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נשיא
השופט צבי טל

תכנית הלימודים׃

מידע כללי׃

שופט בית משפט העליון
בדימוס

א .מושגים בתורת המשפט
 .1צדק ,אמת ,מוסר ויציבות.
 .2פרשנות משפטית ,לאקונה ,הסדר שלילי וכו׳.

דיקן הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת היפה

ב .יישומו של המשפט העברי במשפט הישראלי

החוגים ללימודי ערכי חוק ומשפט בישראל פועלים מזה
כעשרים שנה וזוכים להצלחה ניכרת .התכנית עובדה ע״י
הועדה הלימודית של העמותה בשיתוף עו״ד מהפרקטיקה
ואנשי חינוך מהאקדמיה וממערכת החינוך ואושרה ע״י
המחלקה לתוכניות לימודים יחודיות של משרד החינוך.

נשיאות המועצה
פרופ׳ אורן גזל-אייל

פרופ׳ אורן פרז

דיקן הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת בר־אילן ,ר״ג

פרופ׳ יובל שני

דיקן הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית ,י-ם

פרופ׳ שרון חנס

דיקן הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל  -אביב

פרופ׳ סיני דויטש

דיקן הפקולטה למשפטים
המכללה האקדמית בנתניה

פרופ׳ אביעד הכהן

דיקן ביה׳׳ס למשפטים
והמרכז האקדמי
׳׳שערי מדע ומשפט״
בהוד השרון

יו״ר הוועדה הלימודית
פרופ׳ אליאב שוחטמן

הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית ,י-ם

יו״ר הועד המנהל
ד״ר בן ציון אליאש

הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל-אביב

מנכ״ל
עו״ד יצחק דדוקר

בחקיקה ובפסיקה.
ג .סוגיות במשפט הפלילי ובענישה.
ד .ענפי המשפט האזרחי -חוזים ,נזיקין ,עשיית

במהלך החוג התלמידים יתמודדו עם טקסטים משפטיים
בהדרכת המרצים .ביבליוגרפיה מפורטת ,חומר לימוד ועיון
ינתנו במהלך החוג ע״י המרצים.

עושר ולא במשפט ,דיני חברות ומשפט מסחרי.
ה .מושגי יסוד בדיני משפחה.
ו .מושגי יסוד בדיני ראיות ובפרוצדורה אזרחית

ראשי החוגים והמרצים הם מאנשי הסגל האקדמי של
הפקולטות למשפטים ,מתחום המשפט העברי וכן מרצים
אורחים כגון׃ שופטים ,דיינים ועוד.

ופלילית.
ז .עקרונות המשפט הקונסטיטוציוני והמנהלי
במשפט הישראלי ובמשפט העברי.
ח .זכויות וחובות האדם -חירות הפרט ,חובת
הציות לפקודה מגבוה וכו׳.
ט .רפואה משפט ומוסר.
י .התמצאות בספרות המשפטית הישראלית
ובמקורות המשפט העברי .סיור מקצועי בספריה
של אחת מהפקולטות למשפטים )לכותבי
עבודות(.
יא .ההרצאות יינתנו תוך שימת דגש על ההשוואה
בין המשפט הישראלי הנוהג לבין המשפט העברי.

תכנית הלימודים מאושרת ע״י משרד
החינוך ומזכה את מסיימיה ב 5-יחידות
לימוד בתעודת הבגרות.

תכנית החוגים היא בהיקף של  90שעות המפוזרות על פני
שנת הלימודים .בכל שבוע יתקיים מפגש אחד בין השעות
30׃00-17׃ 3) 20שעות אקדמיות לא כולל הפסקה( .בנוסף
יתקיימו ימי עיון מרוכזים בהיקף של  30שעות.
ישנם  3מסלולים בחוגים׃
א .מסלול תלת שנתי  -החוג מורכב משני קורסים בהיקף
של  2יח״ל כ״א .סה״כ  4יח״ל  +עבודה שנתית בהיקף
של יחידת לימוד אחת .במסלול זה יוכרו הלימודים בחוג
כחלק ממערכת הלימודים לבגרות ומסיימיו יזכו בציון
בהיקף של  5יח״ל בסימול ״חברה-חוק ומשפט״ בתעודת
הבגרות) .לעניין לימודי ״חברה״ בביה״ס במקביל ,נא
לפנות למזכירות העמותה לקבלת פרטים(.
ב .קיימת אפשרות לשלב לימוד בבתי הספר בהיקף של 2
יח״ל במקצוע חברה +חוג דו שנתי בעמותה בהיקף של 2
יח״ל  +עבודה שנתית באחד המקצועות .פרטים במזכירות
העמותה ובהנהלות בתי הספר.
ג .מסלול חד שנתי  -השתתפות בחוג במשך שנה אחת בלבד.
במסלול זה לא תוכר ההשתתפות בחוג כחלק ממערכת
הלמודים.
התלמידים מחוייבים להחלטות הועדה הלימודית של העמותה
ולנוהלי הלימודים ,לרבות לענין נוכחות ,בחינות וכיוצ״ב.

