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קבלה למסלול אופק של הפקולטה למשפטים
אנו שמחים להודיעך כי נמצאת מתאים/ה ללימודים במסלול אופק של הפקולטה למשפטים.
מסלול אופק מציע אפיק קבלה מיוחד למועמדים נבחרים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרשמיים
ללימודים בפקולטה למשפטים .מספר רב של מועמדים נרשמו למסלול זה ואת/ה בין הנבחרים שהתקבלו.
א .הסבר על הקבלה למסלול אופק:
 .1מסלול אופק מאפשר ללומדים בו קבלה לפקולטה למשפטים על בסיס ציונים בקורסים של סמסטר
א' .מועמדים שהתקבלו למסלול ילמדו במהלך סמסטר א' הקרוב (להלן" :סמסטר הקדם") את ארבעת
הקורסים הבאים (להלן" :קורסי אופק"):
א .מקורות המשפט הישראלי ( 3 :)250.1020נ"ז
ב .מיומנויות משפט ומידע ( 1 :)250.1095נ"ז
ג .משפט פלילי ( 6 :)250.1040נ"ז
ד .משפט חוקתי ( 4 :)250.1035נ"ז1
מי שיעמדו בתנאי המעבר (ראה/י פירוט למטה) יוכלו להירשם כסטודנט/ית מן המניין בפקולטה
למשפטים ולהמשיך ללימודי משפטים כסדרם מסמסטר ב' והלאה.
סטודנטים ששפת אימם אינה עברית ,יידרשו ללמוד  2קורסי חובה נוספים אשר אינם חלק מקורסי
החובה הנדרשים לצורך השלמת מסלול אופק ,אך חיוניים עבור הצלחה במסלול זה:
א .קורס קיץ מכין "מבואות משפט" ( 4 ,)250.1022נ"ז :קורס חובה הנלמד לפני פתיחת שנת
הלימודים והמעניק הכנה לקראת תחילת הלימודים בפקולטה.
ב .סדנה לכתיבה משפטית א' ( 2 ,)250.1023נ"ז (ניתן למצוא פירוט על הסדנה בעמ' .) 5
תלמידי מסלול אופק יהיו רשאים לקחת קורסי חובה נוספים המיועדים לסמסטר א' בשנה א' (בנוסף
לקורסי אופק) ,אך לא יהיו חייבים לעשות כן (להלן" :הקורסים הנוספים"):
א .תולדות הרעיון המדיני ( 2 :)100.1045נ"ז
ב .מבוא למשפט עברי ( 2 :)250.1055נ"ז
 .2אלו הם תנאי המעבר לסמסטר ב':
א .ממוצע משוקלל של  82ומעלה בקורסי אופק לפי הפירוט הבא :משפט פלילי (משקל  6נ״ז),
משפט חוקתי (משקל  4נ״ז) וציון השתתפות בקורס מקורות המשפט הישראלי (משקל  2נ״ז2
לצרכי לחישוב הממוצע);
ב .ציון עובר בקורס "מיומנויות המשפט הישראלי" (משקל של נקודה אחת).
אם אחד מתנאי המעבר לא יתקיים ,לא תוכל/י להמשיך בלימודי המשפטים באוניברסיטה .יודגש ,כי
אם בחרת לקחת קורסים נוספים ,הציון בקורסים אלה לא ייכלל בחישוב הממוצע הנדרש כתנאי מעבר
לקבלה כסטודנט/ית מן המניין לפקולטה.

