בית הספר למשפטים

קליניקות משפטיות

עלון מידע לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

המכללה

האקדמית נתניה

האקדמית נתניה שמה דגש על תרומה לקהילה ועל לימוד מעשי של הסטודנטים
למשפטים בצד הלימוד האקדמי .השתתפות בקליניקות משלבת את שני
הדברים .הסטודנטים חווים התנסות מעשית המקנה להם ניסיון ומיומנות תוך
כדי סיוע לאוכלוסיות הנזקקות לכך .באקדמית נתניה מתקיימות קליניקות
הדורשות מהסטודנטים לקיים פעילות מעשית מחוץ לכתליי המכללה בנוסף
לשיעורים האקדמיים ,וכן סדנאות ללימוד גישור המקנות תעודת מגשר למסיימים
אותן בהצלחה.
כל סטודנט רשאי להשתתף במהלך לימודיו בקליניקה מעשית אחת (למעט במקרים
חריגים ועל פי אישור מראש) ,ובנוסף בסדנת גישור .ההשתתפות בקליניקות ובסדנת
הגישור תלויה בעמידה בתנאי הקבלה ,ההחלטה על הקבלה נתונה למנחים ואינה
ניתנת לערעור .יש לקחת בחשבון כי מספר המקומות מוגבל .הקליניקות המעשיות
מתמשכות בדרך כלל על פני שנת לימודים מלאה  -בהתאם למפורט בהמשך ביחס לכל
אחת מהקליניקות ,ואילו הסדנאות לגישור הינן סמסטריאליות .כאמור ,כל סטודנט יוכל
להשתתף בקליניקה אחת בלבד במהלך שנת הלימודים תשפ״ב ,אולם ,מאחר וקבלתו
אינה מובטחת ,ניתן להירשם למספר קליניקות על פי דירוג סדר עדיפויות ,כך שאי
קבלה לקליניקה בעדיפות הראשונה תאפשר שקילת מועמדותו של הסטודנט לקליניקות
אחרות שבחר בהן יוותרו מקומות פנויים .סטודנט שיתקבל לקליניקה או לסדנת גישור
ויחתום על התחייבות להשתתף בה  -לא יוכל לפרוש ממנה ויחויב להשתתף בה תוך
מילוי כל חובותיו על הצד הטוב ביותר .פתיחת כל אחת מהקליניקות מותנית ברישום של
מספר משתתפים מספק ,באישור משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה לפעילות.
השיעורים בקליניקות השונות מתקיימים ככלל בימי רביעי.
סטודנט הזקוק לייעוץ ביחס לרישום לקליניקות ,יכול לפנות לד"ר מיכל עופר צפוני מנהלת
מערך הקליניקות המשפטיות לקבלת ייעוץ ,באמצעות פנייה בדואר האלקטרוני בכתובת:
.Lc@netanya.ac.il
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הוראות הרשמה:
 .1מילוי טופס הרישום לקליניקות (נמצא באתר המכללה ובמזכירות) בו יש לסמן את
הקליניקה אליה ברצונכם להירשם .אם ברצונכם לציין אפשרויות נוספות יש לפרט
את סדר העדיפויות .ניתן לסמן עד  3עדיפויות.
 .2צרוף גליון ציונים ,קורות חיים ותמונת פספורט לטופסי ההרשמה וכן מכתבי
המלצה במידה וקיימים.
 .3הגשת הטפסים פיסית במזכירות בית הספר למשפטים או שליחתם באמצעות
דואר אלקטרוני לכתובת הבאהLc@netanya.ac.il :

*מועדי ההרשמה והראיונות לקליניקות השונות יפורסמו בנפרד.