טופס הרשמה לשנה״ל תש״פ
תאריך

שם משפחה׃
תאריך לידה׃

מין׃
כתה׃

שם פרטי׃
מספר ת.ז׃
כתובת׃
מיקוד׃
ישוב׃
דוא״ל׃
טלפון׃
טל׳ נייד הורים׃
פקס׃
נייד׃
שם מחנך)ת(׃
ביה״ס׃
טל׳ ביה״ס׃
כתובת ביה״ס׃
אישור הורים׃ אנו מאשרים השתתפות בננו/בתנו בחוג ״נוער שוחר משפט עברי״.
אישור מנהל)ת( ביה״ס׃ אני מאשר)ת( השתתפות התלמיד)ה( בחוג ״נוער שוחר משפט עברי״.
התלמיד)ה( מבוטח)ת( בפוליסת ביטוח ביה״ס/הרשות המקומית הכוללת ביטוח מלא של הנ״ל
בדרך אל המוסד וממנו ובעת שהותו)ה( בפעילות החוג.
חותמת ביה״ס
חתימת המנהל)ת(
שם המנהל)ת(

החוגים יפתחו בחודש מרחשוון תש״פ )אוקטובר .(2019
על מקום החוגים ויום הלימודים השבועי נודיע לכל תלמיד
שיתקבל ללימודי החוג בהודעה אישית לביתו.

מידע נוסף׃
התשלום השנתי בסך  1,440ש״ח כולל דמי הרשמה בסך 270
ש״ח .לצורך הרשמה  -ראה הנחיות מעבר לדף.
תלמיד הרוצה לבטל את השתתפותו בחוג יודיע על כך מיידית
לעמותה בכתב בלבד .התאריך הקובע לביטול הוא מועד הגעת
ההודעה בכתב לעמותה.
הלימודים כפופים להוראות משרד החינוך.
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הצהרת עקרונות
אגודת נוער שוחר משפט עברי נוסדה בקיץ תשמ״ח )אוגוסט  (1988במגמה לבסס את תודעת כיבוד החוק והמשפט בישראל ולקרב את הציבור
הישראלי ובני נוער בפרט ליסודות המשפט העברי וערכיו׃ חירות ,צדק ,יושר ,שלום ושלטון החוק.
הדמוקרטיה ,כידוע ,איננה עניין של בחירות לכנסת בלבד .היא גם ,ואולי בעיקר ,מסד לדרך מימשל והשתקפות אורח-החיים של היחיד ושל הכלל.
עיקרון שלטון החוק ,שמירתו וכיבודו הוא אחד מאבני היסוד של המשטר הדמוקרטי .אי אפשר לשמור על החוק ולכבדו בדרך נאותה אלא מתוך
ידיעת עקרונותיו.
ידיעת החוק והמשפט אינה מן הקלות בפרט בתקופתנו בה מלאכת החקיקה והשפוט היא בעלת מימדים רבים ,מורכבים ומסובכים .למרות קושי
זה ,אין החברה רשאית לוותר על הקניית ערכי החוק וידיעת המשפט לציבור הרחב ובעיקר לאזרחיה הצעירים.
בעולמו וביצירתו של המשפט העברי באו לידי ביטוי כמה וכמה מסגולותיה של אומתנו  -חריפות מחשבה ועיונים שכליים ,אורח חיים ומשפט,
ערכי מוסר וצדק ,דרכי הגות ועיונים פילוסופיים ,ועל כולם רצון ויכולת בלתי נדלים של יצירה והמשכיות .המשפט העברי ,חשיבות מרובה נועדה
לו ,שהרי הלכותיה של אומתנו הן גם הליכותיה.
חשוב גם להצביע על דרכי קליטתו של המשפט העברי במערכת משפטה של מדינת ישראל .חשיבות זו עולה לאור חוק יסודות המשפט ,תש״מ -
.1980

אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב

)משלי ב׳.(9 ,

הנחיות למילוי טופס הרשמה׃
#
#
#
#

#

יש להקפיד למלא את כל הפרטים כולל ת.ז .ומיקוד.
ההורים צריכים לחתום ולאשר השתתפות.
ביה״ס צריך לאשר השתתפות בחוג כולל ציון פוליסת ביטוח.
יש לצרף לטופס ההרשמה׃
 .1שתי תמונות פספורט עדכניות ולרשום מאחוריהן שם פרטי ומשפחה ומס׳ ת.ז.
 .2צילום התעודה האחרונה.
 .3ניתן לשלם את דמי ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית/מזומן בסך ₪ 270
 .4ניתן לחלק את שכ״ל ל 6 -תשלומים ע״ס  ₪ 195לתאריכים הבאים׃
.10.2.20 ,10.1.20 ,10.12.19 ,10.11.19 ,10.10.19 ,10.9.19
 .5בקשה למלגה -יש למלא טופס בקשה )ניתן להשיגו במשרדי העמותה(,
ולצרף מסמכים מתאימים +אישור ביה״ס לבקשת מלגה.
אין הבקשה פוטרת מתשלום עבור החוג ,במידה ותתקבל מילגה יוחזרו תשלומים.
יש לשלוח את טופס ההרשמה דרך האתר  www.yfjlaw.org.ilל׃ ״נוער שוחר משפט עברי״,
ת.ד .2662 .נתניה .4212601
)יש לשלוח את ההרשמה במלואה על כל נספחיה ,הרשמה חלקית לא תתקבל(.

