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 2021מרץ  15י שנ יום
 

 תש''ףמצטייני  -במשפטים  סופית לתואר בוגרהדיקן הרשימת 
 

המפורטים מטה אשר גובשו במיוחד לעת הזו, בצל הרשימה נבנתה לפי הכללים מצורפת בזאת.  סופיתהרשימת הדיקן 
משבר הקורונה, שבעקבותיו הסתיימה שנת תש"ף בחלקה בציונים בינאריים, תוך דיאלוג עם אגודת הסטודנטים למשפטים. 

המועד הקובע : "של שנת הלימודים שמיניום ב' בשבוע ה"יהוא  בשנה הנוכחית בלבד המועד הקובע לחישוב הרשימה
 7.12.20לשנת תש"ף הוא לקביעת מדרג המצטיינים 

 שוקללו קורסים מאוחסנים בחישוב הממוצע  לרשימה. לא( 16.2.1לתשומת ליבכם: בהתאם לתקנון תש"ף )סעיף 

 תלמידים/ות;  34 –התלמידים/ות המצטיינים/ות ביותר בכל שנתון לימודים: בשנה א'  ברשימה נכללים/ות

 תלמידים/ות. 30 –תלמידים/ות; בשנה ג'  28 –בשנה ב' 

 מופיעים/ות מספרי זהות בלבד. ברשימה 

 93.71 -; שנה ג'   94.75 –; שנה ב' 89.73 –ציוני הסף לרשימה:  שנה א' 
 

 פרסים

 מקבלי הפרסים מצויינים ברשימה להלן. רשימת מקבלי פרס דיקן. הדיקן קובע את  

  הודעה על פרס הרקטור תישלח לתלמידים בנפרד מטעמו.פרס רקטורהרקטור קובע מי ממקבלי פרס הדיקן יקבל . 
 מקבלי פרס הרקטור מפורסמים ברשימה זו כלהלן.

  בתקנון האוניברסיטה(. 16.3ראו סעיף  :נוהל זכאות לפרס הצטיינות)
 

 לנכללים ברשימה; איזכור בגיליון ציוניםמטעם הדיקן ויעודכן  מכתב ברכהלאחר פרסום הרשימה הסופית יישלח 
 . תשלח הזמנה נפרדת. 22.4.20מצטיינים/ות: מועד טקס 

 אופן חישוב הממוצע
 

 בכפוף לתקנון הפקולטה. האופטימלילצורך בניית רשימת הדיקן המזכירות עושה את החישוב  חישוב הממוצע לרשימה:
לא הובאו  נוסףבחישוב הממוצע נלקח בחשבון הציון הראשון. תיקוני ציון במועד  :אינם מובאים בחישוב תיקוני ציונים

 בחשבון. 
 

 : ובכפוף לתקנון הפקולטה, כאמור באופן מותאם לעת הזו, בצל משבר הקורונה אלה הכללים לפיהם חושב הציון לרשימה
 

 תנאי סף לכניסה לרשימת דיקן:

-אוניברסיטאית(: לימודים בתכנית מלאה )מחויב על ידי הוראה כלל-)מחויב על ידי הוראה כלל תנאי סף ראשון .1

נ"זים )על פי דרישת הפקולטה למשפטים בהתאם לשנת הלימוד(, הכוללים  36/34אוניברסיטאית(, בהיקף של לפחות 

 ציונים מספריים וציונים בינאריים:

 נ"ז.  34 –נ"ז; שנה ג'  36 –שנים א', ב' 
 

שישמשו לחישוב הממוצע, לפי הפירוט הבא )חושב על ידי בדיקה מקיפה  מספרייםנ"זים  X: צבירת תנאי סף שני .2

 של מערכות לימודים מייצגות(: 

 נ"ז מספריים. 14נ"ז מספריים; שנה ג'  16נ"ז מספריים; שנה ב'  15שנה א' 
 

קורסי חובה  4ם, לפי הפירוט הבא: שנה א' קורסי חובה/אשכול ראשי בציונים מספריי X: צבירת תנאי סף שלישי .3

קורס  1קורסי חובה/אשכול ראשי; שנה ג'  2)דיני חוקה, שיטות ומסורות, כתיבה ומחקר, תורת המשפט א'(; שנה ב' 

 חובה/אשכול ראשי. 

 דרך חישוב הממוצע:

הנ"זים המספריים בעלי הציונים  X, יחושבו 2ה שלמדה נ"זים מספריים בהיקף רב יותר מהנדרש בסעיף /תלמיד .4

 . 3הגבוהים ביותר, בכפוף לציונים המספריים בקורסים הנמנים בסעיף 

הנ"זים המספריים הגבוהים ביותר יילקחו ראשית קורסי חובה ואשכול ראשי לפי המכסה הנדרשת בסעיף  Xבמנין  .5

 ול, בחירה וכו'(. , ומעבר לכך הציונים הגבוהים משאר הקורסים שלמדה התלמידה )חובה, אשכ3

http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/miztayenim
https://studentsadmin.huji.ac.il/sites/default/files/minhalt/files/takanontashaf2020.pdf
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)המגבלה נ"ז  2ניתן לייבא קורסים מחוץ לפקולטה )אבני פינה, תכניות משלבות( עד היקף של  - לממוצע הציונים .6

נ"ז נוספות בתכנית הרגילה וכן בתכנית הכנה למוסמך עם  2ניתן לייבא עד  למכסת הנ"ז. נ"ז( 6בשנים רגילות היא 

 נ"ז נוספות. 4ניתן לייבא עד מנהל עסקים, בתכנית המשלבת חוג נוסף 

 
 

 מכסת הנקודות כמפורטלמדו את  או שלאהנדרשים לא נכללו ברשימה תלמידים/ות שלא השלימו את כל לימודי החובה 
 לעיל. 

 הרשימה הסופית
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 ברכות לתלמידים המצטיינים!

ממוצע מחושבשנהחוג ראשיזהותסידורי

96.14ג1320971570-5402

95.86ג1420876697-2401

95.57ג1531254291-3401

96ג1631652005-5401

95.43ג1731537157-5401

95.29ג1820541746-2401

95.21ג1931475625-5401

95.14ג2020650212-2401

95.14ג2031352660-0401

94.71ג2131571048-3401

94.71ג2131916664-1401

94.57ג2231255898-4401

94.43ג2320613235-9402

94.29ג2431122673-2401

93.86ג2520535616-5402

93.71ג2631547206-8402

93.71ג2620544556-2402


