


סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

אני מבקש לקדם את פניכם בברכה לבית-הספר למשפטים של המכללה 
האקדמית צפת.

כמוסד להשכלה גבוהה, המכללה האקדמית צפת מחויבת לאחריות 
חברתית ולגישור על פערים מעמדיים בחברה הישראלית. היבט מרכזי 

של פערים אלו קשור בנגישותם של מגזרים רחבים באוכלוסייה למוסדות 
המשפט ולמנגנוני מימוש זכויותיהם המשפטיות לשם הגשמת עקרון 

הצדק. אלא שאין לך צדק אם אין לך ידע. במשך רוב שנותיה של המדינה, 
ידע זה הוחזק בידי קבוצה מצומצמת ביותר של שחקנים. להדרה זו 

ממוקדי הידע תוצאה ברורה וניכרת של הדרה ממוקדי הכוח וההשפעה. 

עת החליטה ממשלת ישראל בשנת 2005 לפתוח מוסד לחינוך משפטי בתקצוב ממשלתי בגליל, היא 
עשתה זאת מתוך כוונה מוצהרת לתקן עוול היסטורי שנעשה לתושבי הפריפריה. פתיחת מכללה 

ציבורית עצמאית בצפת, לפני עשור, אפשרה לתושבי הגליל, אשר הודרו מהשיח המשפטי בשל העדר 
נגישות אליו במהלך שנותיה של המדינה, להיחשף למשפט, המהווה משאב ציבורי, לשתף ולהשתתף בו. 

מטרת הלימודים בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת אינה רק זו של הענקת ידע 
משפטי, כי אם גם חינוך משפטי ערכי. שאיפת בית-הספר למשפטים בצפת אינה רק זו של הכשרת 
תלמידיו בצורה פורמאלית לשם ישתלבו בפרופסיה המשפטית – כעורכי-דין, סנגורים או פרקליטים, 
במגזר הפרטי או במגזר הציבורי, או כאנשי אקדמיה. שאיפתו הנוספת של בית-הספר היא להעניק 

לתלמידיו את החינוך המשפטי הדרוש לשם ימלאו את תפקידיהם השונים באופן מקצועי, אתי, מוסרי 
ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים מהותיים. בין ערכים אלו אנו מבקשים להקנות לסטודנטים 

מודעות לשלטון החוק ולזכויות אדם אוניברסליות, לרבות זכויות טבעיות, אזרחיות, פוליטיות, כלכליות, 
חברתיות וקבוצתיות. כל זאת, תוך עידודם למעורבות חברתית, קהילתית ורב-תרבותית.

כחלק מהגדרת הפעילות המשפטית של עריכת-הדין כ"פרופסיה", להבדיל מ"מקצוע", מתחייבת מאליה 
הגזירה השווה כי עורך-הדין מחויב למחויבות חברתית. זאת משום שהפרופסיה המשפטית, באופן 
מיוחד, שואבת את חיותה מהחברה ומהאמון שזו מעניקה לציבור עורכי-הדין. הנחת היסוד צריכה 

להיות, כי הפרופסיה המשפטית טובלת כל כולה בערכים של נאמנות, הגינות, יושר, נימוס וכבוד לזולת.  

כנציגים לעתיד של הפרופסיה המשפטית, אתם מצווים לשמש דוגמא ומופת לציבור בכללותו. לאור זאת, 
הכשרתכם כחברים בפרופסיה כוללת גם השרשת כללי אתיקה מקצועית בקרבכם. דברים אלה נכונים 

ִׁשבְעַָתיִם דווקא משום שכמשפטנים וכעורכי דין אתם עשויים לעמוד במרכז מוקדי ההשפעה; בענייני 
משפט, חברה, כלכלה, פוליטיקה, מדינאות ועוד. שמירה קפדנית אפוא על הרמה האתית של הפרופסיה 

המשפטית תוסיף כבוד לא רק לפרופסיה כולה אלא גם לכל אחת ואחד מכם, כחברי פרופסיה זו. 

אני מבקש לאחל לכם לימודים מעניינים, מאתגרים ומוצלחים. עצתי אליכם היא: תאהבו את 
המשפט כדי שתוכלו להגשים את הערכים המונחים ביסודו.