 1סטודנטים שיעמדו בתנאי המעבר ויתקבלו להמשך הלימודים בפקולטה ,ילמדו בסמסטר ב את הקורס "משפט מנהלי"
 250.1036במשקל  4נ״ז.
 2הקורס "מקורות המשפט הישראלי" נלמד בהיקף של  3נקודות .ציון הקורס הסופי מבוסס על ציון השתתפות ועל הגשת
עבודת חקר אישית ("פרוסמינר") .ציון המעבר יתבסס על השתתפות בלבד ומשקלו יהיה  2נ״ז לצורך חישוב הממוצע.
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ניתן ללמוד במסלול אופק פעם אחת בלבד .אם ניגשת לבחינות ולא עמדת בתנאי המעבר לעיל ,לא
תוכל/י ללמוד במסלול אופק פעם נוספת .אם ,מסיבה כלשהי ,את/ה מעוניין/נת לפרוש מהמסלול לפני
שניגשת לבחינות ,ואת/ה סבור/ה שייתכן שתרצה/י לחזור וללמוד במסלול ,עליך לקבל על כך אישור,
מראש ,מדיקן הפקולטה באמצעות פניה למזכירות התלמידים .אישור הדיקן יינתן בהתאם לשיקול
דעתו בהתחשב בנסיבות הפרישה מהלימודים.
בקורסים במשפט פלילי ומשפט חוקתי יינתנו שני מועדים א' ו-ב' ,כאשר הציון במבחן האחרון הוא
הציון הקובע לצורך בדיקת עמידה בתנאי המעבר .לא יתאפשר לכם/ן לגשת למועד ג' בקורסים אלה –
אנא תכננו את צעדיכם בהתאם.
 .3יודגש ,כי מועמדים הלומדים במסלול אופק אינם נחשבים עדיין כסטודנטים מן המניין בפקולטה
למשפטים .עם זאת ,תלמידי אופק כפופים במהלך לימודיהם לכל החובות האקדמיות בקורסים אליהם
נרשמו ,לרבות חובות הנוגעות ,בין היתר ,לעניינים הבאים :מבחנים ,עבודות ,בחנים ,השתתפות בכיתה,
נוכחות וכל חובה אחרת אותה דורש/ת המרצה או הקבועה בתקנון הלימודים של הפקולטה.
 .4מועמדים שיתקבלו ללימודים לאחר השגת הממוצע הנדרש לא ידרשו ללמוד שנית את הקורסים אותם
למדו במהלך סמסטר הקדם (הן קורסי אופק והן הקורסים הנוספים ככל שנלמדו) וציוניהם בקורסים
אלה יחשבו לצורך ממוצע הציונים בתואר .מועמדים שלא היו רשומים לקורסי חובה בנוסף לקורסי
אופק במהלך סמסטר הקדם ,ישלימו את אותם קורסים בהמשך לימודיהם ויוכלו לסיים את לימודיהם
בתום שלוש שנים מסיום סמסטר הקדם (אם ישלימו את כל חובותיהם לתואר כנדרש) ,יחד עם
תלמידים שהתקבלו במסלול הרגיל באותה העת.
ב.

