
 

מהווה חלק מתכנית לימודים בבית ספר תיכון. אין לראות באמור בו  כל האמור במסמך זה, לרבות האינפורמציה בסרטונים, קישורים והפניות: אזהרה

לעשות משום חיווי דיעה ו/או ייעוץ כלשהו; אין לראות בו כמשקף מציאות עובדתית או משפטית כלשהי; אין להסתמך על האמור בו באופן כלשהו; אין 

האמור  בבית הספר התיכון העירוני החדש הרצליה ובמסגרת זו בלבד. שימוש כלשהו במסמך זה ו/או באמור בו, אלא לצורך לימודי מגמת משפטים

 במסמך זה מוגן, בין היתר, בדיני זכויות יוצרים. הפוגע בזכות זו צפוי להליכים אזרחיים ועלול להיות חשוף להליכים פליליים.

 

 

  
 משפטים מגמת מדעי החברה / מקצוע ה

 חתשע"תכנית הלימודים לשנת 
 

 לומדים לחשוב – לומדים משפטים
 

  ,יחודיות במשרד החינוך. תכנית הלימודים במגמת משפטים זוכה להערכתו הרבה של אגף תכניות לימוד מזה שנים רבות 

 עדכני ומעשי והם נחשפים ללימודי עומק של תחומי המשפט אותם התלמידים זוכים ללמוד לימודי משפט ישראלי אמיתי ,

 ילמדו בשנה הראשונה ללימודי המשפטים באוניברסיטה. 

  חשיבה עמוקה, מקיפה, "מחוץ לקופסה", לוגית, חדה ומדוייקת.  כיצד לחשובהתלמידים לומדים 

 דין של בית המשפט -ית, קוראים פסקימדובר בלימודי עומק, שבמסגרתם התלמידים מתמצאים בנבכי החקיקה הישראל

 (. High-order thinking skillsגבוה  )-העליון, מנתחים אירועים ונדרשים ליישם אסטרטגיות חשיבה מסדר

 )עוסקים ביישום חשיבה השוואתית, הסקת מסקנות, זיהוי רכיבים, זיהוי הקשרים,  התלמידים )כמו משפטנים אמיתיים

לת שאלות, העלאת מגוון נקודות מבט, העלאת אפשרויות מגוונות לצורך פתרון בעיה, מיון )גם לעיקר ולטפל(, שאי

  השערה, בידוד משתנים, יצוג המידע בדרכים מגוונות, טיעון, הצדקת הידע ומיזוג )אינטגרציה( של ידע ותחומי ידע. 

 

 במדעי החברההרכב ציון הבגרות הסופי 

 

 נחלקים ללימודי מקצועות המשפטים והחברה על פי הפילוח הבא: החברה -הלימודים במגמת מדעי

 

 ;עבודת חקר במדעי החברה )פסיכולוגיה / קרימינולוגיה( –יחידת לימוד  1

 ;בחינת בגרות במדעי החברה בשילוב הערכה חלופית )פסיכולוגיה / קרימינולוגיה( –יחידות לימוד  2

 בחינת בגרות במקצוע המשפטים בשילוב הערכה חלופית על פי החלוקה הבאה: –יחידות לימוד  2

 

 יח"ל( 2)  הרכב הציון במקצוע המשפטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 יח"ל במדעי החברה 5מתוך  יח"ל 2ציון סופי במקצוע המשפטים 

 ציון שנתי כיתה י'

 35%במשקל 

 

 ציון שנתי כיתה יא'

   35%במשקל 

 ציון בחינת המתכונת

   30%במשקל 

 "ציון הגשה" )ציון בית ספרי(

 מהציון הסופי  40%במשקל 
 ציון בחינת הבגרות בכתב

 מהציון הסופי  40%במשקל 

 ציון "הערכה חלופית" 

 מהציון הסופי  20%במשקל 
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 מבוא למערכת המשפט הישראלית  

 בפרק זה נלמד "לדבר משפטית". -

 השופט, סמכויות בתי המשפט ועוד. עבודתבין היתר נלמד על הפירמידה הנורמטיבית, על -

  

 .דיני חוזים בליווי חקיקה ופסיקה רלוונטית של בית המשפט העליון 

 בפרק זה נלמד כיצד עורכים חוזים בישראל. -

 פשרים לנו לטפל בבעיות שמתעוררות במהלך כריתת החוזה. נלמד כיצד החוק ופסיקת בית המשפט העליון מא -

 נלמד כיצד החוק ופסיקת בית המשפט העליון מאפשרים לנו לטפל במצב שבו חוזה מופר.  -

 נלמד איך החוק בישראל קובע מסגרות לביצוע חוזים מיוחדים.  -

 ;1973-בין היתר, נלמד לעומק את חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג -

 ;1970-וק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אח     

 דין מעניינים של בית המשפט העליון. -ונקרא פסקי       

 

  .דיני הנזיקין בליווי חקיקה ופסיקה רלוונטית של בית המשפט העליון 

 רצוני.-בפרק זה נלמד על ייחודי של החיוב הנזיקי כחיוב לא -

 נלמד על משטרי אחריות שונים )אחריות מוחלטת, אחריות קפידה ומשטר אחריות מסוג רשלנות(.  -

 נלמד על העוולות הפרטיקולריות.  -

 חובה חקוקה ואת היחס שלהן אל העוולות הפרטיקולריות. -נבין את ההגיון של עוולות הרשלנות והיפר -

 ; 1968-שכ"חבין היתר, נלמד לעומק את פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, ת -

 דין מעניינים של בית המשפט העליון. -ונקרא פסקי             

 הרכב הציון השנתי בכיתה י'  

 הציון השנתי מורכב מממוצע ציון שתי המחציות.  

 ציון המחצית נקבע כך: -

 בית. -ציון עבודות ושיעורי 10%

 תלמידאות והערכת מורה.  10%

 מבחנים ובחנים.   80%

  

 ספרי לימוד

 אנו נעשה שימוש במקורות משפטיים גלויים ברשת )כגון אתר הרשות השופטת, אתר הרשות המחוקקת וכו'(. 

 נושאי הלימוד בכיתה י'
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 פעילויות והעשרה

 המשפט העליון בליווי סדנה. -נצא לסיור מודרך בבית -

 דין ושופטים. -נשמע הרצאות בתחומי התוכן מפי עורכי -

 

 מורה המקצוע

 רענן מזור )רכז המגמה(

 

  עם המורה דרכי ההתקשרות

 הודעת משו"ב -

 raanan.mazor@gmail.comהודעת אימייל  -

 

 

 

 .דיני העונשין הישראליים בליווי חקיקה ופסיקה רלוונטית של בית המשפט העליון 

 פרק זה יעסיק אותנו לאורך כמעט כל שנת הלימודים.  -

 נלמד לעומק על עבירות ההמתה )סוגי הרצח, עבירת ההריגה, עבירת גרימת מוות ברשלנות(.  -

 שפיות הדעת, סייג השכרות ועוד(. -נלמד לעומק על הסייגים לאחריות הפלילית )סייג הגנה עצמית, סייג אי -

 נלמד לעומק על הסדרים מיוחדים בחוק הישראלי להקלה על הענישה במקרים הראויים לכך.  -

 נלמד על הסדרים חקיקתיים מיוחדים לעבירות מיוחדות.  -

 נלמד על הסדרי המעצר והחיפוש בישראל בסיטואציות מעניינות.  -

 ; 1977-בין היתר, נלמד לעומק את חוק העונשין, תשל"ז -

 דין מעניינים של בית המשפט העליון. -ונקרא פסקי          

 

  .המשפט החוקתי במדינת ישראל 

 היסוד כהסדר חקיקתי מיוחד לישראל. -ל מעמדם המשפטי של חוקינלמד ע בפרק זה -

 נלמד על היקף המהפכה החוקתית בישראל.  -

משפטית נוכחית שבה בית המשפט העליון עושה שימוש בסמכותו לביטול חקיקה -נבין את הסיטואציה הפוליטית -

 של הכנסת. 

 נבין את היקף ההגנה על זכויות אדם ואזרח בישראל.  -

 יסוד: חופש העיסוק;-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-נלמד לעומק את הוראות חוקבין היתר  -

 דין מעניינים של בית המשפט העליון. -ונקרא פסקי

 נושאי הלימוד בכיתה יא'
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 ספרי לימוד

 אנו נעשה שימוש במקורות משפטיים גלויים ברשת )כגון אתר הרשות השופטת, אתר הרשות המחוקקת וכו'(. 

 

 פעילויות והעשרה

 המשפט העליון בליווי סדנה. -נצא לסיור מודרך בבית -

 דין ושופטים. -נשמע הרצאות בתחומי התוכן מפי עורכי -

 

 מורה המקצוע

 רענן מזור )רכז המגמה(.

 שירז מנו. 

 

  עם המורה דרכי ההתקשרות

 לשירז הודעת משו"ב -

 raanan.mazor@gmail.comלרענן הודעת אימייל  -

 

 

 מכל שניה ! נהנה אנחנולא יהיה קל, אבל ... 

   )תשאלו חברים...יש לנו "קבלות" (     

 

 


