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 תשע"ו בא 
 2016 אוגוסט

 
 מידע לתלמידי שנה א'

  זתשע"לשנת הלימודים 
 

 ז ע" ש נ ת   ה ל י מ ו ד י ם  ת ש
 2016באוקטובר  30 ,זתשע"הבתשרי  כ"ח  ,ב י ו ם  ר א ש ו ן  נ פ ת ח ת

 
 תלמידות יקרות ותלמידים יקרים,

 
אנו מקדמים את פניכם בברכה עם תחילת לימודיכם בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים 

 לכם שנת לימודים פורייה ומהנה.ומאחלים 
על תכנית הלימודים לתואר הבוגר מובא מידע  אלהבדפים  במטרה להקל עליכם בצעדיכם הראשונים באוניברסיטה

וכן, היבטים חשובים נוספים לכל לתלמיד חדש בפקולטה  ועל הליך ההרשמה לקורסים.בשנה א' במשפטים 
 ובאוניברסיטה.

 
 את המידע להלן בעיון.   חשוב מאד לקרוא

 
 http://law.huji.ac.il/index.aspכתובתנו באינטרנט:   

  'א' שנהתלמידי שנה א' לכתובת אתר הייעוץ הקש כאן ל

 הנשלחים אליכם מעת לעת בדוא"ל האוניברסיטאיאנא עקבו אחרי עדכונים 
 

 https://www.facebook.com/1732465743640024/timelineובדף הפייסבוק: 
 

  http://pnyot.huji.ac.il/lawפניות למזכירות ייעשו רק באמצעות "מערכת הפניות" 
 

 02 – 5881536מספר פקס: 
 

 שעות קבלה במזכירות לענייני תלמידים במהלך חופשת הקיץ )עד פתיחת שנת הלימודים(:
 16:00-13:30 -ו 12:30-09:00חמישי  -ימים ראשון 

 
 

 

 
 החדשיםייעוץ אקדמי ומנהלי לתלמידים 

 
החל מימים אלה ובמשך כל שנת הלימודים עומד לשירותכם צוות יועצים אקדמי. היועצים יסייעו לתלמידים בעניינים 

 הנוגעים להיבט האקדמי של תכנית לימודיהם. 
 

 yoetz.boger.1@gmail.comמר אפי צמח        
 yoetz.boger.2@gmail.com       גב' מיכל ליבל

 

 לבירורים ומידע נוספים ניתן לפנות אל:

 http://pnyot.huji.ac.il/lawעמרם, רכזת לענייני בוגר  -שושי בן
  eitansivan89@gmail.comאיתן סיון, רכז מועמדים 

  
 

  

http://law.huji.ac.il/index.asp
http://law.huji.ac.il/talmidim.asp?cat=578&in=454
https://www.facebook.com/1732465743640024/timeline
http://pnyot.huji.ac.il/law
mailto:yoetz.boger.1@gmail.com
mailto:yoetz.boger.2@gmail.com
http://pnyot.huji.ac.il/law
mailto:eitansivan89@gmail.com


 

- 2 - 

 

 צוות המזכירות לענייני תלמידים
 

צוות המזכירות מטפל בכל ההיבטים המנהליים של הלימודים. בין היתר, ברישום לקורסים, שינוי מערכת שעות, 
  .ועוד שכר לימוד, מתן אישורי לימודים, טיפול בבקשות מיוחדות ם הנוגעים להיקףענייני

 
 הצוות יסייע בכל דבר ועניין בתקופת הלימודים לתואר.

 
עמרם, רכזת -שושי בן, עינבל פלקון, עוזר לענייני הוראה ,הילה גנור, מזכירה לענייני הוראה צוות המזכירות:חברות 

ותמי גל גבעון ; לענייני תלמידים מנהלניתרותם ששון, ; לענייני תלמידים מנהלנית, בועזיזשרה )בדימוס(;  לענייני בוגר
 , צוות סטודנטים מסייעקריכלי

 
 אוניברסיטאי-כתובת דוא"ל

 
כתובת דוא"ל אוניברסיטאי. המזכירות שולחת לכתובת זו עדכונים והודעות עם ההרשמה לאוניברסיטה קיבלת 

 בתדירות גבוהה לכן חובה לבדוק את תיבת הדואר מעת לעת.   
 

 מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים
 

מודי בחירה. ארבעה מרכיבים: לימודי חובה, לימודי אשכולות, סמינריונים ולי - משפטיםוגר לימודים לתואר בבתכנית ה
 אלה:בקישורים  מבנה התכנית מוצג נקודות זכות )נ"ז(. 142היקף תכנית הלימודים הכולל לתואר בוגר הוא 

 
  התכנית הרגילה -  משפטיםבתכנית הלימודים לתואר בוגר  
 עם חוג נוסף תכנית לתואר בוגר משותף 
 בתכנית לתואר בוגר עם לימודי השלמה במנהל עסקים 

 
 לימודי שנה א'

 
 

 עיקר הלימודים בשנה א' הם לימודי חובה. 
נ"ז של שיעור  2נ"ז של שיעורי חובה   36נ"ז:  40הוא  והמומלץ היקף הלימודים המותר  בתכנית הרגילה בשנה א'

 (.ראו פרטים בהמשךנ"ז מ"אבני פינה" ) 2בחירה מהאשכול במשפט משווה  
בשנה א' גדול היקף הלימודים   עם לימודי השלמה במנהל עסקיםובתכנית לתואר בוגר   בתכנית לתואר בוגר משותף

 יותר.
 
  

 שנה א חובהלימודי 
 תורת המשפט נ"ז 6
 מבוא למשפט עברי נ"ז 4או  6
 דיני עונשין  נ"ז 6
 דיני חוקה נ"ז 6
 דיני חוזים נ"ז 6
 שיטות משפט נ"ז 4
 במשפט ומחקר כתיבה נ"ז 2

 הכל לימודי חובה בשנה א-סך נ"ז 36

נ"ז. נבחרה חלופה זו, על  6נ"ז במקום  4ניתן ללמוד את הקורס 'מבוא למשפט עברי' בהיקף של 
התלמיד/ה להודיע על כך בעת הרישום בתחילת שנה א', וללמוד בנוסף את הקורס 'מבוא למשפט 

 נ"ז נוספות( עד לסוף שנה ב' ללימודים. 2מוסלמי' )בהיקף של לפחות 

 
 לימודי אשכול משווה

 
לפחות אחד מן הקורסים  ללמוד ישבכללה התכנית עם לימודי השלמה במנהל עסקים( )בתכנית הלימודים הרגילה 

תום שנה ב' ללימודים.מו עד יש להשליניתן ללמוד קורס זה החל משנה א' ומאשכול זה.   

זה. נלמד קורס מאשכול זה כאמור, ייחשב במניין , ללמוד קורס מאשכול אין חובהניתן, אך  המשותפת תכניתבמסגרת ה
-יחסים ביןסוציולוגיה, מדע המדינה, עם זאת, בתכנית המשותפת עם החוגים  .נקודות הזכות של לימודי הבחירה

ניתן יהיה להמיר את דרישת החובה של  , פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות, עבודה סוציאלית וקרימינולוגיהלאומים
 מחקר במשפט" בהשתתפות בקורס מאשכול המשפט המשווה.הקורס "שיטות 

 
 תכנית "אבני פינה"

 
. בתכנית הרגילה יש  תכנית "אבני פינה"הבמסגרת  )לא משפטיים( בחירה שיעורי חובה ללמוד  התואר לימודי במהלך
 . הפירוט בקישורלפי נ"ז  4יש ללמוד  בתכנית המשותפת ,נ"ז 8 ללמוד

 ללמוד קורס בתכנית כבר בשנה הראשונה.מומלץ תכנית הרגילה זו. בניתן ללמוד שיעור בתכנית ' החל משנה א

http://law.huji.ac.il/upload/part6reg_2017_law_prog_08082016.pdf
http://law.huji.ac.il/upload/part11reg_2017_otherfac_prog_08082016.pdf
http://law.huji.ac.il/upload/part11-5reg_2017_3401_prog_08082016.pdf
http://ap.huji.ac.il/
http://law.huji.ac.il/upload/cornerStones.pdf
http://law.huji.ac.il/upload/cornerStones.pdf
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 הליך הרישום
 

