
 
 2019באוגוסט  18

 י״ז באב תשע״ט

 

 שנה א' למערכת שעות  הנחיות לרישוםמידע למתקבלים ו

  ברוכים המצטרפים למשפחת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית!

ימי . 2019באוקטובר  27ראשון, כ"ח בתשרי תש"פ, ביום  תיפתח הלימודים תש"פ שנת

שלישי עד חמישי, כ״ג עד כ״ה בימים יתקיימו  הייעודיים לפקולטה למשפטיםהאוריינטציה 

  מידע נוסף לגבי האוריינטציה יישלח אליכם בקרוב.. 2019באוקטובר  24-22בתשרי תש״פ, 

מערכת הלימודים לשנה א׳ במשפטים נבנתה עבורכם על ידי המזכירות. הוכנו מערכות הן 

, (כאן )נמצאותג נוסף תלמידים המשלבים לימודים עם חול ( והןכאןלתלמידי משפטים )נמצאות 

הקפידו  .נט הרישוםאולם הזנת הקורסים בפועל היא באחריות התלמידים ומבוצעת דרך מערכת 

בסיום  שימו לב למספר הקורס ולקבוצת התרגול הספציפית. להירשם לקורסים שהוקצו לכם.

 מערכות שבהן בוצעה ויאושרלא ככלל,  לתשומת לבכם:מערכת״. ״אישור  הרישום יש ללחוץ על

 החלפת קבוצות וקורסים בתוך הפקולטה למשפטים. 

 :שימו לב לדגשים הבאים שיוסברו בפירוט בעמודים הבאים

ולקורס  מהאשכול המשווהמומלץ להירשם בשנה א׳ גם לקורס  חוגית-החדהתוכנית  לתלמיד

רשאים )אך אינם חייבים( ללמוד  לימודים עם חוג נוסףתלמידים המשלבים  .אבני פינהאחד של 

 קורס מהאשכול המשווה, ויכולים לדחות את לימודי אבני פינה לשנים מתקדמות יותר בתואר. 

עד לתחילת שנת להשלים לימודים אלה  מלימודי אנגלית או עבריתתלמידים שאין להם פטור על 

 לשם קבלת פטור.  לכל הקורסים הנדרשיםשם כעת להיר מומלץ הלימודים השנייה.

מומלץ מאוד להגיע ליום זה  .תמיכה לרישום לקורסים יוםיתקיים  2019בספטמבר  9-לבסוף, ב

מומלץ גם לצפות ולקבל סיוע מצוות המזכירות ברישום לקורסים באמצעות מערכת הרישום. 

 .כאןרישום ה בסרטון ההדרכה לביצוע

 טציה.נתראה בימי האוריינאנו מאחלות לכם הצלחה והנאה רבה בלימודיכם. 

 בברכה,

 מיכל נוה     שרון שקרג'יד״ר 

 ראש תחום הוראה ותלמידים   יו"ר ועדת מועמדים ומתקבליםמרצה, 

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
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
https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp
https://www.youtube.com/watch?v=oucI-w8ngFk
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 לקראת שנה א׳ –מידע למתקבלים 
 

 א. קשר עם הפקולטה למשפטים
כתובת דוא"ל עם ההרשמה לאוניברסיטה מקבל כל תלמיד  –( אוניברסיטאי e-mail. דוא״ל )1

הודעות ועדכונים ממרצים, מהמזכירות ומכלל קהילת האוניברסיטה נשלחות דרך אוניברסיטאי. 

 לכתובת זו. לכן הקפידו לבדוק את תיבת הדואר.  רקקבע 

 

)מערכת   Moodle -. התקשורת האקדמית באוניברסיטה העברית מתקיימת דרך מערכת ה2

של  Moodle-, חומרי קריאה, ודיונים הקשורים לקורסים מתקיימים בהודעות. אתרי הקורסים(

 כל קורס.

 

של הפקולטה.  ייסבוקדף הפוב אתר האינטרנט. הודעות על אירועים ופעילויות מתפרסמות ב3

 כדאי לעקוב גם אחריהם. 

 

צוות המזכירות לענייני בעניינים הקשורים להיבטים המנהליים של הלימודים, ניתן לפנות ל. 4

  .בדוא״לבענייני רישום לקורסי שנה א׳ ניתן לפנות לגב׳ מאיה ולאס .  הוראה ותלמידים

 

. לרשות התלמידים בפקולטה עומד צוות יועצים אקדמי. היועצים מסייעים לתלמידים במכלול 5

ות( וכלה בהתמודדות ההתמודדות עם הלימודים אקדמיים, החל בתכנון מערכות )בשנים מתקדמ

  .כאןעם עומס. מידע נוסף ופרטי קשר ניתן למצוא 

 

 מבנה הלימודים לתואר בוגר במשפטים ב. 
בתכנית הלימודים לתואר בוגר משפטים ארבעה מרכיבים: לימודי חובה, לימודי אשכולות, 

 חובה.  עיקר הלימודים בשנה א' הם לימודי כאן. מידע נוסף זמין. סמינריונים ולימודי בחירה

נ"ז של שיעורי חובה   36נ"ז:  40בשנה א' בתכנית הרגילה היקף הלימודים המותר והמומלץ הוא  

בתכנית לתואר בוגר עם  .נ"ז מ"אבני פינה" 2-נ"ז של שיעור בחירה מהאשכול במשפט משווה ו 2

גדול חוג נוסף ובתכנית לתואר בוגר עם לימודי השלמה במנהל עסקים היקף הלימודים בשנה א' 

 יותר.

