
 
 טופס בקשה לאישור קורסים חופפים

 יש לקרוא את ההוראות שבעמוד הבא בעיון לפני מילוי הבקשה!

 מס' ת.ז. שם משפחה שם פרטי
   

 חוג נוסף נייד דו"אל
   

לשנה )נ"ז מתוכנן במשפטים  (במשפטים)נ"ז בשנים קודמות  שנת לימודים במשפטים
 (הנוכחית

   

לשנה )נ"ז מתוכנן בחוג הנוסף  (בחוג השני)שנים קודמות נ"ז ב שנת לימודים בחוג הנוסף
 (הנוכחית

   

 
 פרטי החפיפה

 שם הקורס שם הקורס
  

 )השלם/הקף בעיגול(מספר הקורס  )השלם/הקף בעיגול( מספר הקורס

 _____________  ]שיעור  /  תרגיל[ _____________  ]שיעור  /  תרגיל[

 )השלם/הקף בעיגול(סוג הקורס  )השלם/הקף בעיגול(סוג הקורס 

 חובה  /  בחירה  ;  מס' נ"ז: _______ חובה  /  בחירה  ;  מס' נ"ז: _______

 קורס שנתי / סמסטריאלי )סמסטר א'  /  ב' ( קורס שנתי / סמסטריאלי )סמסטר א'  /  ב' (

 מועד  מועד הקורס
 ______; בשעה ________סמסטר ___ ביום  סמסטר ___ ביום ______; בשעה ________
 סמסטר ___ ביום ______; בשעה ________ סמסטר ___ ביום ______; בשעה ________
 סמסטר ___ ביום ______; בשעה ________ סמסטר ___ ביום ______; בשעה ________

 סה"כ חפיפה

 ______בסמסטר ___ ביום ______ משעה _________ עד שעה ________ _____משך החפיפה 

    
 3/      2/      1: )הקף בעיגול(הבקשה מוגשת לפי סעיף 

 1נימוקי הבקשה
 

    
 :(V-)סמן ב מסמכים/אישורים

 גיליונות ציונים משנות לימודים קודמות בשני החוגים 
 ולכלול את מספרי הקורסים ושמותיהם( )על המערכת להיות קריאה מעודכנת שנתיתמערכת שעות  
 )יש לפרט(מסמכים/אישורים נוספים לפי שיקול דעת התלמיד/ה  

    

 תאריך: _______________   אני מצהיר/ה כי כל הפרטים לעיל נכונים הצהרה

                                                 
 .אחרתת לימודים יש לפרט מדוע לא ניתן לדחות את אחד הקורסים לשנ 3בבקשה לפי סעיף  1



 
 להגשת בקשה לאישור קורסים חופפיםנהלים 

מרכיב חשוב בחינוך האקדמי והמשפטי. לפיכך אוסרת  השתתפות בשיעורים ובתרגילים מהווה
הפקולטה למשפטים הרשמה לקורסים המתקיימים בשעות הוראה חופפות. מזכירות הפקולטה 
למשפטים תמסור לתלמידים שנרשמו לקורסים חופפים הודעה בדוא"ל כי עליהם לבטל את 

מועד מסירת הודעת הדוא"ל שעות מ 72ההרשמה לאחד משני הקורסים, וכי אם לא יעשו כן בתוך 
תבטל המזכירות את הרישום לאחד משני הקורסים. מובהר בזאת כי אף אם לא נמסרה הודעה 

ורישום כאמור עלול להוביל לביטול כאמור, תלמידים אינם רשאים להירשם לקורסים חופפים, 
 .בדיעבד של אחד הקורסים

בקשה מראש לרישום כאמור, אל תלמידים המבקשים להירשם לקורסים חופפים רשאים להגיש 
היועצים לתלמידי בוגר. האפשרות להתיר רישום לקורסים חופפים תישקל במקרים חריגים 
במיוחד, הבאים בגדר הקטגוריות המפורטות להלן. מודגש כי גם במקרים אלה הרישום לקורסים 

וגר תתבסס על הערכה של חופפים טעון אישור היועץ לתלמידי בוגר. החלטתו של היועץ לתלמידי ב
 מכלול השיקולים הרלבנטיים, לרבות ההישגים בלימודים של מגיש או מגישת הבקשה. 