בברכת דרך צלחה,
פרופ' מוחמד ותד

ראש בית-הספר למשפטים

דבר ראש בית-הספר למשפטים



היכן תראו את הבוגרים שלנו

עוה"ד סירין ח'טיב-שחברי
התמחות: האגודה לזכויות 

האזרח

עוה"ד מוחמד עומרי
התמחות: הסנגוריה 

הציבורית במחוז הצפון

עוה"ד יוסי אמר
התמחות: הסנגוריה 

הציבורית במחוז צפון
כיום: בוגר תואר שני 

במשפטים- אוניברסיטת חיפה

עוה"ד בת אל בן שושן כהן
התמחות: המחלקה המשפטית 

במשרד מבקר המדינה
כיום: עו"ד במשרד המשפטים, 
ובוגרת תואר שני במשפטים- 

האוניברסיטה העברית בירושלים

עוה"ד מורן פוגל
התמחות: פרקליטות מחוז 

צפון- מחלקה פלילית
כיום: פרקליטה בפרקליטות 

מחוז צפון- מחלקה פלילית

הגב' סולאף אבו ג'בל
התמחות: מתמחה במשרד 

עורכי-דין הרצוג, פוקס נאמן 
ושות'

עוה"ד שירלי פנחסוב
התמחות: פרקליטות מחוז 

חיפה
כיום: בוגרת תואר שני 

במשפטים- אוניברסיטת חיפה

עוה"ד מירית מהדקר
התמחות: בימ"ש השלום 

בחיפה
כיום: סיימה בהצטיינות תואר 

שני באוניברסיטת חיפה

ד"ר לימור מלול
כיום: מרצה במכללה 

האקדמית צפת



• איכות הסביבה   • הסדנה לזכויות החולה   • משפט ומגדר   • דיני מכרזים   
• התחדשות עירונית   • דיני הסחר הבינלאומי   • הקליניקה לזכויות חשודים 
ונאשמים   • חוזי צרכנות   • לשון הרע והגנת הפרטיות   • סוגיות משפטיות 

של טיפול בקטינים   • דיני מעצרים   • הפשע המקוון   • דמוקרטיה, סובלנות 
וזכויות אדם   • משפט בינלאומי   • דיני בעלי חיים   • עבירות צווארון לבן   

• דיני עבודה   • חלופות ליישוב סכסוכים   • הקליניקה לסיוע משפטי   • סוגיות 
מתקדמות במשפט וטכנולוגיה   • ניתוח כלכלי של המשפט   • משפט מבוים

