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ראש ביה"ס :פרופ' מוחמד ותד
רקע כללי


בית הספר למשפטים מקנה לבוגריו את התואר בוגר במשפטים BACHELOR ( LL.B.
 .)OF LAWSבעלי תואר זה רשאים להמשיך בלימודים אקדמיים מתקדמים ,וכן רשאים
הם ,לאחר סיום התמחותם המשפטית בהצלחה ,לגשת לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי-
הדין בישראל.

מטרת הלימודים
 מטרת הלימודים בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת היא להעניק לסטודנטים
חינוך משפטי ערכי ,המכשיר אותם להימנות עם הפרופסיה המשפטית – כעורכי-דין,
סנגורים או פרקליטים ,במגזר הפרטי או במגזר הציבורי.
 בנוסף ,מטרת הלימודים בבית-הספר היא להעניק לסטודנטים את ההשכלה הנדרשת לשם
קבלה ללימודים אקדמיים גבוהים במוסדות מובילים בישראלי ובעולם.
 שאיפת בית-הספר היא ,כי בוגריה ימלאו את תפקידיהם השונים באופן מקצועי ,אתי,
מוסרי ,ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים מהותיים ,לרבות שלטון החוק ,וזכויות אדם
אוניברסליות ,לרבות זכויות טבעיות ,אזרחיות ,פוליטיות ,כלכליות ,חברתיות וקבוצתיות.
זאת ,תוך עידודם למעורבות חברתית ,קהילתית ורב-תרבותית.
מבנה הלימודים
לימודים בתוכנית מלאה מתפרסים על פני  7סמסטרים ( 3.5שנים) .סיום התואר מותנה בהשלמת
 142נקודות זכות.
תוכנית הלימודים
א.

ב.

ג.

ד.

תוכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ,קורסי בחירה וסמינרים ,כמפורט להלן:
( )1קורסי חובה –  102נקודות.
( )2קורסי בחירה –  36נקודות.
( )3סמינרים –  4נקודות.
תקן נקודות הזכות בכל שנתון הוא כלהלן:
( )1שנה א' –  39נקודות זכות.
( )2שנה ב' –  43נקודות זכות.
( )3שנה ג' –  44נקודות זכות.
( )4שנה ד' –  16נקודות זכות.
סטודנט יהיה חייב ללמוד קורסי בחירה בהיקף הבא:
( )1שנה ב' –  4נקודות זכות.
( )2שנה ג' –  24נקודות זכות.
( )3שנה ד' –  8נקודות זכות.
סטודנט יהיה חייב ללמוד סמינרים בהיקף הבא:
( )1שנה ג' –  2נקודות זכות.
( )2שנה ד' –  2נקודות זכות.

הקורסים המוצעים
א .רשימת קורסי החובה:
( )1קורסי החובה לשנה א'
שם הקורס
מבוא למשפט
מחקר משפטי
דיני חוזים

משפט בינלאומי פומבי ומוסדות בינלאומיים
שיטות משפט
אתיקה מקצועית א'
משפט חוקתי
דיני עונשין
מבוא לתורת המשפט
מבוא למשפט מוסלמי/מבוא למשפט עברי/משפט נוצרי*
הבעה עברית מתקדמת למשפטנים**
* חובה ללמוד אחד משלושת הקורסים; ניתן ללמוד את הקורסים האחרים כקורסי
בחירה.
** הקורס מהווה תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'.
( )2קורסי החובה לשנה ב'
שם הקורס
אנגלית למשפטנים
דיני נזיקין
דיני קניין
דיני משפחה במשפט המוסלמי/דיני משפחה עברי*
סדר דין פלילי
משפט מנהלי
ניתוח כלכלי של המשפט
דיני תאגידים
דיני עבודה
מחקר משפטי מתקדם (פרו-סמינריון)
* חובה ללמוד אחד משני הקורסים; ניתן ללמוד את הקורס האחר כקורס בחירה.
( )3קורסי החובה לשנה ג'
שם הקורס
משפט בינלאומי פרטי
סדר דין אזרחי
קניין רוחני
אתיקה מקצועית ב'
ניסוח מסמכים משפטיים
דיני מסים
( )4קורסי החובה לשנה ד'
שם הקורס
דיני ראיות
ב .רשימת קורסי הבחירה ,הקליניקות ,הסדנאות והסמינרים:
( )1רשימת קורסי בחירה:
רגולציה מנהלית
חברות ויחידים בקשיים
דיני הוצאה לפועל
מבוא לדיני בריאות
עוולות מסחריות
לשון הרע והגנת הפרטיות
משפט האיחוד האירופי