 אלה הם המקרים בהם תישקל האפשרות להתיר רישום לקורסים חופפים:

 ;קורסים מרוכזים של מרצים אורחים .1

ם ניתנים , כאשר התרגילים של שני הקורסיחפיפה בין תרגילים של שני קורסים במשפטים .2
לסירוגין. אישור כזה יינתן רק במקרה שאישור זה מונע חפיפה  אחת לשבועייםבאותה שעה, 

ידי המתרגל גם בשבוע -עם קורס חובה בחוג אחר ובתנאי שלפחות אחד מן התרגילים ניתן על
 ;השני

חפיפה בין קורס חובה  :לתלמידים הלומדים בתוכנית משולבת או משותפת באישור הפקולטה .3
ג האחר לבין קורס חובה בפקולטה למשפטים, כאשר אין אפשרות לשבץ את הקורסים ללא בחו

חפיפות, אין אפשרות מעשית לדחות אחד מהם לשנה מאוחרת יותר, ואי אישור חפיפה יגרור 
הארכת הלימודים לתואר בוגר מעבר לארבע שנים. כאשר היקף הלימודים הנדרש בחוג השני 

ודים הרגיל עשוי להיות ארוך יותר והדבר יובא בחשבון בעת שקילת נ"ז, משך הלימ 55עולה על 
הבקשה. לא תאושרנה חפיפות לתלמידים במסלול לימודי השלמה לתואר מוסמך במנהל 

 עסקים.

מקנה פטור כלשהו מחובות הקורס. במידה שהתלמיד/ה  אינואישור ללמוד שני קורסים בחפיפה 
להודיע על כך למרצה ולקבל את אישורו/ה לכך  מתעתד/ת להיעדר משיעורים, חובה עליו/ה

. אם ניתן בקורס ציון בגין השתתפות פעילה, ותלמיד/ה לא נכח/ה בכיתה באופן רציף עקב מראש
 החפיפה, לא יינתן ציון חלקי ולא יינתן משקל יתר להשתתפות בשיעורים בהם נכח/ה.

התלמיד מן הצורך לקבל אישור מן לתלמיד בתוכנית משולבת, אין באישור בקשה זו כדי לפטור את 
   החוג האחר. החובה לקבל אישור מן החוג השני מוטלת על התלמיד/ה.     

 הנחיות להגשת הבקשה: 

 יש למלא טופס נפרד לגבי כל בקשת חפיפה בין שני קורסים, אך להגיש את הבקשות במרוכז. .1

טרוני של אחד לכתובת הדואר האלק( attachments) יש להגיש את הטפסים כצרופות .2
 :מהיועצים לתלמידי בוגר, לפי החלוקה הבאה

 yoetz.boger.1@gmail.com אפי צמחמר  -כ' -תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'

  boger.2@gmail.com.yoetzגב' מיכל ליבל  - ת'-תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות ל'

 בכותרת המייל יש לכתוב "בקשה לאישור חפיפה" ולציין שם ומספר ת.ז.

בקשה חסרה לא חשוב לספק את כל הפרטים הנדרשים בטופס ואת כל המסמכים הנדרשים.  .3
 !תיבדק

נים ללימודים תום השבועיים הראשובקשות לאישור חפיפה בין קורסים ניתן להגיש רק עד  .4
 .בכל סמסטר

הרישום לקורסים החופפים יתבצע במזכירות הפקולטה רק לאחר אישור הבקשה על ידי 
 המוסמכים לכך בפקולטה למשפטים.

 בהצלחה!
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