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 2022אוגוסט  23                                                                                                                                  

 כ"ו אב תשפ"ב

 

 ג"פ תשלשנת הלימודים  מידע לתלמידי שנה א' 
 ג " פ ש ת ם   מודי י ל שנת  ה 

 2202באוקטובר    23  , ג " פ תש ה'   בתשרי   ' כח  ראשון,   ביום   תיפתח 

 

 תלמידות יקרות ותלמידים יקרים,

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

 ומהנה. ומאחלים לכם שנת לימודים פורייה 

על תכנית הלימודים לתואר מובא מידע  אלהבדפים  במטרה להקל עליכם בצעדיכם הראשונים באוניברסיטה

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

 בפקולטה ובאוניברסיטה.

 

 חשוב מאד לקרוא את המידע להלן בעיון.  
 

 law.huji.ac.il    כתובתנו באינטרנט:

 . הפייסבוקובדף  הנשלחים אליכם מעת לעת בדוא"ל האוניברסיטאיאנא עקבו אחרי עדכונים 

 
 

 צוות המזכירות לענייני תלמידים  .1

 
 יסייע בכל דבר ועניין בתקופת הלימודים לתואר. ו צוות המזכירות מטפל בכל ההיבטים המנהליים של הלימודים

   צוות המזכירות:חברות 

 ותלמידים הוראה ראש תחום -  ceciles@savion.huji.ac.il ססיל שרון

 לענייני הוראה תעוזר  - nofardz@savion.huji.ac.il דלל נופר

 בוגר  וארתרכזת  -  netam@savion.huji.ac.il 'נטע איצקוביץ

 מוסמך והתאמות בבחינות תואררכזת  -  paulaz@savion.huji.ac.il פאולה צמח

 רכזת בחינות-  sarahs@savion.huji.ac.il בועזיזשרה 

 תלמידי שנה א' – מנהלנית לענייני תלמידים -  hilata@savion.huji.ac.il  הילה טיירי 

 תלמידי שנה ב' –מנהלנית לענייני תלמידים  -  noyadi@savion.huji.ac.il נוי בן שושן

 ד'-תלמידי שנים ג' ו –מנהלנית לענייני תלמידים  -  hanishi@savion.huji.ac.il חני שטרית

 קורסי בחירה וסמינרים  –מנהלנית לענייני תלמידים  –  miryg@savion.huji.ac.ilמירי גורליק 

 רכזת תכניות בינלאומיות וחילופי סטודנטים  -  shaniebe@savion.huji.ac.il' שני רבינוביץ

 וניתוב פניות  ליונות ציוניםי, גהנפקת מסמכים –  webalaw@savion.huji.ac.ilחן פלוטקין 

 שעות קבלה במזכירות לענייני תלמידים:

 16:00-14:00  -ו  12:30-09:00חמישי   - ימים ראשון 

http://law.huji.ac.il/
https://www.facebook.com/1732465743640024/timeline
mailto:ceciles@savion.huji.ac.il
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 יעוץ אקדמי   .2

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

 בעניינים הנוגעים להיבט האקדמי של תכנית לימודיהם.  

 כ( -א )תלמידים עם שמות משפחה  yoetz.boger.1@gmail.com      גב' יעל וקסמן

 ת( -תלמידים עם שמות משפחה ל)   yoetz.boger.2@gmail.comהילה מור זהבי גב' 

 

 אוניברסיטאי-כתובת דוא"ל .3

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

 .   בתדירות גבוהה לכן חובה לבדוק את תיבת הדואר מעת לעתחשובות והודעות 

 

 

 תקשורת אקדמית בכל קורס  .4

ה מערכת  דרך  מתקיימת  העברית  באוניברסיטה  האקדמית  הקורסים(.    Moodle -התקשורת  אתרי  )מערכת 

 של כל קורס.  Moodle-הודעות, חומרי קריאה, ודיונים הקשורים לקורסים מתקיימים ב

 

 

 מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים  .5

לימודי חובה, לימודי אשכולות, סמינריונים ולימודי משפטים ארבעה מרכיבים:  וגר  לימודים לתואר בכנית הובת

 . מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר :בחירה

 

 

 לימודי שנה א'  .6
 

 עיקר הלימודים בשנה א' הם לימודי חובה.  

  4עד    2- ונ"ז של שיעורי חובה    36נ"ז:    40   עד  הואוהמומלץ  היקף הלימודים המותר    בתכנית הרגילה  בשנה א'

 (. ראו פרטים בהמשךנ"ז מ"אבני פינה" )

היקף הלימודים    במנהל עסקים  הכנה למוסמך  עם לימודיובתכנית לתואר בוגר    נוסףעם חוג  בתכנית לתואר בוגר  

 בשנה א' גדול יותר.

