללהשלפי  והמשמעתיות

אעשה הפסקת לימודים אם התקופה המקסימאלית לפריסת תכנית הלימודים תהיה שבע שנים ברצף.  .7

רישום ללהתיישנות קורסים, לרבות הצורך במסגרת לימודיי, יחולו עליי הכללים המקובלים ביחס 

 חוזר לקורסים אשר התיישנו.

הסמכות לחייב סטודנט להירשם לקורסי חובה מסוימים המהווים  הספר למשפטים-במסגרת זו, לבית .8

 תנאי קדם/מקביל למספר רציני של קורסים אחרים.
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 על החתום:

 

____________________          ___________________                       ________________ 

 תאריך       חתימה            שם 
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הודעה על ביטול הזכאות להיבחן/להגיש עבודה מסכמת/עבודה נספח ד': 

 סמינריונית

 

 לכבוד:

___________________ 

 מספר ת.ז. ___________

 

עבודה סמינריונית בקורס  / להגיש עבודה מסכמת / זכאותך להיבחן הרינו להודיעך כי .1

 לתקנון הלימודים בדבר חובת הנוכחות בקורס. 38בשל הפרת סעיף  בוטלה_________________ 

 

לחוק ב 19-א ו19לפי סעיפים אם סיבת היעדרותך נובעת מאחת הסיבות המקנות התחשבות מיוחדת,  .2

כללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים המשרתים , ולפי 2007-זכויות הסטודנט, תשס"ז

וכללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, , 2012-בשירות מילואים(, תשע"ב

; באפשרותך לפנות אל הוועדה לענייני 2012-לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה(, תשע"ב

-אשר יימסר למזכירות בית ס המתאים המצורף כנספח ה' לתקנוןבאמצעות הטופ ,תלמידים וזאת

 מהמועד אשר יירשם בהודעה על ההרחקה. שבוע תוךהספר 

 

  

 בברכה,          

 

 הספר-מזכירות בית          

 

 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_734.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_734.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_734.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
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 ': טופס פנייה לוועדה לענייני תלמידיםהנספח 

 

 לתקנון הלימודים 40בקשה לפי סעיף 

 

 תאריך הפניה: _________________________________

 שם הסטודנט/ית: _______________________________

 _____________________________מספר תעודת זהות: 

 

 לחברי הוועדה לענייני תלמידים,

 

בתאריך ________ קיבלתי הודעה על הסרת שמי מרשימת הזכאים להיבחן/להגיש עבודה מסכמת/עבודה 

 סמינריונית בקורס ______________________.

 

 בקורס זה מהסיבות הבאות: תאבקש מהוועדה לאשר לי להיבחן/להגיש עבודה מסכמת/עבודה סמינריוני

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 לתמיכה בבקשתי:המסמכים המצורפים 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 בתודה,

 

________________      __________________ 

 חתימה        שם

 

 

 החלטת הוועדה לענייני תלמידים:

 

 ___________________________________ ת.ז.נא לאשר/לא לאשר ל___________________, מספר 

 _____להיבחן/להגיש עבודה מסכמת/עבודה סמינריונית בקורס ________________________________

 

 נימוקי הוועדה:

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 תאריך ההחלטה: ______________________

 ____ראש הוועדה: ___________-חתימת יושב

 

  :הספר-ישור ראש ביתא

 אני מאשר/לא מאשר את החלטת הוועדה לענייני תלמידים הנ"ל.

 ספר מתבקשת להעביר לסטודנט/ית את החלטת הוועדה על נימוקיה.ה-מזכירות בית

 

 ______________________תאריך האישור: 

 _______הספר: _____________-חתימת ראש בית
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 ': טופס הצהרה על הגשת עבודה סמינריוניתונספח 

 

 טופס הצהרה על הכנה עצמית של  עבודה סמינריונית/עבודה מסכמת/תרגיל

 

 __________שם המרצה______________                                ________שם  הקורס: _____________

 

במכללה האקדמית צפת נועדו לאפשר לסטודנטים ( העבודהעבודה סמינריונית/עבודה מסכמת/תרגיל )להלן: 

ליישם את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך לימודיהם. בעבודה זו צריכים לבוא לכדי ביטוי הכישורים 

כגון, יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מדעיים, אינטגרציה של סוגי ידע שונים, חשיבה  האקדמיים,

 ביקורתית, כושר תכנון מחקר וביצועו )במקרים מסוימים( ולבסוף, כתיבה מדעית רהוטה.

העבודה חייבת להיות ברובה המכריע יצירה עצמית של הסטודנט/ית. כדי להבחין בין תרומתו/ה לבין 

תיהם של אחרים, וכדי למנוע פגיעה בקניין רוחני  של כותבים שעליהם מסתמכת העבודה, חייב/ת  תרומו

הסטודנט/ית להקפיד על ציון המקורות עליהם הסתמך/ה. במילים אחרות, יש להצהיר מה המקור של כל 

דעות ופרשנויות זה: ציטוטים ישירים של אמירות או ממצאים, רעיונות,   אמירה או ידע שנלקח מאחרים, בכלל

עבודה או עבודה שלמה של \נטילה ללא ציון ראוי של חלקי הוהפנייה,  ,של אנשים אחרים. סטייה מכללי ציטוט

והיא בבחינת עבירה חמורה  ולחומרה כניסיון להציג דברי אחרים כדברי הכותב עצמיתפרשו כותבים אחרים, 

 של כללי האתיקה המדעית.

 מבקשים ממך לחתום על ההצהרה הבאה: כדי למנוע אי הבנה בנדון אנו

 

אני______________ ת.ז_________________ מצהיר/ה בזאת כי העבודה המצורפת בזאת היא פרי 

 ,וע ליכללי ציטוט והפנייה המקובלים באקדמיה. כמו כן, אני מצהיר/ה כי יד פי-עליצירתי העצמית ונכתבה 

 ייד-עלאו נעשו הועתקו מעבודה אחרת  ,ו/או מהותיים בהשהגשת עבודה אשר חלקים רבים ו/או משמעותיים 

לוועדת המשמעת של המכללה על כך  היא עבירה וכי אם יתגלה כי עברתי עבירה זו, תוגש נגדי תלונה אדם אחר

 .האקדמית צפת

 ידוע לי כי באחריותי לשמור בחזקתי עותק נוסף של העבודה, אותו אוכל להציג במקרה הצורך.
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                                                                                                     חתימה _____________                                ___________תאריך: 

 

 אישור הגשה

 ומהווה הוכחה להגשת העבודה[ ית/הסטודנט בידי יישאר זה]חלק 

__________________ הגיש/ה את העבודה הסמינריונית בקורס  הריני לאשר כי הסטודנט/ית

ידי המרצה _______________, ביום -, המועבר על_____________________________

 _____________, וחתם/ה על טופס זה.

 

 : ____________וחותמת חתימה: _______________ תפקיד: _____________________       שם