ביצוע רישום לקורסים במסלול

 .1רישום באמצעות האינטרנט
הרישום הממוחשב לשנת הלימודים תשפ"א ייערך באמצעות הפורטל .ההנחיות לרישום מפורטות באתר
האוניברסיטה www.haifa.ac.il :וכן בדף המידע המצורף.
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם יחל הרישום עצמו.
החל מעתה יוכל/תוכל כל תלמיד/ה להיכנס לאתר האוניברסיטה ולצפות בזמני הרישום האישיים
שהוקצו לו/ה לצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים תשפ"א – וזאת בלשונית "מועדי רישום" .רק
בתאריכים אלה יוכל/תוכל התלמיד/ה להיכנס לאתר ולרשום עצמו/ה לקורסים או ,לחילופין ,לערוך
שינויים במערכת שכבר הקליד/ה .שימו לב :התאריכים שהוקצו לכל תלמיד/ה אינם ניתנים לשינוי.
www.haifa.ac.il
סטודנטים
מידע ושירותים לסטודנט
הזדהות
מידע לסטודנט
רישום סמסטריאלי
שימו לב :יש לשלם שובר התשלום הראשון עשרה ימים לפחות לפני ביצוע הרישום הממוחשב.
רק תלמידים ששילמו תשלום ראשון ותשלומם נקלט במערכת יוכלו לבצע רישום ממוחשב.
מי ששלם השובר בסמוך למועד הרישום מתבקש להעביר הקבלה בפקס ישירות למדור שכ"ל
נקלט.
ולוודא
04 - 8249989
בד"כ עומס והמערכת איטית.
שהתשלוםיש
של הרישום
הראשונות
בדקות
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אם יהיה צורך ,יועלו הנחיות/הודעות ללוח המודעות של הפקולטה .לקריאת הודעות בזמן הרישום
ולאחריו יש להיכנס לאתר הפקולטה >http://law.haifa.ac.il/index.php/heלשונית מועמדים
ולימודים>לוח מודעות (או ישירות לכתובת )https://did.li/lawhaifa2020(:יתקבל מסך שבו תתבקשו
להקיש את מספר תעודת הזהות שלכם ואת הסיסמה שקיבלתם במכתב הקבלה לפקולטה.
שימו לב שמרבית ההודעות יועברו אליכם/ן באמצעות אפיק תקשורת זה לאורך כל שנות לימודיכם .על
כן יש להיכנס ללוח המודעות לפני מועד הרישום.
 .2רישום לקורסי אופק והקורסים הנוספים
בשנה א' נלמדים מקצועות חובה בלבד .ישנן שתי קבוצות לימוד .השוני הינו במרצים המלמדים ובשעות
הלימוד .מספר המקומות בכל אחת מהקבוצות המובנות מוגבל .יש להירשם לכל הקורסים השייכים
לאותה קבוצת לימוד על-פי הרשימה המופיעה מטה.
בשלב הראשון יש להירשם לקורס "מקורות המשפט הישראלי" .קורס זה יקבע לאיזו קבוצה מובנית
תשתייכו (קבוצה  1או קבוצה .)2
בקורס מקורות המשפט הישראלי מוצעות  3קבוצות לימוד לכל אחת מהקבוצות –
לקבוצה מספר  1קבוצות11,12,13,14 :
לקבוצה מספר  2קבוצות21,22,23 :
לאור הקשר בין הקבוצות ב"מקורות המשפט הישראלי" לבין קבוצות "מיומנויות משפט ומידע"
(חונכות) יש להירשם לקבוצת החונכות השייכת לקבוצת המקורות( .למשל ,סטודנט/ית אשר ת/יירשם
לקבוצה  13במקורות (.13א ,)250.1020.ת/יהיה חייב/ת להירשם לקבוצה  13גם במיומנויות
(.13א.))250.1095.
עליכם להירשם בנפרד לכל אחד מהקורסים (מקורות ומיומנויות) אך לאותו מספר קבוצה.
יש להירשם תחילה לקורס מקורות ורק אחר כך למיומנויות.
בכל קבוצה ילמדו עד  20סטודנטים.
מאחר שהמקומות בקבוצות מקורות מתמלאים די מהר ,מומלץ להכין לפחות  3חלופות לרישום.
לאחר סיום הרישום לקבוצת מקורות ולקבוצת מיומנויות (שימו לב שמדובר באותו מספר קבוצה) ,יש
להמשיך ברישום לשאר קורסי החובה של שנה א' ע"פ מספר הקבוצה במקורות( .למשל ,אם בוצע רישום
לקבוצת מקורות  21ולקבוצת מיומנויות  ,21יש להירשם לכל קורסי החובה של קבוצה .2
אם בוצע רישום לקבוצת מקורות  13ולקבוצת מיומנויות  ,13יש להירשם לכל קורסי החובה של קבוצה
. )1
אם יבוצע רישום לקורסי חובה אשר לא יתאימו לקבוצת המקורות ניאלץ למחוק את הרישום.
כלומר ,עם סיום ההרשמה תתבצע בדיקה וסטודנטים שיירשמו לקבוצות שונות בקורסים אלה,
רישומם יימחק ,ונעשה מאמץ לשבצם בקורסים אחרים על בסיס מקום פנוי.
ייתכנו שינויים/תוספות בקורסים מהמפורט בידיעון .אנא בדקו בלוח המודעות של הפקולטה
בלשונית "עדכוני ידיעון" לפני התחלת ביצוע הרישום לקורסים.
שימו לב ,הקורסים "מקורות המשפט הישראלי" ו"מיומנויות משפט ומידע" מהווים תנאי מעבר
לשנה ב'.
לנוחותכם להלן רשימת קורסי החובה ,בחלוקה לשתי קבוצות הלימוד המובנות בסמסטר א'.
בנוסף ,מצורפות טבלאות המרכזות שעות הלימוד לפי קבוצת הלימוד.
את תיאור הקורסים ,שיטת הבחינה ומרכיבי הציון בכל קורס ניתן למצוא בקטלוג הקורסים של
האוניברסיטה.
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שם המקצוע
מקורות המשפט הישראלי
משפט פלילי

קבוצה מובנית 1
קורסי הקדם -קורסי חובה
.11,12,13,14א250.1020.
.01א250.1040.

קבוצה מובנית 2
.21,22,23א250.1020.
.02א250.1040.
.01א250.1035.
.21,22,23א250.1095.

.01א250.1035.
משפט חוקתי
.11,12,13,14א250.1095.
מיומנויות משפט ומידע
קורסי חובה עבור סטודנטים ששפת אימם אינה עברית
הרישום מבוצע ע"י מזכירות
הרישום מבוצע ע"י מזכירות
קורס קיץ מכין" :מבואות משפט"
הסטודנטים
הסטודנטים
.01א250.1023.
.01א250.1023.
סדנה לכתיבה משפטית*
הקורסים הנוספים
.02א100.1045.
.01א100.1045.
תולדות הרעיון המדיני
מבוא למשפט עברי

.01א250.1055.

.02א250.1055.

* הסדנה מיועדת לתלמידים ששפת אימם אינה עברית והינה סדנה שנתית – הנלמדת בסמסטר א'  +סמסטר ב'
(פירוט מופיע בהמשך) .תלמידים ששפת אימם עברית אינם יכולים להירשם לקורס זה.

