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אלול תשפ"א

מידע למתקבלים והנחיות לרישום  -לתלמידי שנה א'
ברוכים המצטרפים למשפחת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית!
שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח ביום ראשון ,ד' חשון  10באוקטובר .2021
ימי האוריינטציה הייעודיים לפקולטה למשפטים יתקיימו בימים ראשון -שלישי כ״ז עד כ״ט
תשרי תשפ"ב  3-5 ,באוקטובר  .2021מידע נוסף לגבי האוריינטציה יישלח אליכם בקרוב.
מערכת הלימודים לשנה א׳ של קורסי החוג למשפטים נבנתה עבורכם על ידי המזכירות .הוכנו
מערכות הן לתלמידים הלומדים במסלול חד חוגי (המערכות יפורסמו בקרוב כאן) והן לתלמידים
המשלבים משפטים עם חוג נוסף (המערכות יפורסמו בקרוב כאן) ,אולם הזנת הקורסים והרישום
נט.
הרישום
מערכת
דרך
ומתבצעת
התלמידים
באחריות
הינם
בפועל
הקפידו להירשם לקורסים שהוקצו לכם בלבד .שימו לב למספר הקורס ולקבוצת התרגול
הספציפית .בסיום הרישום יש ללחוץ על ״אישור מערכת״.
לתשומת לבכם :ככלל ,עליכם להירשם לקורסים ולקבוצות אליהם אתם משויכים.
בכל הקשור למערכת השעות במשפטים ,לא תאושרנה מערכות שבהן בוצעה החלפת קורסים או
קבוצות על ידי התלמיד/ה בלא אישור המזכירות (שיינתן רק בשל נסיבות מיוחדות וחריגות).
לתשומת לבכם ,תלמידים שאין להם פטור מלימודי אנגלית או עברית נדרשים להשלים לימודים
אלה עד לתחילת שנת הלימודים השנייה .מומלץ להירשם כעת לכל הקורסים הנדרשים לשם
קבלת פטור .בהיעדר פטור כנדרש עד לפתיחת שנת הלימודים השניה ,הלימודים יוקפאו עד
לקבלת הפטור ,אלא אם ניתן אישור חריג מסגן הדיקן.
לקראת הרישום לקורסים במערכת הרישום .מומלץ לצפות בסרטון ההדרכה כאן.
אנו מאחלות לכם הצלחה והנאה רבה בלימודיכם.
בברכה,
ד״ר שרון שקרג'י

מיכל נוה

מרצה בכירה ,יו"ר ועדת מועמדים ומתקבלים

ראש תחום הוראה ותלמידים

מידע למתקבלים – לקראת שנה א׳
א .קשר עם הפקולטה למשפטים
 .1דוא״ל ( )e-mailאוניברסיטאי – עם ההרשמה לאוניברסיטה מקבל כל תלמיד כתובת דוא"ל
אוניברסיטאי .הודעות ועדכונים ממרצים ,מהמזכירות ומכלל קהילת האוניברסיטה נשלחות דרך
קבע רק לכתובת זו .לכן הקפידו לבדוק את תיבת הדואר.
 .2התקשורת האקדמית באוניברסיטה העברית מתקיימת דרך מערכת ה( Moodle -מערכת
אתרי הקורסים) .הודעות ,חומרי קריאה ,ודיונים הקשורים לקורסים מתקיימים ב Moodle-של
כל קורס.
 .3הודעות על אירועים ופעילויות מתפרסמות באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של הפקולטה.
כדאי לעקוב גם אחריהם.
 .4בעניינים הקשורים להיבטים המנהליים של הלימודים ,ניתן לפנות לצוות המזכירות לענייני
הוראה ותלמידים .בענייני רישום לקורסי שנה א׳ במשפטים ,ניתן לפנות לגב׳ תמי קריכלי,
ממלאת מקומה של הילה טיירי בדוא״ל, hilata@savion.huji.ac.il :או בטלפון .02-5881844
 .5לרשות התלמידים בפקולטה עומד צוות יועצות אקדמיות .היועצים מסייעים לתלמידים
במכלול ההתמודדות עם הלימודים אקדמיים ,פריסת נ"ז ,תכנון מערכות (בשנים מתקדמות) ,
התמודדות עם עומס ועוד.
להלן פרטי יועצות לתלמידי תואר בוגר:
 .1ד"ר יעל וקסמן (לתלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א-ל):
yoetz.boger.1@gmail.com
 .2עו״ד הילה מור-זהבי (לתלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות מ-ת):
yoetz.boger.2@gmail.com
בנוסף ,תלמידים ערבים מוזמנים להיוועץ גם בעו״ד לנא ורורwarwarlana@hotmail.com :
ב .מבנה הלימודים לתואר בוגר במשפטים
בתכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים ארבעה מרכיבים :לימודי חובה ,לימודי אשכולות,
סמינריונים ולימודי בחירה .מידע נוסף זמין כאן .עיקר הלימודים בשנה א' הם לימודי חובה.
בשנה א' בתכנית הרגילה היקף הלימודים המותר והמומלץ הוא  36נ"ז של שיעורי חובה ו 2-4-נ"ז
מ"אבני פינה".
בתכנית לתואר בוגר עם חוג נוסף ובתכנית לתואר בוגר עם לימודי השלמה במנהל עסקים היקף
הלימודים בשנה א' גדול יותר.
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לימודי חובה שנה א
תורת המשפט א'
תורת המשפט ב'
מבוא למשפט עברי
דיני עונשין
דיני חוקה
דיני חוזים
מבוא למשפט משווה
מבוא למשפט ישראלי
כתיבה ומחקר במשפט
סך-הכל לימודי חובה בשנה א