3

פירוט הקליניקות הכוללות
פעילות מעשית מחוץ לכותלי האקדמית נתניה

משפט ושיפוט הלכה למעשה

הקליניקה "משפט ושיפוט הלכה למעשה" מתקיימת בשיתוף פעולה עם בית הספר
למשפטים של המכללה למנהל .הקליניקה מאפשרת לסטודנטים הצצה נדירה לבית
המשפט והתוודעות למלאכת השיפוט .במהלך שנת הלימודים יוצמדו הסטודנטים,
למשך שנת לימודים שלמה ,לשופטים בבתי המשפט השונים המשתתפים בפרויקט
(באזור המרכז בלבד) ,ויסייעו בעבודה המשפטית השוטפת שעל סדר יומו של השופט.
מטרת הקליניקה היא לחשוף את הסטודנטים המשתתפים בה לדרך יישומן של תאוריות
משפטיות שהם לומדים באקדמיה על ההליך המשפטי הלכה למעשה ,לאפשר להם
להעמיק ולהרחיב בתחומי הנושאים המשפטיים שבהם הם מוצאים עניין מיוחד ולקרב
אותם להיבטים המיוחדים בעבודתו השוטפת של בית המשפט .עבודתם המעשית של
הסטודנטים כוללת כתיבת חוות דעת ,סיכום חומר משפטי ,חיפוש מקורות משפטיים,
סיכום עדויות ,סיכום מוצגים וכיוצא באלה .השתתפות בקליניקה מקנה  6נקודות זכות.
מנחי הקליניקה הינם ד״ר בעז סגל וד״ר אלעד שילד.

הדרישות העיקריות בקליניקה
נוכחות של לפחות  8שעות מידי שבוע בלשכה לפי תיאום מראש עם השופט
(יום מרוכז או פעמיים בשבוע ,בכל פעם  4שעות) במהלך כל שנת הלימודים ,הגשת
עבודה ,מפגש פתיחה וסיום וכן נוכחות במספר הרצאות שיתקיימו במהלך שנת
הלימודים .הנוכחות במפגשים וההרצאות הינה חובה.
ההרצאות יתקיימו בימי רביעי אחר הצהריים ,מועדים מדויקים ימסרו בתחילת שנת
הלימודים .מועדי מפגש הפתיחה והסיום יפורסמו אף הם מראש.

תנאי קבלה
הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ג' שממוצע ציוניהם גבוה .הקבלה מותנית
בהתאמה שתתברר בראיונות שייערכו למועמדים הן על ידי מנחי הקליניקה והן על ידי
שופט .סטודנטים העובדים במשרד המשפטים או במערכת בתי המשפט או שקרוביהם
מועסקים בה ,וכן סטודנטים המועסקים בחברות ביטוח או במשרדי עורכי דין  -לא יוכלו
להשתתף בפרויקט.
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קליניקה לסיוע משפטי

הקליניקה לסיוע משפטי הוקמה על מנת לתת סיוע טרום משפטי לפונים לקו פניות
הציבור המופעל על ידי הקליניקה ,לפונים במרכזים קהילתיים ובתחנות שירות לאזרח
ברחבי הארץ .הייעוץ ניתן בתחומים מגוונים :חוזים ,הגנת הצרכן ,בטוח לאומי ,יחסי עובד
 מעביד ,בתים משותפים ,תביעות קטנות ועוד .הייעוץ ניתן על ידי הסטודנטים כשהםמלווים ומונחים על ידי עו"ד טל וימיניץ .בקליניקה ילמדו הסטודנטים לטפל בעניינים
משפטיים שונים (כגון הכנת כתבי בית דין ,התכתבות עם רשויות וגופים ציבוריים ,ניהול
משא ומתן וניהול תיק פונה) ויוכלו ליישם נושאים שונים  -שנלמדו ויילמדו במהלך לימודי
המשפטים  -בחיי המעשה .בד בבד עם הפעילות הפרקטית ,ילמדו הסטודנטים לגלות
מעורבות בבעיות חברתיות  -דבר שהינו בעל חשיבות רבה בשילובם בפרקטיקה
המקצועית .השתתפות בקליניקה מקנה  4נקודות זכות .תחנות השירות פרושות
במקומות שונים בארץ והשיבוץ ייקבע בתיאום עם הסטודנט.

