מתחילים להגשים

בואו להפוך את הערכים שלכם לקריירה
במגוון תארים של המכללה האקדמית צפת
ידיעון מסלול משפטים
שנת הלימודים תשפ"ג

| WWW.ZEFAT.AC.IL | 1-800-344-544

1

2

דבר הנשיא
מועמדים יקרים,
המכללה האקדמית צפת ,המצויה בבירת הגליל -עיר בה משולבים
יחד אקדמיה ,מסורת ,קבלה ,יופי ואווירה קסומה ,פותחת את שעריה
בפני המעוניינים לרכוש תואר אקדמי מוכר .קמפוס המכללה מורכב
מתשלובת מרתקת של מבנים היסטוריים מחודשים לצד בניינים חדשים.
המכללה האקדמית צפת מצויה בשנים האחרונות בפיתוח אקדמי ופיזי מואץ.
כיום לומדים במכללה כ 2,900 -סטודנטים באחד עשר חוגים לתואר ראשון ושלושה לתואר שני.
בנוסף ,כ 200 -סטודנטים לומדים במכינות הקדם אקדמיות .תכניות אקדמיות נוספות נמצאות
בשלבי אישור שונים מול המועצה להשכלה גבוהה.
חוגי המכללה כלולים באשכולות הבאים:
מדעי הבריאות :סיעוד ,פיזיותרפיה ,מדעי המעבדה הרפואית ,רפואת חירום ,ואופטומטריה
(שתיפתח לראשונה בשנה"ל תשפ"ג).
מדעי החברה :עבודה סוציאלית ,מדעי ההתנהגות ,מערכות מידע מינהליות ,ולימודים רב תחומיים.
מדעי הרוח :ספרות ,אמנות ומוסיקה.
בית הספר למשפטים.
אנו גאים באלפי הבוגרים שלנו שסיימו את לימודיהם במכללה לאורך השנים ,ואשר השתלבו
בעולם התעסוקה ובלימודים מתקדמים.
אנו במכללה ,עושים רבות ליצירתה של אווירה תומכת בלימוד אקדמי מאתגר ,מתוך טיפוח,
עידוד ,יוחס אישי .מעבר לרוח ולאווירה בצפת ,אנו גאים בסגל האקדמי המעולה והמחויב שמגיע
אלינו מרחבי הגליל והארץ כולה ,בספריה המעולה והיפה ,במערכות המחשבים והתקשוב
המתקדמות ,ובאמצעי הלמידה מרחוק .המכללה פתחה קמפוס חדש ,מיתחם לגאסי ,ובו בנייני
כיתות משוכללים ,מרכז שירות לסטודנט ,ומעל לכל מכון הלמסלי להדמיה ,ובו מיטב הציוד
להדמיה רפואית וחברתית.
נשמח מאוד אם תבחרו בנו לשם לימודיכם האקדמיים .מובטחת לכם חווית למידה מרתקת!
פרופ' אהרן קלרמן
נשיא המכללה
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דברי סגן הנשיא לעניינים אקדמיים
מועמדים יקרים,
המכללה האקדמית צפת חרטה על דגלה את נושא הנגשת ההשכלה
הגבוהה לכל מועמד ומועמדת ,ורואה בכך שליחות להבטחת שוויון
הזדמנויות ,צמצום פערים ,שיפור ההשכלה והשירותים בצפון ,תרומה
לקהילה ,עשיית צדק חברתי ואפשרות למרחב משותף המושתת על
כבוד הדדי וחיים משותפים.
המכללה דוגלת במצוינות אקדמית ואיכות ההוראה ,תוך התאמת הלמידה לצרכי המשק
והאתגרים הגלובליים המתרחשים בישראל ובעולם כולו.
המכללה מקדמת ומדגישה את מימוש הפוטנציאל הגלום בכל סטודנט ,מלווה ,תומכת ומנחילה
בו ערכים המבוססים על כבוד הדדי ,הכלה ,אמפתיה ,נתינה ,סובלנות ,שוויון וצדק חברתי!
בשנים האחרונות המכללה האקדמית צפת עוברת תנופה אקדמית משמעותית על ידי פיתוח
תכניות לימודים חדשות וייחודיות במטרה להנגיש את מיטב ההשכלה הגבוהה לפריפריה
הצפונית ולהכשיר בוגרים איכותיים שימשיכו לתרום ולהוביל לחברה שוויונית וצודקת יותר.
המכללה מאמצת ומפתחת שיטות הוראה מתקדמות על ידי מיטב המומחים והמרצים בתחומי
הלימוד ,המשלבים אמצעים דיגיטליים וטכנולוגיות מתקדמים ,התנסויות בשטח ולמידה
באמצעות סימולטורים חכמים ,במטרה לחשוף את הלומד לידע העדכני ביותר ולספק חוויה
אמתית במקצוע העתידי.
המכללה מעמידה עבור המועמדים והסטודנטים מערך תמיכה אקדמי ,כלכלי וחברתי רחב מאוד
על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם אתגרי הלימודים והמבחנים לקראת התואר הנכסף.
נשמח כי תבחרו ללמוד אצלנו במכללה שתהפוך לבית החם שלכם.
בהצלחה
פרופ' רביע ח'לאילה
סגן נשיא לעניינים אקדמיים
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מידע לסטודנט
שכר לימוד