 3נ"ז
 3נ"ז
 6או  4נ"ז
 6נ"ז
 6נ"ז
 6נ"ז
 2נ"ז
 2נ"ז
 2נ"ז
 36נ"ז

ניתן ללמוד את הקורס 'מבוא למשפט עברי' בהיקף של  4נ"ז במקום
 6נ"ז וללמוד בנוסף את הקורס 'מבוא למשפט מוסלמי' (בהיקף של
לפחות  4נ"ז) עד לסוף שנה ב' ללימודים.

קורסי אבני פינה
"אבני פינה" הינה תוכנית העשרה כלל אוניברסיטאית ,במסגרתה נדרש כל סטודנט ללמוד במהלך
התואר ללמוד שיעורי בחירה (לא משפטיים) מתוך רשימה סגורה של קורסים.
במסגרת הלימודים במסלול החד-חוגי (התוכנית הרגילה למשפטים) יש ללמוד  8נ"ז.
על המשלבים לימודים עם חוג נוסף ללמוד  4נ"ז בלבד ,לפי התחום שלא נלמד 4 :נ"ז ניסויי
לתלמידים שלומדים משפטים עם חוג נוסף במדעי החברה או רוח ,ו 4-נ"ז מתחום רוח/חברה
לתלמידי משפטים שלומדים עם חוג נוסף במדעי הטבע.
לנוחיותכם ,מידע נוסף על חובות אבני פינה באתר התכנית כאן .שימו לב :מומלץ להירשם
לקורסי ״אבני פינה״ בהקדם כדי להבטיח את מקומכם בקורס הרצוי .בכל שאלה בנושא קורסי
אבני פינה יש לפנות ישירות לרכז אבני פינה  ,מר מוחמד אבו סביח  02-5882914ובדוא"ל.
לימודי אנגלית ועברית
תלמידים ללא פטור באנגלית או בעברית נדרשים להגיע לרמת פטור עד תחילת שנת הלימודים
השנייה .תלמידים שסווגו לרמה ( 1מתקדמים ב׳) צריכים ללמוד קורס סמסטריאלי אחד לשם
השלמת הפטור .מומלץ ללמוד את הקורס כבר בסמסטר א' .תלמידים שסווגו לרמה ( 2מתקדמים
א') צריכים ללמוד שני קורסים סמסטריאליים לשם השלמת הפטור.
תלמידים אלה חייבים להתחיל את לימודי השפה שלהם בסמסטר א׳ כדי לסיים במועד.
קורסי השפה אינם מופיעים במערכת שהוכנה לכם על ידי המזכירות ,ועליכם להירשם אליהם
עצמאית באמצעות מערכת הרישום לקורסים ,רישום-נט .שימו לב שהקורס אליו אתם נרשמים
אינו חופף עם מערכת הלימודים שלכם ,שכן חפיפות אסורות.
לבירורים בנושא רישום לקורסי אנגלית יש לפנות ישירות ליחידה לאנגלית שפה זרה :כאן
כחלופה לקורסי השפות ,ניתן להיבחן בבחינת אמיר"ם (אנגלית) או יע״ל-נט (עברית) .מדובר
בבחינת ידע ממוחשבת ,אשר דומה במבנה שלה לפרקי האנגלית בפסיכומטרי ולמבחן אמי"ר.
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מבחן אמיר״ם נעשה על מחשב במסגרת האוניברסיטה ,ולא דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה,
ואת הציון תקבלו מיד בסיום הבחינה .פרטים נוספים בנוגע למבחן זה תוכלו למצוא כאן.
מבחן יע״ל-נט אף הוא ממוחשב ,ונערך דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה .פרטים נוספים בנוגע
למבחן זה תוכלו למצוא כאן.