הדרישות העיקריות בקליניקה
נוכחות בתחנות הסיוע המשפטי למשך שעתיים בכל שבוע או מתן מענה לפניות
באמצעות פגישות מקוונות וטלפוניות (בהתאם להנחיות משרד הבריאות) ,פגישה
שבועית עם עו"ד וימיניץ ועבודה עצמאית על התיקים .בנוסף ,נוכחות חובה בהרצאות
שיתקיימו במהלך שנת הלימודים .ההרצאות יתקיימו בימי רביעי אחר הצהריים ,מועדים
מדויקים ימסרו בתחילת שנת הלימודים.

תנאי קבלה
הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנים ב' או ג' ,עדיפות תינתן לבעלי ציונים
גבוהים .הקבלה מותנית בהתאמה שתתברר בראיון אישי שייערך למועמדים .הפעילות
בקליניקה מתקיימת במהלך שנת הלימודים ,וכן כוללת תורנות בתחנות בחופשת הקיץ.
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קליניקה לליווי סניגורים

קליניקה לדיני אכיפה ,זכויות וחובות חייבים

הקליניקה לליווי סניגורים הינה תוצר של שתוף פעולה בין האקדמית נתניה לבין הסניגוריה
הציבורית .הסניגוריה הציבורית מייצגת נאשמים שידם אינה משגת לשכור את שירותיו
של עורך דין פרטי .במסגרת הקליניקה יתלוו הסטודנטים לעורכי הדין המייצגים מטעם
הסניגוריה הציבורית ,שצברו מומחיות בייצוג נאשמים .הסטודנטים יחשפו להליכים
המתקיימים בבית המשפט ומחוצה לו .כך למשל יחשפו הסטודנטים להליכי החקירה
עוד טרם הגשת כתב האישום ,לדיונים בערכאות המשפטיות השונות  -החל מדיון
מעצר לצרכי חקירה בבית משפט שלום ,דרך דיונים בתיקי מעצר עד תום ההליכים,
וכלה בערכאות הערעור בבתי המשפט המחוזי והעליון .הסטודנטים יערכו ביקור בבית
כלא ובמחלקה סגורה בבית החולים גהה.
בנוסף לסיוע המשפטי המעשי יתקיים שיעור ,אשר יעסוק בסוגיות מיוחדות המתעוררות
במהלך ניהול הגנתם של נאשמים ועצורים .הדיון יתמקד בעבודתו של הסניגור ,תוך
בחינת השיקולים הנוגעים לזכויות נאשמים ועצורים ולדילמות אתיות של הסניגור .מנחות
הקליניקה הן עו"ד מיכל עורקבי ועו"ד שרון קופפר לוי .השתתפות בקליניקה מקנה 6
נקודות זכות .הפעילות בקליניקה מתבצעת באזור המרכז בלבד.

תחום האכיפה הינו תחום חשוב ביותר בעבודתו של עורך הדין ,וההיכרות עמו הכרחית
ומהווה יתרון משמעותי כמעט לכל העוסקים במלאכה המשפטית .התנסות בתחום
זה תביא להכרת חוויית עולם המשפט בחיי המציאות ולהבנה מלאה ורחבה יותר
באשר לתפקידו של עורך הדין .הסטודנטים ייחשפו לעבודה מעשית ,שתכלול סיוע
בטיפול בבעיות משפטיות של חייבים והתנסות בעבודה משפטית מגוונת ,תוך מתן
סיוע לאוכלוסיות נזקקות .הסטודנטים יאיישו עמדות בלשכות רשות האכיפה והגביה
ויסייעו לחייבים בהבנת זכויותיהם וחובותיהם ,ובהתנהלותם מול רשות האכיפה והגביה
והנושים ,תוך שתוף פעולה עם נציגי הרשות .מנחת הקליניקה הינה עו"ד טלי פרידריך.
משתתפי הקליניקה יזכו ביתרון בהגשת מועמדות להתמחות ברשות האכיפה והגביה.
ההשתתפות בה מקנה  4נקודות זכות.

הדרישות העיקריות בקליניקה
נוכחות חובה בשיעורים ,פעילות של  6שעות בשבוע אצל הסניגור ,הצגת רפרט בכיתה
ומילוי מטלות במהלך השנה.

