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 זתשע"לשנה א' דף הנחיות וטיפים לרישום של רכז האוריינטציה למערכת שעות 

 

דף הסבר קצר המפרט את כל מה שאתם צריכים לדעת בנוגע למערכת השעות של שנה א'  להלן

לכל שאלה  בפקולטה שלנו. -ילה גם בתכנית המשותפת וגם בתכנית הרג –התלמידים  עבור כלל

נוספת המתעוררת אגב קריאת ההנחיות, אתם יותר ממוזמנים לפנות למדריך/ת האוריינטציה 

 שלכם שישמחו לענות על כל השאלות.

 

 :כללי

-מערכת שעות לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בתוכנית הרגילה )משפטים חד .א

ורכם את מערכות השעות שלכם לשנה כידוע לכם, הפקולטה למשפטים בנתה עבחוגי(: 

בלחיצה על א'. את מערכות השעות תוכלו למצוא באתר האינטרנט של הפקולטה, 

לפי שם המשפחה שלכם, כפי נעשית . החלוקה למערכות הלימוד השונות הקישור הבא

עם זאת, ה למערכות )המצוי באותו עמוד לצד מערכות השעות(. שמפורט במפתח החלוק

מערכת בידיכם, בהתאם לקורסים המופיעים -צריך להיעשות עללקורסים  הפיזי הרישום

-רישום דרך מערכת הרישום האוניברסיטאית, הרישום לקורסים נעשה. שלכםהשעות 

תיפתח עבורכם לרישום מערכת הרישום לקורסים  .בלחיצה כאןשניתן להגיע אליה  נט,

המערכת תיפתח פעם נוספת החל מתאריך ) 15/9/2016-ועד ל 11/9/2016מתאריך 

השעות  את הרישום לקורסים בהתאם למערכת עליכם לבצעשימו לב: . (25/9/2016

, בהתאם למספר הקורס המופיע לכם, לשעות השיעורים שנבנתה עבורכם באופן מדויק

תרגול ולכן הקפידו לבצע את מספר קבוצות גם . בחלק מהקורסים ישנם וכו'המופיעים 

לב כי מספר המקומות שימו ע "אישור מערכת" בסיום. הרישום באופן מדויק, ולבצ

בקורסים השונים ספור, וכי לא תוכלו להירשם לקורסים שאינם מופיעים במערכת 

י מערכת הרישום "עכן, בסיום הרישום לקורסים תתבקשו כמו השעות האישית שלכם. 

כם הרשמית הנו קריטי לקליטת זה טופסאישור . "ופס הצהרת תלמידט"לאשר 

 ,אם נתקלתם בקשיים ברישום לקורסיםב , לקבלת כרטיס סטודנט ועוד.באוניברסיטה

 לכם לפתור את כל הבעיות.  ואל מדריך/ת האוריינטציה שלכם, שיסייעאנא פנו 

 

 

מערכות שעות לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בתוכניות המשותפות )משפטים  .ב

מערכת שעות משולבת לשני החוגים אליהם  גם עבורכם בנתה הפקולטהחוגי(: -דו

, מצוא באתר האינטרנט של הפקולטהתוכלו ל. את מערכות השעות המשולבות םנרשמת

ידיכם, -צריך להיעשות עללקורסים  הפיזי עם זאת, הרישום .קישור הזההבלחיצה על 

 הרישום לקורסים נעשה. שלכם המשולבת מערכת השעותבבהתאם לקורסים המופיעים 

http://law.huji.ac.il/talmidim.asp?cat=2099&in=578
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 .בלחיצה כאןשניתן להגיע אליה  נט,-רישום דרך מערכת הרישום האוניברסיטאית,

 15/9/2016-ועד ל 11/9/2016תיפתח עבורכם לרישום מתאריך מערכת הרישום לקורסים 

שימו לב: . 25/9/2016החל מתאריך נוספת  , ולאחר מכן תיפתח פעם(שלב ההגרלות)

שנבנתה עבורכם  המשולבת השעות את הרישום לקורסים בהתאם למערכת עליכם לבצע

. וכו'המופיעים , בהתאם למספר הקורס המופיע לכם, לשעות השיעורים באופן מדויק

תרגול ולכן הקפידו לבצע את הרישום באופן מספר קבוצות גם בחלק מהקורסים ישנם 

לב כי מספר המקומות בקורסים השונים שימו ע "אישור מערכת" בסיום. מדויק, ולבצ

ספור, וכי לא תוכלו להירשם לקורסים שאינם מופיעים במערכת השעות במשפטים 

מהחוגים האחרים  גדולכן, שימו לב שהרישום לקורסים בחלק מו כהאישית שלכם. 