חוויית למידה

מגוון קורסים ייחודיים



1
היצע קורסים ושכר 
לימוד אוניברסיטאים

2
שילוב של רמה 

אקדמית גבוהה וחינוך 
לערכים

3
לימודים בקבוצות 

קטנות ויחס אישי לכל 
סטודנט

4
התמחות במקומות 

נחשבים

6
רב תרבותיות במיטבה 
בקרב המרצים ובקרב 

הסטודנטים

7
מעורבות חברתית 

ותרומה לקהילה

8
לימודים בקרבת הבית 

לתושבי הצפון

9
חוויה סטודנטיאלית 

אחרת, נוף גלילי מרהיב 
ועלויות מחייה נמוכות

10
סגל אקדמי מובחר 
המשקף רצף בין-

דורי, עם ניסיון מוכח 
ומוניטין בינלאומי

5
שילוב מרצים שעוסקים 
בפרקטיקה: שופטים, 

פרקליטים וסנגורים

למה ללמוד משפטים רק בצפת
10 סיבות



ד"ר ליאת פרנקו
חוקרת בתחום בריונות 

ברשת, משפט וטכנולוגיה 
ודיני חינוך

ד"ר פנינה ליפשיץ-אבירם
חוקרת בתחום דיני הקניין, 

אתיקה מקצועית וביו-אתיקה

ד"ר עופר סיטבון
חוקר בתחום דיני התאגידים, 

דיני העבודה וקליניקות 
חברתיות 

ד"ר מיטל פינטו
חוקרת בתחום תורת המשפט 

והמשפט הציבורי

ד"ר אסף הרדוף
חוקר בתחום המשפט 
הפלילי, הפשע המקוון, 

קרימינליזציה ודיני בעלי חיים 

פרופ' נמרוד שתיל
חוקר בתחום השפה 

העברית, לרבות המשפטית

פרופ' איריס קנאור
חוקרת בתחום המשפט 

הבינלאומי הפומבי, המשפט 
הבינלאומי הפרטי והמשפט 

האירופי

פרופ' תמר גדרון
חוקרת בתחום דיני נזיקין, 

דיני לשון הרע, הגנת 
הפרטיות ומשפט מסחרי

פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו
חוקרת בתחום המשפט 

הפלילי

פרופ' נלי מונין
חוקרת בתחום דיני הסחר 

הבינלאומי, דיני מסים ומשפט 
האיחוד האירופי

פרופ' פבלו לרנר
חוקר בתחום המשפט 

הפרטי, המשפט ההשוואתי 
והמשפט הקנוני

פרופ' גדעון ליבזון
חוקר בתחום המשפט העברי, 

המשפט המוסלמי, דיני 
המשפחה ומשפט משווה 

מוסלמי ועברי

פרופ' מוחמד ותד
ראש ביה"ס למשפטים, וחוקר 

בתחום המשפט החוקתי, 
המשפט הפלילי, המשפט 
הבינלאומי ורפואה ומשפט

ד"ר יעל עפרון
סגנית ראש ביה"ס למשפטים, 

וחוקרת בתחום יישוב 
סכסוכים, סדרי דין במשפט 

האזרחי וחינוך משפטי

נבחרת בית - הספר למשפטים



עוה"ד רימונה שלג
סנגורית בכירה בסנגוריה 

הציבורית במחוז הצפון, ראש 
תחום ערעורים וממונה על 

איכות הייצוג

ד"ר עלא חיידר
חוקר בתחום דיני איכות 

הסביבה

ד"ר דלית קן דרור פלדמן
חוקרת בתחום משפט, 

טכנולוגיה וסייבר

עוה"ד אמיר כבישי
מרצה לאנגלית משפטית

ד"ר דניאלה אסרף-כהן
חוקרת בתחום המשפט 

הכלכלי

עו"ד רנא מטאנס
הממונה המחוזית וראשת 

המדור האזרחי בלשכת 
הסיוע המשפט הממלכתי 

במחוז הצפון

עוה"ד איתן לדרר
פרקליט מחוז הצפון )אזרחי( 

ומרצה בתחום המשפט 
האזרחי והמשפט המנהלי

ד"ר קרנית מלכא
חוקרת בתחום דיני המס

כבוד השופט ד"ר זאיד פלאח
שופט ביהמ"ש השלום 

בחיפה ומרצה וחוקר בתחום 
המשפט הפלילי

ד"ר אלעד שילד
חוקר בתחום דיני החוזים, 

ניתוח כלכלי של המשפט, דיני 
צרכנות ומשפט כלכלי 

ד"ר בעז סגל
חוקר בתחום המשפט 

המנהלי, דיני הנזיקין ורגולציה 
מנהלית



טקסים, כנסים וימי עיון

המשפט המבוים השנתיטקס סיום שנת המשפטטקס פתיחת שנת המשפט

ללא עניבה - מפגש עם שופטי המחוזיום הביו-אתיקה העולמי

מסונף לפקולטה לרפואה של אונ' בר-אילן בצפת

מובילים למצוינות | המרכז הרפואי זיו

כנס יום הביו-אתיקה העולמי
6.11.2018 | כ"ח בחשון תשע"ט | אודיטוריום המרכז הרפואי זיו, צפת 

                        תוכנית
09:00-09:30  התכנסות וכיבוד קל 

09:30-10:00  פתיחה ודברי ברכה
                       יו"ר הכנס: פרופ' תמר גדרון – יו"ר המרכז הצפתי לביואתיקה, משפט

                    וחברה במקצועות הבריאות בית-הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת
                       פרופ' אמנון כרמי, ראש הקתדרה של אונסק"ו לביואתיקה, חיפה

                       ד"ר סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו צפת
                       פרופ' קרל סקורצקי, דיקן הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בגליל, אוניברסיטת בר-אילן

10:00-11:30  מושב ראשון: סיוע הומניטרי ישראלי בארץ ובעולם
                       יו"ר מושב: ד"ר ענאן עבאסי, סגן מנהל המרכז הרפואי זיו צפת

                        משתתפים:

                     ד"ר סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו צפת
                    המטופלים הסורים בבתי החולים בישראל - סוגיות אתיות

              אל"מ ד"ר נועם פינק, מפקד רפואה פיקוד צפון
                       צה"ל והסיוע ההומניטרי

                     אל"מ ד"ר אריאל בר, מפקד הרפואה של פיקוד העורף במיל', ורופא עיניים 
                    מומחה בניתוח עפעפיים

                    משלחת צה"ל להאיטי - טיפה של תקווה בים של ייאוש

11:30-11:45  הפסקת קפה

11:45-12:30  הרצאה מרכזית:
                       יו"ר מושב: פרופ' תמר גדרון

                       מרצה אורח:  פרופ' אבינועם רכס,  יו"ר בית הדין, ההסתדרות הרפואית בישראל. 
                        "שבועת היפוקרטס בשוק החופשי" - האם תתכן סולידריות כלכלית 

                    בין הרופא והמטופל?

12:30-13:00  דברי סיכום:
                       פרופ' שי לין, ראש יחידה, קתדרת אונסק"ו לביו-אתיקה, אוניברסיטת חיפה

           13:00  ארוחת צהריים