תנאי קבלה
הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ג' ,הקבלה מותנית בהתאמה שתתברר
מטפסי הרישום וראיון אישי שייערך למועמדים.
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הדרישות העיקריות בקליניקה
השתתפות חובה בהשתלמות שתתקיים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים ,השתתפות
בהרצאות במהלך השנה שיתקיימו בימי רביעי אחר הצהריים ,מועדים ושעות מדויקות
ימסרו לקראת תחילת שנת הלימודים.
איוש עמדת קבלת קהל ברשות האכיפה והגביה פעם בשבועיים לצורך סיוע לפונים
למשך  5שעות ,בין השעות  13:30 - 8:30לאורך השנה כולה ,החל מתחילת שנת הלימודים
ועד לחודש ספטמבר בשנה שלאחריה .לחלופין אם עקב הנחיות משרד הבריאות לא
ניתן יהיה לבצע קבלת קהל ,יטפלו הסטודנטים בפניות מקוונות ויבצעו מטלות מעשיות
שונות .בתקופות בחינות ובקיץ תהא גמישות בדרישת הנוכחות ,ובלבד שכל סטודנט
ישלים את מכסת הנוכחות במועדים אחרים על פי תיאום מראש .על הסטודנטים להגיש
דוחות פעילות מידי חודש וכן תוטל עליהם מטלת הגשה אחת בכל סמסטר.

תנאי קבלה
הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ב' או ג' ,הקבלה מותנית בהתאמה שתתברר
מטפסי הרישום וראיון אישי שייערך למועמדים.
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קליניקה למשפט פלילי

קליניקה לסיוע בקהילה

הקליניקה למשפט פלילי הינה תוצאה של שתוף פעולה בין האקדמית נתניה לפרקליטות
מחוז צפון .הפרקליטות מהווה את אחד הגורמים המרכזיים האמונים על אכיפת החוק
במדינת ישראל .הקליניקה מאפשרת התנסות מעשית בעבודת הפרקליטים הפועלים
למען האינטרס הציבורי תוך הקפדה על ערכים נוספים ,ביניהם הגנה על כבוד האדם,
חירויות הפרט ,שוויון בפני החוק והגינות המנהל ,והכל למען שלטון החוק במדינה.
במסגרת הקליניקה יובהר חזונה של התביעה הכללית והיחס בין הפרקליטות לגורמי
אכיפת החוק הנוספים ,ביניהם המשטרה ובתי המשפט .הקליניקה תאפשר מבט מקרוב
על עבודתו היומיומית של הפרקליט לאורך כל ההליך הפלילי ,החל מליווי החקירה
המתבצעת על ידי המשטרה ,דרך לימוד החומר הנאסף ,ההחלטה על ההעמדה לדין
והגשת כתב אישום או סגירת התיק ,וכלה בניהול התיק בבית המשפט.
הסטודנטים ילוו את הפרקליטים בעבודתם וייקחו בה חלק .תינתן להם האפשרות להיות
שותפים להכנת תיקים ,להשתתף בראיון עדים ,לשוחח עם נפגעי עבירה ,להתלוות
לפרקליטים בהופעתם בבתי המשפט בסוגי ההליכים השונים ,כגון :דיונים בבקשות
מעצר עד תום ההליכים ,חקירת עדים בבתי המשפט ,סיכומים ושלב הטיעונים לעונש.
הסטודנטים ישתתפו בכל סמסטר בסיור באחד מהמוסדות הרלבנטיים לעבודת
הפרקליטות :בית משפט ,בית כלא ,בית מעצר ,מעבדות לזיהוי פלילי .הקליניקה תתקיים
במהלך שנת הלימודים כולה .מנחת הקליניקה הינה עו"ד יערה ברזילי  -כהן .השתתפות
בקליניקה מקנה  6נקודות זכות.
הפעילות בקליניקה מתבצעת בפרקליטות מחוז צפון הממוקמת בנצרת.

