 16אוגוסט 2018
ה' אלול תשע"ח

מידע לתלמידי שנה א'
לשנת הלימודים תשע"ט
ש נ ת ה ל י מ ו ד י ם ת ש ע" ט
נ פ ת ח ת ב י ו ם ר א ש ו ן ,ה' בחשון התשע"ט 14 ,באוקטובר .2018
תלמידות יקרות ותלמידים יקרים,
אנו מקדמים את פניכם בברכה עם תחילת לימודיכם בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
בירושלים ומאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומהנה.
במטרה להקל עליכם בצעדיכם הראשונים באוניברסיטה בדפים אלה מובא מידע על תכנית הלימודים לתואר
הבוגר במשפטים בשנה א' ועל הליך ההרשמה לקורסים ,וכן ,היבטים חשובים נוספים לכל לתלמיד חדש
בפקולטה ובאוניברסיטה.
חשוב מאד לקרוא את המידע להלן בעיון.
כתובתנו באינטרנט/http://law.huji.ac.il :
הקש כאן לכתובת אתר הייעוץ לתלמידי שנה א'
אנא עקבו אחרי עדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת בדוא"ל האוניברסיטאי.
ובדף הפייסבוקhttps://www.facebook.com/1732465743640024/timeline :
פניות למזכירות ייעשו רק באמצעות "מערכת הפניות" http://pnyot.huji.ac.il/law
שעות קבלה במזכירות לענייני תלמידים:
ימים ראשון  -חמישי  12:30-09:00ו16:00-13:30 -

 .1ייעוץ אקדמי ומנהלי לתלמידים החדשים
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.com
מר אפי צמח
גב' יעל כהן-רימר yoetz.boger.2@gmail.com
לבירורים ומידע נוספים ניתן לפנות אל:
אור חג'בי ,רכזת מועמדים or.hagbi@mail.huji.ac.il
ססיל שרון ,רכזת לענייני בוגר http://pnyot.huji.ac.il/law
פאולה צמח ,התאמות בבחינות paulaz@savion.huji.ac.il
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 .2צוות המזכירות לענייני תלמידים
צוות המזכירות מטפל בכל ההיבטים המנהליים של הלימודים .בין היתר ,ברישום לקורסים ,שינוי מערכת
שעות ,עניינים הנוגעים להיקף שכר לימוד ,מתן אישורי לימודים ,טיפול בבקשות מיוחדות ועוד.
הצוות יסייע בכל דבר ועניין בתקופת הלימודים לתואר.
חברות צוות המזכירות :הילה גנור ,מזכירה לענייני הוראה; עינבל פלקון ,עוזרת לענייני הוראה; ססיל שרון,
רכזת תלמידי בוגר; פאולה צמח ,רכזת תלמידי מוסמך ואחראית על התאמות ,שרה בועזיז ,מנהלנית לענייני
תלמידים; צוות סטודנטים מסייע.
 .3כתובת דוא"ל-אוניברסיטאי
עם ההרשמה לאוניברסיטה קיבלת כתובת דוא"ל אוניברסיטאי .המזכירות שולחת לכתובת זו עדכונים
והודעות בתדירות גבוהה לכן חובה לבדוק את תיבת הדואר מעת לעת.
 .4מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים
בתכנית הלימודים לתואר בוגר משפטים  -ארבעה מרכיבים :לימודי חובה ,לימודי אשכולות ,סמינריונים
ולימודי בחירה .היקף תכנית הלימודים הכולל לתואר בוגר הוא  142נקודות זכות (נ"ז) לתואר חד חוגי,
ומינימום של  170נקודות זכות (נ"ז) בתכנית המשותפת עם חוג נוסף ,כאשר יש ללמוד  115נקודות זכות (נ"ז)
במשפטים .מבנה התכנית מוצג בקישורים אלה:




תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים  -התכנית הרגילה
תכנית לתואר בוגר משותף עם חוג נוסף
תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים עם התכנית הכנה למוסמך במנהל עסקים

 .5לימודי שנה א'
עיקר הלימודים בשנה א' הם לימודי חובה.
בשנה א' בתכנית הרגילה היקף הלימודים המותר והמומלץ הוא  40נ"ז 36 :נ"ז של שיעורי חובה  2נ"ז של
שיעור בחירה מהאשכול במשפט משווה  2נ"ז מ"אבני פינה" (ראו פרטים בהמשך).
בתכנית לתואר בוגר משותף ובתכנית לתואר בוגר עם לימודי השלמה במנהל עסקים היקף הלימודים בשנה
א' גדול יותר.
לימודי חובה שנה א
 3נ"ז
תורת המשפט א'
 3נ"ז
תורת המשפט ב'
 6או  4נ"ז
מבוא למשפט עברי
 6נ"ז
דיני עונשין
 6נ"ז
דיני חוקה
 6נ"ז
דיני חוזים
 4נ"ז
שיטות משפט
 2נ"ז
כתיבה ומחקר במשפט
 36נ"ז
סך-הכל לימודי חובה בשנה א
ניתן ללמוד את הקורס 'מבוא למשפט עברי' בהיקף של  4נ"ז במקום  6נ"ז.
נבחרה חלופה זו ,על התלמיד/ה להודיע על כך בעת הרישום בתחילת שנה א',
וללמוד בנוסף את הקורס 'מבוא למשפט מוסלמי' (בהיקף של לפחות  2נ"ז
נוספות) עד לסוף שנה ב' ללימודים.
-2-