 
 שנה א חובהלימודי 

 תורת המשפט א' נ"ז 3
 תורת המשפט ב' 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
 שיטות משפט נ"ז 4
 כתיבה ומחקר במשפט נ"ז 2

 הכל לימודי חובה בשנה א-סך נ"ז 36
נ"ז  4ניתן ללמוד את הקורס 'מבוא למשפט עברי' בהיקף של 

נ"ז. נבחרה חלופה זו, על התלמיד/ה להודיע על כך  6במקום 
בעת הרישום בתחילת שנה א', וללמוד בנוסף את הקורס 'מבוא 

https://law.huji.ac.il/
https://www.facebook.com/Officiallawhuji
https://www.facebook.com/Officiallawhuji
https://www.facebook.com/Officiallawhuji
mailto:mayaval@savion.huji.ac.il
mailto:mayaval@savion.huji.ac.il
mailto:mayaval@savion.huji.ac.il
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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נ"ז נוספות( עד לסוף שנה  2למשפט מוסלמי' )בהיקף של לפחות 
 ב' ללימודים.

 
 
 

 קורסי משפט משווה 

משפט מוסלמי, משפט  –קורסי המשפט המשווה עוסקים במערכות משפט שונות בעולם 

מאשכול קורס אחד אמריקאי, משפט גרמני וכדומה. כל סטודנט בפקולטה חייב ללמוד לפחות 

דרך עליכם להירשם לקורס כזה . למעט תלמידים משלבים כפי שיוסבר להלן, המשפט המשווה

 .נט-, רישוםמערכת הרישום לקורסים

השלמה למוסמך במנהל וכן הלומדים משפטים וחוגי, -)משפטים חד תלמידי התוכנית הרגילה 

. חובה ללמוד את הקורס במהלך התואר לפחות קורס אחד מהאשכול הזה( חייבים לקחת עסקים

 .מומלץ לעשות זאת כבר בשנה א׳עד לסוף השנה השנייה ללימודים, אולם 

במהלך  ללמוד ,אך אינם חייבים ,רשאים תלמידים המשלבים לימודי משפטים עם חוג נוסף

נלמד קורס מאשכול זה כאמור, ייחשב במניין נקודות הזכות . התואר את אחד הקורסים האלה

ירה. עם זאת, בתכנית המשותפת עם החוגים סוציולוגיה, מדע המדינה, יחסים של לימודי הבח

לאומים, פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות, עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה ניתן יהיה להמיר -בין

את דרישת החובה של הקורס "שיטות מחקר במשפט" בהשתתפות בקורס מאשכול המשפט 

עמוסה ה ,להירשם לקורסים אלה בשנה א׳ לאים משלבים , מומלץ לתלמידבכל מקרה המשווה.

  ממילא.

 

 
  אבני פינהקורסי 

במהלך  הינה תוכנית העשרה כלל אוניברסיטאית, במסגרתה נדרש כל סטודנט ללמוד "אבני פינה"

ים( מתוך רשימה סגורה של קורסים. במסגרת הלימודים )לא משפט בחירה שיעורי ללמוד התואר

. על המשלבים לימודים עם חוג נוסף נ"ז 8יש ללמוד חוגי )התוכנית הרגילה למשפטים( -לתואר חד

נ"ז ניסויי לתלמידים שלומדים משפטים עם חוג  4 :לפי התחום שלא נלמדבלבד, נ"ז  4ללמוד 

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

. שימו לב: מומלץ כאןלנוחיותכם, מידע נוסף על חובות אבני פינה באתר התכנית  .במדעי הטבע

 להירשם לקורסי ״אבני פינה״ בהקדם כדי להבטיח את מקומכם בקורס הרצוי .

 
 
 

 לימודי אנגלית ועברית 
 

תחילת שנת עד באנגלית או בעברית נדרשים להגיע לרמת פטור תלמידים שאין להם פטור 

)מתקדמים ב׳( צריכים ללמוד קורס סמסטריאלי  1. תלמידים שסווגו לרמה היהלימודים השני

 2תלמידים שסווגו לרמה מומלץ ללמוד את הקורס כבר בסמסטר א'.  .לשם השלמת הפטוראחד 

תלמידים אלה  .שני קורסים סמסטריאליים לשם השלמת הפטורצריכים ללמוד )מתקדמים א'( 

 חייבים להתחיל את לימודי השפה שלהם בסמסטר א׳ כדי לסיים במועד.