הקליניקה לסיוע בקהילה מתבצעת תוך שיתוף פעולה בין המכללה האקדמית נתניה
ועיריית נתניה .באמצעות שיתוף פעולה זה מופנים לקליניקה תושבים הנזקקים לסיוע
בשני תחומים עיקריים :מחיקת רישומים פליליים ומשטרתיים וכן סיוע בכל הכרוך בטיפול
בחובות כספיים :סיוע בעריכת הסדרי חוב ,טיפול מול רשויות ההוצאה לפועל וכיוצא
באלה .הקליניקה פועלת מתוך הכרה בחשיבות המעורבות החברתית של הסטודנטים
ואחריותה של הקהילה המשפטית לסייע וללוות פונים מאוכלוסיות מוחלשות הזקוקים
לסיוע משפטי.
הסיוע ניתן במרכזים קהילתיים בעיר ובמשרדי המכללה .הסטודנטים יתנסו בפעילות
מעשית מגוונת ,תוך מעורבות חברתית .ההשתתפות בקליניקה מקנה  4נ"ז.

פרקליטות מחוז צפון

הדרישות העיקריות בקליניקה
נוכחות חובה בשיעור שיתקיים אחת לשבועיים בפרקליטות מחוז צפון בנצרת ,בימי
רביעי בין השעות  ,12:00-13:30ייתכנו שינויים בשעות ההרצאה .השתתפות בשני
סיורים ,ליווי וסיוע לפרקליט במשך  6שעות בשבוע ,מילוי מטלות שוטפות במהלך השנה
שיוטלו על ידי הפרקליטים ,כגון :הכנת טיעונים לעונש ,כתיבת כתב אישום וכדומה.

הדרישות העיקריות בקליניקה
השתתפות בהרצאות במהלך השנה שיתקיימו בימי רביעי אחר הצהריים ,מועדים ושעות
מדויקות ימסרו לקראת תחילת שנת הלימודים.
הסטודנטים יבצעו עבודה מעשית בהיקף של  4שעות שבועיות במכללה ובמרכזים
קהילתיים בעיר נתניה.

תנאי קבלה
הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ג' ,הקבלה מותנית בהתאמה שתתברר
מטפסי הרישום וראיון אישי שיערך למועמדים.

תנאי קבלה
הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ב' או ג' ,הקבלה מותנית בהתאמה
שתתברר מטפסי הרישום וראיון אישי שייערך למועמדים .עדיפות לבעלי
ציונים גבוהים.
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סדנה להתחדשות עירונית
מטרתם של פרויקטים להתחדשות עירונית לחדש מרקמי מגורים ותיקים ובכלל זה
לשפר ,לשדרג ,לחזק ולמגן בנייני מגורים ולשדרג שטחים ציבוריים ותשתיות .באמצעות
פרויקטים אלה וכחלק מעבודת ההתחדשות מחוזקים יסודות הבניינים ,מחדשים אותם
ומוסיפים להם דירות ,מעליות ,מרפסות וכיוצא באלה ,חלקם של המבנים נהרסים כליל
ונבנים מחדש בהתאם לסטנדרטים חדשים ומשופרים (באמצעות תכניות "תמ"א "38
ו"פינוי בינוי") .ההתחדשות העירונית כוללת גם את סביבת מבני המגורים ,ודואגת לבחון
ולהתאים את התשתיות הסביבתיות למצב החדש של המבנים .התחדשות עירונית
מתרחשת בחלק גדול מהרשויות בארץ ,ובמדינה בה עתודות הקרקע אינו גדולות ,ברור כי
היא כלי חשוב שהיקפו ילך ויגדל .הסדנה מיועדת להקנות לסטודנטים ידע נרחב ומעמיק
בכל הקשור להתחדשות עירונית :ידע משפטי כללי נרחב ובפרט בתחום המקרקעין ,ידע
תכנוני וידע בתחום הארגון הקהילתי .סטודנטים המתעניינים בתחום הנדל"ן ירכשו ידע
וכישורים שיסייעו להם משמעותית בהמשך דרכם המקצועית .אופי הפעילות המעשית
בקליניקה ייקבע בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה.

ה

דרישות העיקריות בקליניקה
השתתפות חובה בהרצאות במהלך השנה שיתקיימו בימי רביעי אחר הצהריים ,מועדים
ושעות מדויקות ימסרו לקראת תחילת שנת הלימודים .הסטודנטים יבצעו גם פעילות
מעשית ויכינו שתי מטלות הגשה.