 

 שנה א   חובה לימודי  

 א'  תורת המשפט נ"ז  3

 ב' תורת המשפט נ"ז  3

 מבוא למשפט עברי  נ"ז  4או   6

 דיני עונשין   נ"ז  6

 דיני חוקה  נ"ז  6

 דיני חוזים  נ"ז  6

 למשפט ישראלי מבוא  נ"ז  2

mailto:yoetz.boger.1@gmail.com
mailto:yoetz.boger.2@gmail.com
https://moodle2.cs.huji.ac.il/nu22/
https://law.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8
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 מבוא למשפט משווה  נ"ז  2

 במשפט ומחקר כתיבה נ"ז  2

 הכל לימודי חובה בשנה א - סך  נ"ז   36

 

נ"ז.    6נ"ז במקום    4ניתן ללמוד את הקורס 'מבוא למשפט עברי' בהיקף של  

)בהיקף ללמוד בנוסף את הקורס 'מבוא למשפט מוסלמי'  יש  נבחרה חלופה זו,  

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

 

 תכנית "אבני פינה"  .7

  ."אבני פינהכנית "ותהבמסגרת  בחירה  שיעורי חובה ללמוד  התואר לימודי במהלך

נ"ז    4התחום שלא נלמד:  לפי  נ"ז    4יש ללמוד    נוסףעם חוג  בתכנית    אבני פינה.  נ"ז  8  הרגילה יש ללמוד  בתכנית

נ"ז מתחום רוח/חברה לתלמידי   4-ניסויי לתלמידים שלומדים משפטים עם חוג נוסף במדעי החברה או רוח, ו

הטבע. במדעי  נוסף  חוג  עם  שלומדים  הרגילה  ב  משפטים  בשנה  מומלץ  תכנית  כבר  בתכנית  קורס  ללמוד 

 הראשונה. 

 ישירות.   למדור אבני פינהבנושאי רישום לקורסי אבני פינה יש לפנות 

 

 לימודי אנגלית ועברית  .8

  . עד תחילת שנת הלימודים השנייהת נדרשים להגיע לרמת פטור תלמידים שאין להם פטור באנגלית או בעברי

)מתקדמים ב׳( צריכים ללמוד קורס סמסטריאלי אחד לשם השלמת הפטור. מומלץ   1תלמידים שסווגו לרמה  

לרמה   שסווגו  תלמידים  א'.  בסמסטר  כבר  הקורס  את  קורסים    2ללמוד  שני  ללמוד  צריכים  א'(  )מתקדמים 

השלמת הפטור. תלמידים אלה חייבים להתחיל את לימודי השפה שלהם בסמסטר א׳ כדי סמסטריאליים לשם  

 לסיים במועד.

להירשם אליהם עצמאית  קורסי השפה אינם מופיעים במערכת שהוכנה לכם על ידי המזכירות, ועליכם

נט. שימו לב שאתם נרשמים לקורס שאינו יוצר חפיפות עם  -, רישוםרישום לקורסיםמערכת הבאמצעות 

   .חפיפות אסורותמערכת הלימודים שלכם, שכן 

 ישירות.   למדור אנגלית שפה זרהבנושאי רישום לקורסי אנגלית יש לפנות 

 

יע״ל או  )אנגלית(  אמיר"ם  בבחינת  להיבחן  ניתן  השפות,  לקורסי  ידע -כחלופה  בבחינת  מדובר  )עברית(.  נט 

ממוחשבת, אשר דומה במבנה שלה לפרקי האנגלית בפסיכומטרי ולמבחן אמי"ר. מבחן אמיר״ם נעשה על מחשב  

רך המרכז הארצי לבחינות והערכה, ואת הציון תקבלו מיד בסיום הבחינה. פרטים במסגרת האוניברסיטה, ולא ד

 .כאןנוספים בנוגע למבחן זה תוכלו למצוא 

אף הוא ממוחשב, ונערך דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. פרטים נוספים בנוגע למבחן זה    נט-מבחן יע״ל

 .כאןתוכלו למצוא 

 

 
  

https://ap.huji.ac.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp
https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp
https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp
https://efl.huji.ac.il/about/contact
http://info.huji.ac.il/reception-components/amiram
http://info.huji.ac.il/reception-components/amiram
http://info.huji.ac.il/reception-components/amiram
https://www.nite.org.il/other-tests/yael/
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 הליך הרישום  .9