דיני ביטחון סוציאלי
דיני תכנון ובניה
International Taxation
Introduction to Mixed Legal Systems
Dispute Resolution: Theory and Practice
דיני צרכנות*
הפשע המקוון*
דיני בעלי חיים*
משפט פלילי בינלאומי*
משפט ומגדר*
דיני איכות הסביבה*
היבטים פילוסופים-משפטיים של רב-תרבותיות*
* לא מוצעים בשנה"ל תשפ”ב.
** חובה לבחור באחד משלושת הקורסים בשנה א'; ניתן לבחור בקורסים האחרים
כקורסי בחירה.
*** חובה לבחור באחד משני הקורסים בשנה ב'; ניתן לבחור בקורס האחר כקורס בחירה.

INTRODUCTION TO MIXED LEGAL SYSTEMS
( )2רשימת קליניקות
הקליניקה לסיוע משפטי
הקליניקה לזכויות נאשמים וחשודים
הקליניקה להגנת הצרכן
הקליניקה לאכיפת חיובים וחדלות פירעון
קליניקת נציבות תלונות הציבור
הקליניקה למשפט טיפולי
הקליניקה לזכויות החולה
קליניקת חינוך ומשפט*
* לא מוצעים בשנה"ל תשפ”ב.
( )3רשימת סדנאות
המשפט המבוים השנתי
סדנת שופטים ושפיטה
סדנת ליטיגציה פלילית
סדנת ליטיגציה אזרחית
סדנת ליטיגציה מנהלית
סדנה בדיני הסחר הבינלאומי
סדנת התביעה הפלילית
סדנת פרקטיקה משפטית*
* סדנה זו אינה מזכה את הסטודנטים המשתתפים בה בנקודות זכות אקדמיות .הסדנה
מועברת על-ידי חברה מסחרית ,ומטרתה להכין ולהכשיר את הסטודנטים המשתתפים
בה לקראת בחינת ההסמכה של לשכת עורכי-הדין בישראל.
( )4רשימת סמינרים*
אסלאם ויהדות :מפגש ההלכות
חוקתיות ללא חוקה
אחריות המדינה בנזיקין
חיסיון מפני הפללה עצמית

שאלת ההפללה – קרימינליזציה מול לגליזציה
משפט פרטי השוואתי**
הפוליטיקה הכלכלית של החקיקה**
יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות**
סוגיות נבחרות במשפט פלילי**
תאגידים וקהילות**
דילמות במשפט בינלאומי**
* חובה לבחור שניים מן הסמינרים המוצעים ברשימה ,אחד בשנה ג' ואחד בשנה ד' בהתאם
לרשימה הקונקרטית אשר תוצע בתחילת כל שנה אקדמית.
** לא מוצעים בשנה"ל תשפ”ב.
תנאי קבלה:
את תנאי הקבלה לבית-הספר יש לקבל ממרכז המידע וההרשמה של המכללה.
למה ללמוד משפטים במכללה האקדמית צפת?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

שכר לימוד והיצע קורסים כמו באוניברסיטה.
רצינות אקדמית :חינוך לערכים ולא רק לימודי תעודה.
לימודים בקבוצות קטנות ,המאפשרות משוב ממוקד וקבלת יחס אישי.
סגל אקדמי מובחר המשקף רצף בן-דורי ,עם ניסיון מוכח ומוניטין בינלאומי.
סיוע בהתמודדות על משרות התמחות במקומות נחשבים.
שילוב מרצים שעוסקים בפרקטיקה :שופטים ,פרקליטים וסנגורים.
רב תרבותיות במיטבה :סגל מרצים וקהל סטודנטים מגוון.
מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.
לימודים בקרבת הבית לתושבי הצפון.
חוויית שהות מיוחדת :נוף גלילי מרהיב; עלויות מחייה נמוכות.