תנאי קבלה
הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ג' ,הקבלה מותנית בהתאמה שתתברר
מטפסי הרישום וראיון אישי שיערך למועמדים.
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סדנאות גישור
מטרת הסדנה הינה למידה והתנסות בהליך הגישור ככלי ליישוב סכסוכים והתמודדות
במצבי קונפליקט .בפרוץ סכסוך בין צדדים שונים עומדות לצדדים מספר אלטרנטיבות
כיצד ליישב את הסכסוך (בימ"ש ,מו"מ ישיר ,גישור ,E.N.E ,פישור ועוד) .משתתפי
הקליניקה ילמדו כיצד לבצע הליך גישור מתחילתו ועד סופו באמצעות ארגז כלים
נרחב הכולל כלים של הקשבה  -שאילת שאלות ,שיקוף ,ניסוח מחדש ,כלים לחשיפת
אינטרסים ,כלים למציאת פתרונות יצירתיים .לצד ארגז הכלים ילמדו נושאי רוחב כגון:
אתיקה ,צדדים שלישיים בגישור ,הליך המהו"ת ,אלטרנטיבות אחרות ליישוב סכסוכים
ועוד .הסדנה מתנהלת בחלקה במסגרת המליאה תוך שימוש בתרגילים ,התנסויות,
גישורים בדרך סימולציות ודיון פתוח .כמו כן יושם דגש בסדנה לנושא "תפקידו של
עורך הדין כמייצג בהליכי הסכמה" .נושא זה יסייע לסטודנטים שיעסקו במקצוע עריכת
הדין ,להתכונן ולדעת את תפקידם לצד הלקוח בהליכי יישוב סכסוכים .לעומדים בכל
דרישות הסדנה תוקנה תעודת סיום קורס גישור בסיסי .את הסדנה מנחה הגב' תמר
ברק והיא מקנה  4נקודות זכות .הסדנה תתקיים במהלך סמסטר א' ,בימי רביעי למשך
 10מפגשים (ייתכנו שינויים במועד).

הדרישות העיקריות בסדנה
השתתפות פעילה ונוכחות חובה במשך כל הקורס.
בסיום הקורס יתקיים מבחן מסכם.

תנאי קבלה
הסדנה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ד' .סטודנטים שמסגרת לימודיהם הינה  3שנים
בלבד רשאים להירשם לקליניקה ולהשתתף בה בשנה ג' .סטודנטים ממסלול מנהלים
רשאים אף הם להירשם .מספר המקומות מוגבל.
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המכללה

האקדמית נתניה

מסלולי תואר ראשון:

 B.A.במנהל עסקים
 B.A.במנהל עסקים ותקשורת  -מסלול דו חוגי
 LL.B.במשפטים
 B.Sc.במדעי המחשב והמתמטיקה
 B.A.בביטוח  -בלעדי בישראל
 B.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 B.A.בניהול מערכות מידע
 B.A.בניהול מערכות בריאות
 B.A.במדעי ההתנהגות
מכינה קדם אקדמית

ממשיכים לתואר שני:

 M.B.A.במנהל עסקים -

שיווק | מימון | ניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים |
ניהול פרויקטים ומערכות מידע | ניהול רב תחומי

 M.A.בתקשורת
 M.A.לימודי משפט ללא משפטנים
 LL.M.במשפטים  -מסלול משפט מסחרי ועסקי
למצטיינים אפשרות למסלול עם תיזה

 M.A.בנדל“ן  -בלעדי בישראל
 M.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 M.H.M.בניהול מערכות בריאות
 M.A.בניהול בגרונטולוגיה*

"תכנית חץ"  -תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים בלבד**( .מלגות אטרקטיביות לנרשמים***)
*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בניהול בגרונטולוגיה .הענקת התואר מותנית באישור המל״ג.
**בכפוף לגמר חובות אקדמיים ובהתאם להוראות המל"ג*** .בהתאם לתנאי הסף וכפוף לנהלי רישום ושכ"ל של המכללה.
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