כדי להקל על תלמידנו החדשים ועל מנת לשמור על קבוצות לימוד מאוזנות המזכירות בונה לכל אחד מהתלמידים, בכל 
 .באתר הפקולטהאחת מהתכניות, את מערכת השעות האישית. מערכות אלה מפורסמות 

 
; (עם סמל החוג נוסף 402במתכונת משותפת עם חוג נוסף ) ;(401חוגית )חוג -ים נלמד במתכונת חדתואר בוגר במשפט

  ( 3401עם  401חוגית ולימודים נוספים )-נלמד במתכונת חדתואר בוגר עם לימודי השלמה במנהל עסקים 
 

 ההרשמה לקורסים 
 

בימים אלה תתבקשו לסמן במערכת . 15/9/2016 – 11/9/2016מערכת הרישום לקורסים תיפתח לשנה א' בתאריכים 
 זה.ורסמת באתר ומפ את הקורסים על פי המערכת שנבנתה עבורכםרק אינטרנט 

  החלוקה למערכות שנה א'  מפתחל בהתאם נקבעת(: המערכת האישית שלך 401תלמידי התכנית הרגילה )חוג
  . סם באתרפורשמ במשפטים

  ירוף לפי המערכת של הצסמן את הקורסים יש ל(: 402)חוג לתואר בוגר משותף עם חוג נוסף תלמידי התכנית
 . לתבאליו התק

 .כל המערכות יפורסמו בשבועיים הקרובים 
  רותם ששוןצרו קשר עם אנא , במקרה כזה לא פורסמה מערכת שעותשבצירופים בודדים יתכן ,

http://pnyot.huji.ac.il/law  .(.8845881)טל 
 
 

 הרשמה לאשכול במשפט משווה 
 

המזכירות תוסיף את  .בטופס המקווןההרשמה לשיעור מאשכול זה תעשה על ידי המזכירות בהתאם להעדפות שתמלאו 
  הנ"ל. הליך ההרשמה תלאחר השלמת בסמוך לפתיחת שנת הלימודים השיעור שבחרת 

 
 

 ברישום לקורסיםימי תמיכה 
 
המערכת היא אינטרנטית וניתן לעשות יתקיימו ימי תמיכה מרוכזים.  13/9/2016וביום שלישי  11/9/2016 יום ראשון ב

סייע וצוות מהמזכירות י )פרטים מלאים יפורסמו בהמשך( מוזמן להגיע אלינו -מי מכם שיהיה מעוניין זאת מכל מקום. 
  .שנקבעה לכםאת המערכת  סמןלכם ל
 

 ימי התאקלמות לפני פתיחת שנת הלימודים
 

  עמרם-, גב' שושי בןאיילת ארז, גב' יהונתן גבעתיד"ר ימי ההתאקלמות:  ימרכז
 פרץעמית מר רכז החונכים: 

 

את תלמידי שנה א' בצעדיהם הראשונים באוניברסיטה. בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים,  לווההפקולטה מ
. במסגרת זו שלושה ימיםבקבוצות קטנות. מפגשים אלה יימשכו  בשני מחזורים, מפגשים ,תקיים הפקולטה

 תינתן הדרכה בספריה, התלמידים יתוודעו אל המוסדות האוניברסיטאיים והסטודנטיאליים וכן איש לרעהו. 
 

 
 

 מזכירות הפקולטה צוות 
  מאחל לכולכם שנה טובה

 ופורייה , מאתגרתמוצלחת ושנת לימודים
 

 

http://law.huji.ac.il/talmidim.asp?cat=2099&in=578
http://law.huji.ac.il/talmidim.asp?cat=2099&in=578
mailto:rotemsas@savion.huji.ac.il
mailto:rotemsas@savion.huji.ac.il
http://pnyot.huji.ac.il/law
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ZbbtCsA0bscUZ5RWO4UbdfLpPZf5rBQQrPv5ml-0Iug3Cg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ZbbtCsA0bscUZ5RWO4UbdfLpPZf5rBQQrPv5ml-0Iug3Cg/viewform?c=0&w=1