שכר הלימוד במכללה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי ומתוקצב ע"י המל"ג .שכר לימוד מתעדכן
משנה לשנה עפ"י פרסומי המועצה להשכלה גבוה וצמוד למדד של חודש יולי באותו השנה

ספרייה

ספריית המכללה הינה ספרייה אקדמית ,המשרתת את קהילת תלמידי המכללה ,מרציה ועובדיה
בתחומי ההוראת והמחקר.
אוסף הספרייה כולל כ 80,000 -פריטים מסוגים שונים .האוסף כולל ספרים (מודפסים
ואלקטרוניים) ,כתבי-עת (מודפסים ואלקטרוניים) ,מאגרי מידע מקוונים במגוון תחומי ידע ,מפות
וחומר קרטוגרפי ,סרטים ,עבודות גמר ,כלי אבחון ,תווים .כל פריטי הספרייה ניתנים לחיפוש במגוון
דרכים באמצעות מערכת החיפוש של הספרייה ,דרך אתר הספרייה/https://www.zefat.ac.il :
בספרייה צוות מקצועי ,מערכות מידע מתוחכמות וטכנולוגיה מתקדמת .שירותי הספרייה מרחוק
ניתנים לאוכלוסיית המכללה בלבד .ברחבי הספרייה עמדות לעבודה עצמית ולעבודה בקבוצות.
לרשות הקהל עומדים מחשבים ,חלל המרכזי ללמידה וחדרים לעבודה בקבוצות ,בכל רחבי
הספרייה אינטרנט אלחוטי.

מעונות

המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים מעונות נוחים ,בהם דירות סטודיו ואחרות ,המיועדות
למגורי סטודנט/ית בודד/ת או זוג סטודנטים/ות .מבנה המעונות ממוקם במרכז העיר ובמרחק
הליכה רגלית מהקמפוס ,הדירות מרוהטות .סטודנט ,המבקש להתגורר במעונות המכללה יציג
בקשתו באמצעות אתר המכללה במערכת מידע אישי .

מלגות

סטודנטים במכללה האקדמית צפת רשאים לפנות לגורמים וקרנות ,המעניקים סיוע
לסטודנטים במימון שכ"ל עפ"י קריטריונים המשתנים ביחס לכל קרן וקרן  -מידע על
הקרנות וערוצי הסיוע החוץ מכללתיים ניתן למצא באתרי המלגות השונים ובאתר המכללה.
במקביל רשאי סטודנט ,הלומד במכללה ,להגיש בקשה לסיוע במימון שכ"ל למכללה .

מלגת המכללה

בקשה לסיוע במימון שכר לימוד תוגש באופן מקוון באתר המכללה במערכת מידע אישי ,ניתן
להגיש בקשה לסיוע מהמכללה רק לסטודנטים הרשומים במכללה ובידם שם משתמש וקוד אישי
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תכניות ופרוייקטים
במכללה פועלות מס' תכניות מיוחדות לסטודנטים שעניינם פיתוח מנהיגות ,העצמה אישית
ותרומה לקהילה.