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

שימו לב שאתם נרשמים לקורס שאינו . נט-, רישוםמערכת הרישום לקורסיםבאמצעות  תעצמאי

https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp
http://ap.huji.ac.il/
https://ap.huji.ac.il/
https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp
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בקשיים ברישום  . אם נתקלתםחפיפות אסורותשלכם, שכן  יוצר חפיפות עם מערכת הלימודים

 . מאיה ולאסלקורסים אלו, אנא פנו לגב' 
 

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

לה לפרקי האנגלית בפסיכומטרי ולמבחן אמי"ר. בבחינת ידע ממוחשבת, אשר דומה במבנה ש

על מחשב במסגרת האוניברסיטה, ולא דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה,  הנעשמבחן אמיר״ם 

 כאן.תוכלו למצוא  למבחן זהואת הציון תקבלו מיד בסיום הבחינה. פרטים נוספים בנוגע 

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

 .כאןלמבחן זה תוכלו למצוא 
 
 

 ג. הליך הרישום
 

-ושוב החל מה 14/9/2019 – 9/9/2019מערכת הרישום לקורסים תיפתח לשנה א' בתאריכים 

נט את הקורסים -לסמן במערכת הרישום עליכםימים אלה מהלך . ב9/11/2019-עד ה 18/9/2019

  .על פי המערכת שנבנתה עבורכם ומפורסמת באתר הפקולטה

(: המערכת האישית נקבעת בהתאם למפתח החלוקה 401תלמידי התכנית הרגילה )חוג  •

עליכם להוסיף קורס משפט משווה ואבני  .כאןהמופיעות ם למערכות שנה א' במשפטי

 פינה.

כמעט לכל (: 414( ומכפיל )חוג 402תלמידי התכנית לתואר בוגר משותף עם חוג נוסף )חוג  •

הרלבנטי קיימים מסלולים ייחודיים. במקרים אלה, יש לסמן את המסלול השילובים 

 .למערכת שפורסמהבהתאם , ולבחור בכל הקורסים עבורכם

יש  :חודיימסלול י( שאין להם 402תלמידי התוכנית לתואר בוגר משותף עם חוג נוסף )חוג  •

  .כאןמופיעות . המערכות מערכת השעות של השילובלפי את הקורסים  עצמאית לסמן

אס, עם לתלמידים שלא פורסמה מערכת לשילוב שלהם, יקבלו מייל אישי ממאיה ו •

  .מאיה ולאס  הנחיות לרישום לקורסים. ניתן לפנות למאיה בכל שלב לקבלת סיוע

 

 

ישנן מערכות בודדות בהן יש  :לתלמידים הלומדים משפטים עם חוג נוסףהודעה חשובה 

 התנגשות בין קורסים. ההתנגשות לא הייתה ניתנת למניעה ואושרה ע"י ראשי החוגים. 

 ביצענו פעולה טכנית על מנת לאפשר את ההתנגשויות המאושרות במערכת.

 לבירור. מאיה ולאסלגב' במידה ולא הצלחתם לאשר מערכת מסיבת התנגשות יש לפנות 

 

רישום לקורסים הקפידו להירשם לקורסים ולקבוצות התרגול שאושרו לכם במערכת הייעודיות. 

בשלב יבוטל  נה ומשפט משווה(במשפטים שאינם מופיעים במערכת הייעודית )למעט אבני פי

. רק ״בגמר הרישום הקפידו להגיע עד השלב האחרון בו לוחצים ״אשר מערכת אישור המערכות.

mailto:mayaval@savion.huji.ac.il
http://info.huji.ac.il/reception-components/amiram
https://www.nite.org.il/other-tests/yael/
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
mailto:mayaval@savion.huji.ac.il
mailto:mayaval@savion.huji.ac.il
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בתום מערכת ד לבצע אישור קפייש לה . מושלם הרישום שלכם לקורסים לאחר לחיצה על האישור

 .כל כניסה למערכת הרישום

: בכל הנוגע לקשיים ברישום לקורסים שאינם קורסי הפקולטה למשפטים, יש לתשומת ליבכם

 לפנות ישירות לחוג הנותן. 

 

ה לרישום לקורסים, ואנו יתקיים יום הדרכה ותמיכ 9/9/2019-ראשון הביום ים? מבולבל

ממליצים בחום לכלל התלמידים להגיע. ביום זה תקבלו סיוע במילוי המערכת ואישורה על ידי 

 הפקולטה.  צוות

בסרטון ההדרכה לביצוע תלמידים שלא הגיעו ליום הרישום ונתקלים בקשיים מתבקשים לצפות 

 .מאיה ולאסלגב' פנו  –. אם עדיין לא הצלחתם לפתור את הבעיה כאןהרישום 

https://www.youtube.com/watch?v=oucI-w8ngFk
mailto:mayaval@savion.huji.ac.il

