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  בוגר במדע המדינה
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חטיבה למשפט ציבורי
הזירה הציבורית בישראל בטלטלה. בכנסת, ח"כים מואשמים בעבירות 

בחירות על ידי מבקר המדינה, חקיקת זכויות האדם נעצרה, וחוק 
ההסדרים מקפיא ומשנה חוקים שעברו את כל שלבי החקיקה. 

במגזר הממשלתי, החינוך והבריאות עוברים הפרטה, לוליינות פוליטית 
מאפשרת לאשר מתווה גז, ורגולטורים שזה עתה סיימו את עבודתם 

זוכים במשרות נחשקות אצל מי שעד לפני רגע היו תחת פיקוחם. 
בתקשורת, לעיתונאים יש חופש ביטוי אך בעלי ההון שמחזיקים 
בעיתונות מכתיבים את סדר היום התקשורתי. בסביבה, האקלים 

מתחמם, אירועי מזג האויר מקצינים, והרגולציה של איכות הסביבה 
לא מגלה יעילות בהתמודדות עם התופעה. ומה קורה בביטחון? 

ישראל במצב חירום, אך זה לא חדש, משום שההכרזה על מצב חירום 
עומדת בעינה באופן רצוף מאז קום המדינה. 

בנושאים כגון אלו ועוד עוסקת החטיבה למשפט ציבורי, 
שתפתח בסמסטר א2017 )30.10.2016(.

לימודי החטיבה מעניקים תשתית ידע רחבה, תאורטית ומעשית, על 
מערכת המשפט בכלל, ועל מערכת המשפט הציבורי בישראל בפרט. 

הלימודים מקנים ידע פרקטי באשר לדינים ולנורמות החלים על רשויות 
השלטון ועל היחסים בינן לבין עצמן, ובינן לבין האזרחים. 

בהוראת החטיבה ניתן דגש מיוחד על הקניית כלים מעשיים לניתוח 
של סוגיות משפטיות והבנת אירועים משפטיים שעל סדר היום הציבורי. 

הלימודים מאפשרים פיתוח כלים לחשיבה תיאורטית וביקורתית 
ויכולת התנסחות משפטית.

קורסים מאת מיטב המומחים
הקורסים הנלמדים בחטיבה נכתבו בידי מיטב המומחים

 בתחומי המשפט, ובהם:
פרופ' רות בן ישראל - לשעבר דיקנית הפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת תל-אביב, כלת פרס ישראל לחקר המשפט, 
כתבה את הקורס דיני עבודה.

פרופ' ברק מדינה – מומחה בעל שם למשפט חוקתי ולשעבר דיקן 
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, כתב את הקורס במשפט 

 חוקתי.
פרופ' משה נגבי – מומחה לדיני תקשורת והפרשן המשפטי של קול 

ישראל, כתב את הקורס בדיני תקשורת. 

מה לומדים?
הלימודים בחטיבה כוללים קורסים בהיקף של 25-28 נ"ז )נקודות זכות(.

בין הקורסים המוצעים )בהווה ובעתיד(:
  מבוא למשפט ויסודות המשפט

  המשפט החוקתי של ישראל
  המשפט המנהלי של ישראל

  דיני עבודה
  דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית

  דיני השלטון המקומי
  רגולציה מתיאוריה למעשה 

  משפט ופוליטיקה
  ישראל והמשפט הבינלאומי