פרטים על התכניות השונות ניתן לקבל במשרדי הדיקנאט..
לחיילים משוחררים ובוגרי שרות לאומי ושרות אזרחי  -שנת לימודים חינם*.
*בהתאם ובכפוף לתקנון קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה),
התשע"א2011-
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בית הספר
למשפטים
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תואר  LL.B.במשפטים

ראש ביה"ס :פרופ' מוחמד ותד
רקע כללי

בית-הספר למשפטים מקנה לבוגריו את התואר בוגר במשפטים (.LL.B. (BACHELOR OF LAWS
בעלי 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 בתכנית מלאה מתפרסים על פני  7סמסטרים ( 3.5שנים) .סיום התואר מותנה בהשלמת
 142נקודות זכות.

תכנית הלימודים

.אתכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ,קורסי בחירה וסמינרים ,כמפורט להלן:
1.קורסי חובה  102 -נקודות.
2.קורסי בחירה  36 -נקודות.
3.סמינרים  4 -נקודות.

.בתקן נקודות הזכות בכל שנתון הוא כלהלן:
1.שנה א'  39 -נקודות זכות.
2.שנה ב'  43 -נקודות זכות.
3.שנה ג'  44 -נקודות זכות.
4.שנה ד'  16 -נקודות זכות.
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.גסטודנט יהיה חייב ללמוד קורסי בחירה בהיקף הבא:
1.שנה ב'  4 -נקודות זכות
2.שנה ג'  24 -נקודות זכות
3.שנה ד'  8 -נקודות זכות
.דסטודנט יהיה חייב ללמוד סמינרים בהיקף הבא:
1.שנה ג'  2 -נקודות זכות
2.שנה ד'  2 -נקודות זכות
.הסטודנט יהיה חייב ללמוד שני קורסים באנגלית :אלה יכולים להיות קורסי פטור מחובות
אנגלית; קורסי תוכן באנגלית; או קורס פטור וקורס תוכן כאמור.הקורסים המוצעים

הקורסים המוצעים
.ארשימת קורסי החובה:

1.קורסי 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'.

2.קורסי 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.
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3.קורסי החובה לשנה ג'
שם הקורס
>משפט בינלאומי פרטי
>סדר דין אזרחי
>קניין רוחני

>אתיקה מקצועית ב'
>ניסוח מסמכים משפטיים
>דיני מסים

4.קורסי החובה לשנה ד'
שם הקורס
>דיני ראיות

.במבחר קורסי בחירה ,קליניקות ,סדנאות וסמינרים
1.רשימת קורסי בחירה לדוגמא:
>חברות ויחידים בקשיים
>דיני הוצאה לפועל
>מבוא לדיני בריאות
>עוולות מסחריות

>משפט האיחוד האירופי
>דיני ביטחון סוציאלי
>דיני תכנון ובניה

* בין קורסי הבחירה יש להירשם גם לקורסים באנגלית ,לדוגמא:
International Taxation
Mixed Legal Systems
Dispute Resolution: Theory and Practice

2.רשימת קליניקות לדוגמא:
>הקליניקה לסיוע משפטי
>הקליניקה לזכויות נאשמים וחשודים
>הקליניקה לאכיפת חיובים וחדלות
פירעון

3.רשימת סדנאות לדוגמא:
>המשפט המבוים השנתי
>סדנת שופטים ושפיטה
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>הקליניקה למשפט טיפולי
>הקליניקה לזכויות בריאות ורווחה

>סדנת ליטיגציה פלילית
>סדנת התביעה הפלילית

4.רשימת סמינרים לדוגמא:
>אסלאם ויהדות :מפגש ההלכות
>חוקתיות ללא חוקה
>אחריות המדינה בנזיקין

>חיסיון מפני הפללה עצמית
>הפוליטיקה הכלכלית של החקיקה

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

תנאי קבלה

את תנאי הקבלה לבית-הספר יש לקבל ממרכז המידע וההרשמה של המכללה.

למה ללמוד משפטים במכללה האקדמית צפת?
>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.
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