ג .הליך הרישום
מערכת הרישום לקורסים לתלמידי שנה א' ,תיפתח ביום ב' . 13/9/2021 ,במהלך ימים אלה
עליכם לסמן במערכת הרישום-נט את הקורסים על פי המערכת שנבנתה עבורכם ומפורסמת
באתר הפקולטה.
המספרים של קורסי החוג למשפטים מתחילים ב – 62XXX
•

תלמידי התכנית הרגילה – המסלול החד חוגי (חוג  :)401המערכת האישית נקבעת
בהתאם למפתח החלוקה למערכות שנה א' במשפטים המופיעות כאן.

•

תלמידי התכנית לתואר בוגר במשפטים עם חוג נוסף (חוג  )402ומכפיל (חוג  :)414ישנם
שילובים להם יצרנו מסלולים ייחודיים .במקרים אלה ,יש לסמן את המסלול הרלבנטי
עבורכם גם במשפטים וגם בחוג הנוסף ,ולבחור בכל הקורסים בהתאם למערכת השעות
שתפורסם בקרוב.

•

תלמידי התוכנית לתואר בוגר במשפטים עם חוג נוסף (חוג  )402שאין להם מסלול ייחודי:
יש לסמן עצמאית את הקורסים לפי מערכת השעות של השילוב .המערכות יופיעו בקרוב
כאן.

הודעה חשובה לתלמידים הלומדים משפטים עם חוג נוסף :ישנן מערכות בודדות בהן יש
התנגשות בין קורסים .ההתנגשות לא הייתה ניתנת למניעה ואושרה ע"י ראשי החוגים .עבור
מקרים חריגים אלה בוצע אישור נקודתי במערכת הרישום על מנת לאפשר את ההתנגשויות
המאושרות במערכת.
אם לא הצלחתם לאשר מערכת מסיבת התנגשות יש לפנות לגב' תמי קריכלי לבירור.

הקפידו להירשם לקורסים ולקבוצות התרגול שאושרו לכם במערכת הייעודיות .רישום לקורסים
במשפטים שאינם מופיעים במערכת הייעודית (למעט אבני פינה) יבוטל בשלב אישור המערכות.
בגמר הרישום הקפידו להגיע עד השלב האחרון בו לוחצים ״אשר מערכת״ .רק לאחר לחיצה על
האישור מושלם הרישום שלכם לקורסים .יש להקפיד לבצע אישור מערכת בתום כל כניסה
למערכת הרישום.
לתשומת ליבכם :בכל הנוגע לקשיים ברישום לקורסים שאינם קורסי הפקולטה למשפטים ,יש
לפנות ישירות לחוג נותן הקורס.
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מבולבלים? ביום שני( 13/9/21 ,הוא יום פתיחת הרישום) ,יתקיים יום הדרכה ותמיכה לרישום
לקורסים בחוות המחשבים רוח בין ( 9:00-15:00כרוך בהרשמה מראש באמצעות לינק שיופיע
באתר המידע האישי) .אנו ממליצים בחום לכלל התלמידים להגיע .ביום זה תקבלו סיוע במילוי
המערכת ואישורה על י די צוות מזכירות ההוראה בפקולטה .מידע מפורט יותר ישלח אליכם
ישירות על ידי האגף למינהל סטודנטים בימים הקרובים.
עדיין מסתבכים? צפו בסרטון ההדרכה לביצוע הרישום כאן .אם עדיין לא הצלחתם לפתור את
הבעיה – פנו לגב' תמי קריכלי.
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