שבשלב הרישום הראשון  היאהמשמעות . נעשה על בסיס הגרלה (שאינם משפטים)

, אך נרשמים לקורסים למשפטיםישירות הנכם נרשמים  (15/9/2016 – 11/9/2016)

למעשה  הנכםההגרלות מסגרת ב ים.משפט ושאינ האחר קורסים בחוגבלהגרלה 

עם שאר הסטודנטים באוניברסיטה על המקומות בקורסים שמתאימים  "מתחרים"

 -מערכת הרישום תיפתח לסיבוב נוסף באשר כ למערכת השעות שלכם במשפטים.

 לכן, .בהגרלה "זכיתם"מהחוג האחר , אז תוכלו לראות באיזה קורסים 25/9/2016

די להבטיח לכם מקומות כב , וזאתת בסיבוב הראשון הנו קריטי עבורכםהרישום להגרלו

אולם, גם . לכם במשפטיםמים את מערכת השעות שהקורסים בחוג האחר אשר תוא בכל

ם בחוג האחר, יבמסגרת ההגרלות במקום בקורסים הרלוונטי "לזכות"א הצלחתם אם ל

באם  לכן,אין מה לדאוג, ואנו נדאג לפתוח לכם מקומות באופן אישי בקורסים הללו. 

, אחד הקורסיםלא זכיתם במסגרת ההגרלות בנתקלתם בקשיים ברישום לקורסים, או ש

 םבמקרים בהם התקבלת, או ותאתם מנסים להירשם מלא םהקבוצות אליהשאו 

אל מדריך/ת האוריינטציה מראש, אנא פנו  משולבת לתכנית בחוג שלא הוכנה לו מערכת

, בסיום הרישום לקורסים תתבקשו לבסוףלכם לפתור את כל הבעיות.  ושלכם, שיסייע

טופס הנו קריטי אישור לב כי שימו . "ופס הצהרת תלמידט"לאשר י מערכת הרישום "ע

 , לקבלת כרטיס סטודנט ועוד.כם הרשמית באוניברסיטהלקליטת

 

 :הנחיות נוספות

 

מהפקולטה, הוא הצורך  דפי המידעבשמוזכר א נוש :קורס מאשכול המשפט המשווה .1

)המכיל מספר קורסים הדנים במערכות  מאשכול המשפט המשווהבבחירת קורס אחד 

דרך  נרשמים אינכםהקורס הזה  לאארה"ב ועוד(.  גרמניה,כגון  –משפט שונות בעולם 

תלמידי  הטופס הזה. מערכת הרישום לקורסים של האוניברסיטה, אלא באמצעות

במהלך התואר לפחות קורס אחד חוגי( חייבים לקחת -ים חדהתוכנית הרגילה )משפט

לסטודנטים שאינם משלבים ללמוד קורס אוד ממהאשכול הזה, ובהחלט מומלץ 

. לעומת זאת, תלמידי התוכניות המשולבות אינם חייבים כבר בשנה א'הזה מהאשכול 

את אחד הקורסים הללו בהכרח, ובכל מקרה אינם מחויבים לקחת במהלך התואר לקחת 

וברוב השילובים גם לא מומלץ לקחת את הקורסים הללו בשנה א' ) נה א'אותו במהלך ש

. לכן, אם הנכם תלמידי התוכניות המשולבות, אנא התייעצו באופן אישי (משיקולי עומס

עם מדריך/ת האוריינטציה האישי שלכם לגבי הצורך שלכם להירשם לקורס זה השנה, 

  ופעלו בנושא לפי ההנחיות שתקבלו ממנו/ה.
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 .מכונה גם בשם "מחקר משפטי"ההינו קורס חובה בשנה א'  כתיבה ומחקר במשפט: .2

ם ת השעות שלכם, אולם גם אליו עליכברוב מערכולב כי קורס זה אינו מופיע ימו ש

לב כי הקורס עובר בקבוצות מו שי .מערכת הרישוםלהירשם במסגרת הרישום לקורסים ב

 .שלכם מערכות השעות צדקטנות, והחלוקה לקבוצות נמצאת גם היא באתר הפקולטה ל

לב כי ימו שכמו כן,  לפי חלוקה זו. םעליכם להירשם לקבוצת הלימוד הרלוונטית לכ כן,ל

  מדובר בקורס שאינו מתקיים מידי שבוע, אלא כולל רק חמישה מפגשים.