מאוזנות לימוד  קבוצות  על  לשמור  מנת  ועל  החדשים  תלמידנו  על  להקל  בונה    ,כדי   בית למרהמזכירות 

באתר   בימים הקרוביםיפורסמו  , את מערכת השעות האישית. מערכות אלה  הלימוד  תכניותרוב  התלמידים, ב

 . הפקולטה

 

 ההרשמה לקורסים  

ושוב    ,17/09/22ועד    12/09/22בתאריכים  לשנה א'    באופן רשמי לרישום אמת,  מערכת הרישום לקורסים תיפתח

מה ה  22/09/22  -החל  ביום  05/11/22  - ועד  צוות    12/09/2022.  עם  באוניברסיטה  מרוכז  רישום  יום  יתקיים 

 המזכירות שיסייע ברישום לקורסים. הודעה רשמית תצא בהמשך. 

ונבנתה עבור השילוב שלכם מערכת,   הרישוםבמידה  את    רק   נט-הרישוםתתבקשו לסמן במערכת    בתקופת 

או שניים  להוסיף קורס  ניתן יהיה  וכן    ומפורסמת באתר הפקולטה   ורכם על פי המערכת שנבנתה עב הקורסים  

 (.6 ףאבני פינה )ראו פירוט בסעימתכנית 

 

 נט:- בחירת מסלולים ברישום 

 ."משפטים חד חוגי" 4100(: יש לבחור את המסלול 401) 'משפטים חד חוגי'תלמידי התכנית  ✓

(: יש לבחור את המסלול  401עם הכנה למוסמך במנהל עסקים )  'משפטים חד חוגי' תלמידי התכנית   ✓

של התכנית "הכנה    3401" יחד עם המסלול  "משפטים חד חוגי עם הכנה למוסמך במנהל עסקים  4102

 למוסמך במנהל עסקים". חשוב לסמן את שני המסלולים.

 :  (402עם חוג נוסף )חוג  במשפטיםתלמידי התכנית לתואר בוגר  ✓

משפטים "   4103, לדוגמא:  החוג השני  את שם   הכולל)  המסלול הרלוונטי במשפטיםיש לסמן את   

 סלול של החוג השני. מה את וגם ,  אם קיים מסלול כזה ,("וכלכלה עם חוג נוסף לתואר 

  4600, יש לסמן את המסלול הכללי  לשילוב שלכם  מסלול ספציפי במשפטיםמספר  במידה ואין   

 את המסלול של החוג השני.  גם   וכמובן נוסף""משפטים עם חוג 

משפטים וחוג נוסף לתואר + חטיבת    -תכנית מכפיל  "  4114בחור את מסלול  (: יש ל414תלמידי מכפיל ) ✓

 בלבד.  "לימודים שלא לתואר

 

 נט:- בחירת הקורסים ברישום 

באתר הפקולטה תוכלו למצוא את מערכת השעות שלכם    (:401)  במשפטים  חד חוגיתהתלמידי התכנית   ✓

המשפחה.   שם  של  הראשונה  האות  תהיה  לפי  לא  בכיתות,  תלמידים  ומספר  איזון  על  לשמור  כדי 

 אפשרות לשנות קבוצה. 

יש לסמן את הקורסים  : (414ומכפיל )חוג   ( 402)חוג לתואר בוגר משותף עם חוג נוסף תלמידי התכנית  ✓

 נט.-או לפי המסלול המופיע ברישום  אליו התקבלת לפי המערכת של הצירוף

  : תוכלו להשתבץ עצמאית( שלא פורסמה להם מערכת402תלמידי תואר בוגר משותף עם חוג נוסף ) ✓

 - לקורסי משפטים ובמידה ועולה בעיה / התנגשות יש לפנות ל

 . הילה טיירי ל יש לשלוח    משפטים  בנושא רישום לקורסי 

 . חוג למזכירות אותו  , יש לפנות ישירות  בחוגים השונים בנושא רישום לקורסים  

http://law.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93
http://law.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93
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 לפני פתיחת שנת הלימודים  אוריינטציהימי ה  .10

 . גב' ספיר גינסבורג, רם ריבליןד"ר : אוריינטציההימי  ימרכז

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

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

 יכולים להיות שינויים באופן הפגישות עקב הנחיות הקשורות לקורונה. 

 עם כל הפרטים המעודכנים ביותר. האוריינטציה יצרו קשר עמכם בקרוב ירכז

 

 

 

 

 מזכירות הפקולטה צוות 

 !ופורייה , מאתגרתמוצלחת שנת לימודיםמאחל 

 

 