 .6לימודי אשכול משווה
בתכנית הלימודים הרגילה (בכללה התכנית עם לימודי השלמה במנהל עסקים) יש ללמוד לפחות אחד מן
הקורסים מאשכול זה .ניתן ללמוד קורס זה החל משנה א' ,ויש להשלימו עד תום שנה ב' ללימודים.
במסגרת התכנית המשותפת ניתן ,אך אין חובה ,ללמוד קורס מאשכול זה .נלמד קורס מאשכול זה כאמור,
ייחשב במניין נקודות הזכות של לימודי הבחירה .עם זאת ,בתכנית המשותפת עם החוגים סוציולוגיה ,מדע
המדינה ,יחסים בין-לאומים ,פסיכולוגיה ,תקשורת ועיתונאות ,עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה ניתן יהיה
להמיר את דרישת החובה של הקורס "שיטות מחקר במשפט" בהשתתפות בקורס מאשכול המשפט המשווה,
בתנאי שקורס מקביל לקורס "שיטות מחקר" אכן נלמד בחוג השני.
 .7תכנית "אבני פינה"
במהלך לימודי התואר חובה ללמוד שיעורי בחירה (לא משפטיים) במסגרת התכנית "אבני פינה"  .בתכנית
הרגילה יש ללמוד  8נ"ז ,בתכנית המשותפת יש ללמוד  4נ"ז לפי הפירוט בקישור.
החל משנה א' ניתן ללמוד שיעור בתכנית זו .בתכנית הרגילה מומלץ ללמוד קורס בתכנית כבר בשנה הראשונה.

 .8הליך הרישום
כדי להקל על תלמידנו החדשים ועל מנת לשמור על קבוצות לימוד מאוזנות המזכירות בונה לכל אחד
מהתלמידים ,בכל אחת מהתכניות ,את מערכת השעות האישית .מערכות אלה מפורסמות באתר הפקולטה.
תואר בוגר במשפטים נלמד במתכונת חד-חוגית (חוג  ;)401במתכונת משותפת עם חוג נוסף ( 402עם סמל החוג
נוסף); תואר בוגר עם לימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים נלמד במתכונת חד-חוגית ולימודים נוספים (401
עם . )3401
ההרשמה לקורסים
מערכת הרישום לקורסים תיפתח לשנה א' בתאריכים  .12/09/2018 – 4/09/2018בימים אלה תתבקשו לסמן
במערכת הרישום-נט רק את הקורסים על פי המערכת שנבנתה עבורכם ומפורסמת באתר הפקולטה וכן
להוסיף קורס משפט משווה ו/או אבני פינה ,למי שבוחר ללמוד אחד מהם או את שניהם בשנה א' (ראו פירוט
בסעיפים  6ו.)7-
 תלמידי התכנית הרגילה (חוג  :)401המערכת האישית שלך נקבעת בהתאם למפתח החלוקה למערכות
שנה א' במשפטים שמפורסם באתר.
 תלמידי התכנית לתואר בוגר משותף עם חוג נוסף (חוג  :)402יש לסמן את הקורסים לפי המערכת של
הצירוף אליו התקבלת.
 כל המערכות יפורסמו בשבועיים הקרובים.
 יתכן שבצירופים בודדים לא פורסמה מערכת שעות ,במקרה כזה אנא צרו קשר דרך מדריכי
האוריינטציה שלכם.

 .9ימי תמיכה ברישום לקורסים
ביום שלישי ה 04/09/2018-יתקיים יום הדרכה ותמיכה .המערכת היא אינטרנטית וניתן לעשות זאת מכל
מקום .מי מכם שיהיה מעוניין  -מוזמן להגיע אלינו (פרטים מלאים יפורסמו בהמשך) וצוות מהמזכירות יסייע
לכם לסמן את המערכת שנקבעה לכם.
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 .10ימי התאקלמות לפני פתיחת שנת הלימודים
מרכזי ימי ההתאקלמות :ד"ר שרון שקרג'י ,גב' ססיל שרון
רכזת החונכים :גב' ליאור אטיה
הפקולטה מלווה את תלמידי שנה א' בצעדיהם הראשונים באוניברסיטה .בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים,
תקיים הפקולטה ,בשני מחזורים ,מפגשים בקבוצות קטנות .מפגשים אלה יימשכו שלושה ימים .במסגרת זו
תינתן הדרכה בספריה ,התלמידים יתוודעו אל המוסדות האוניברסיטאיים והסטודנטיאליים וכן איש לרעהו.

צוות מזכירות הפקולטה
מאחל לכולכם שנה טובה
ושנת לימודים מוצלחת ,מאתגרת ופורייה
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