 
אבני פינה הינה תוכנית העשרה כלל אוניברסיטאית, במסגרתה נדרש  אבני פינה:קורסי  .3

ים בחוגים שונים מהחוגים אותם הוא יקורסים כלל במהלך התואר כל סטודנט ללמוד

לומד. לתכנית יש כללים משלה, והדרישות מכל סטודנט נקבעות בהתאם לחוג הספציפי 

ט שלומד בתוכנית המשותפת של משפטים עם חוג שהסטודנט לומד. כך למשל, על סטודנ

נוסף חלות דרישות שונות מסטודנט שלומד בתוכנית הרגילה של משפטים. השוני בא לידי 

ביטוי גם בהיקף הקורסים וגם בסוג הקורסים. בנוסף, מדובר ברשימה סגורה של 

 קורסים כך שלא ניתן ללמוד כל קורס שרוצים. ככלל, ההמלצה לסטודנט שנה א'

בתוכנית הרגילה של משפטים היא ללמוד עד קורס אחד כזה בשנה א', ולמי שלומד 

בתוכנית המשותפת לדחות את אבני הפינה לשנים מתקדמות יותר. עם זאת, זה משתנה 

אין חובה לאף אחד מהסטודנטים ללמוד את הקורס באופן כללי ו מסטודנט לסטודנט

לקורס באבני פינה, אנא התייעצו על  בשנה א'. גם פה, אם הנכם מעוניינים להירשם

 הנושא לפני עם מדריך/ת האוריינטציה שלכם. בכל אופן, הרישום לקורסים הללו נעשה

נט. באם הנכם בוחרים להירשם לקורס -, רישוםמערכת הרישום לקורסיםדרך  הוא םג

 עליכם להתאימו למערכת השעות הספציפית שנבנתה עבורכם.באבני פינה, 

 

מי שלא קיבל ציון המקנה לו פטור מאנגלית בפסיכומטרי,  קורסים באנגלית שפה זרה: .4

. 2או ברמה  1ברמה  –נדרש ללמוד קורס באנגלית במהלך שנת הלימודים הראשונה 

את  ,א' או ב' ,בסמסטר אחד מודצריכים לל)מתקדמים ב'(  1תלמידים שסווגו לרמה 

תלמידים שסווגו ללמוד את הקורס כבר בסמסטר א'(.  מומלץ)עם זאת,  11181קורס מס' 

במשך כל השנה, בסמסטר א'  את שני הקורסיםצריכים ללמוד )מתקדמים א'(  2לרמה 

 1 ברמה 11181 מס' ובסמסטר ב' בקורס)מתקדמים א'(  2ברמה  11182מס'  בקורס

באופן עצמאי באמצעות על ידיכם לל הקורסים מתבצע הרישום לכ. )מתקדמים ב'(

. לקורסים באנגלית שפה זרה ישנן קבוצות לימוד נט-, רישוםמערכת הרישום לקורסים

 רבות, ועליכם לבחור את אחת הקבוצות שמתאימה למערכת השעות האישית שלכם

ככל שאתם  נתקלים בקשיים ברישום לקורסים אלו, אנא פנו למדריך/ת ולהירשם אליה. 

 האוריינטציה שלכם. 

 
נוספת למי מכם שמעוניין להגיע לרמת פטור מאנגלית עוד טרם תחילת המלצה 

ת בחינלנסות להיבחן בהיא הלימודים, ולייתר את הצורך ברישום לקורסים באנגלית, 

לפרקי האנגלית  שלה שר דומה במבנהבבחינת ידע ממוחשבת, אמדובר  ם."אמיר

דרך  , ולאבמסגרת האוניברסיטהחשב על מנעשית הבחינה ר. "בפסיכומטרי ולמבחן אמי

הבחינה מועדי מיד בסיום הבחינה. את הציון תקבלו , והמרכז הארצי לבחינות והערכה

ימו לב כי לא ש. 20.9, 19.9, 18.9, 18.8, 17.8, 15.8 :לקראת שנת הלימודים הקרובה הנם
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למי מכם שמעוניין  אני ממליץיהיו תאריכי בחינה נוספים עד לסמוך לסמסטר ב', ולכן 

 כאן.ם תוכלו למצוא "נוספים בנוגע לבחינת אמירפרטים בכך להזדרז ולהירשם. 

 
שימו לב שהדרישה בפקולטה היא להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה א', כן,  כמו

ידי היבחנות במבחן אמי"ר או אמיר"ם -ם באמצעות הקורסים הנ"ל ובין אם עלאבין 

 .במהלך השנה

 

 13/9/2016וביום שלישי  11/9/2016יום ראשון ב :תמיכה מרוכזים לרישום לקורסיםימי  .5

יין בסיוע ברישום יתקיימו ימי תמיכה מרוכזים ברישום לקורסים למי מכם שמעונ

י צוות המזכירות ומדריכי "התמיכה תינתן עמצעות מערכת הרישום. אלקורסים ב

זה ניתן לפנות  נושאבנוספים פרטים ל .האוריינטציה בחוות המחשבים באוניברסיטה

 כמובן למדריך/ת האוריינטציה שלכם.

 

 

חל לכם הצלחה בלימודיכם בפקולטה שלנו, ומצפה לראות את כולכם בסדנת אני מא

 .לפני פתיחת שנת הלימודים האוריינטציה

 

 עמית פרץ

 זרכז האוריינטציה תשע"
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