בקורסים שבהם נערך תרגול יש להירשם לקורס עצמו בלבד .אין צורך להירשם לתרגול .התרגול מקושר
לקורס באופן אוטומטי.
 .3לימודי אנגלית לקבלת פטור מלימודי שפה זרה על-פי נהלי האוניברסיטה
א .תלמידים שסווגו בבחינה הפסיכומטרית לרמת מתקדמים א' באנגלית ,יירשמו לאחת מהקבוצות
המוצעות על-ידי היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה שבמכינה .הרישום יתבצע לסמסטר א'
בלבד .מס' הקורס .701.1224
ב .תלמידים שסווגו בבחינה הפסיכומטרית לרמת מתקדמים ב' באנגלית ,יירשמו לאחת מהקבוצות
המוצעות על-ידי היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה שבמכינה .הרישום יתבצע לסמסטר א' או
סמסטר ב (מומלץ להירשם לסמסטר א') .מס' הקורס .701.1225
הרישום לשיעור באנגלית ברמת מתקדמים א' ולאנגלית ברמת מתקדמים ב' אינו תלוי בהשתייכות
לאחת התכניות המובנות של שיעורי החובה .הקורסים הינם של היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה
שבמכינה והרישום לקבוצות מתבצע על בסיס מקום פנוי .תנאי מעבר לשנה ב' הינו רמת פטור באנגלית.
 .4סדנה לכתיבה משפטית לתלמידים ששפת אמם אינה עברית
הלימודים בפקולטה למשפטים תובעניים מאוד מבחינת רמת הקריאה והכתיבה בעברית הנדרשת בהם,
שכן השפה המשפטית כוללת ביטויים ומונחים ייחודיים .לא רק זאת ,אלא שחומרי הקריאה הבסיסיים
(חקיקה ,פסיקת בתי משפט ,מאמרים משפטיים ומאמרים אקדמיים אחרים) כתובים בדחיסות רבה
ולכן דורשים פרשנות מורכבת העלולה להעמיד קשיים רבים למי שעברית אינה שפת אמו/ה.
הקורס נועד להקנות כלים להתמודדות עם העברית-המשפטית; כלים שיש בהם כדי לסייע בהשגת
הצלחה ממשית בלימודים .הקורס מכוון לשפר בהדרגה את היכולות השפתיות ויכולות הניתוח
והכתיבה המשפטיים בעברית של התלמידים.
הקורס יתנהל כסדנה מעשית שתכלול :תרגול בכיתה ובבית ,ניתוח חיבורים משפטיים ,הנחיה בכתיבה
של תרגילים ומתן משוב מפורט עליהם .במסגרת הקורס נעסוק בקריאת וניתוח חומרים משפטיים
ופיתוח והבעת עמדה ביקורתית אודותם בעל פה ובכתב.
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הפקולטה למשפטים
Faculty of Law
كلية الحقوق
מזכירות סטודנטים
 .5איסור חפיפה
על פי תקנון הפקולטה חל איסור על רישום לקורסים החופפים (באופן חלקי או מלא) בשעות הלימוד
שלהם .רישום כזה לא יקנה לתלמיד כל זכות באף אחד מהקורסים החופפים.
 .6לתשומת לבכם ,ייתכנו מקרים בהם יתקיימו תרגילים פרונטאליים שאינם כלולים במערכת הקבועה.
הודעה מתאימה על כך תפורסם מבעוד מועד
 .7לקראת פתיחת שנה"ל ביום רביעי וחמישי ,ה ,14-15/10/2020 -יתקיימו ימי הדרכה – נוכחותכם/ן בהם
הינה חובה .הזמנה הכוללת את כל הפרטים ניתן למצוא באתר.
למען הסר ספק ,כל האחריות על מילוי כל ההוראות בדבר הרישום לשיעורים חלה על התלמידים!
בתקופת הרישום ניתן יהיה לערוך בירורים בטלפונים,04-8240452 ,04-8240636 ,04-8249102 :
.04-8249554
אנו מצפים לכם/ן מאוד ונשמח לעמוד לרשותכם/ן בכל שאלה שיש לכם/ן.
אתם/ן מוזמנים/ות ליצור אתנו קשר:
 לגבי רישום לקורסים – עו"ד שירי כהנא ,במייל הבאskahana@univ.haifa.ac.il :
 לגבי היבטים אקדמיים של מסלול אופק – ד"ר יאיר שגיא ,מרכז אקדמי של מסלול אופק ,במייל
הבאysagy@law.haifa.ac.il :
 לגבי קורסים הייעודיים למי ששפת אמם אינה עברית – עו"ד הדייה כיוף ,במייל הבא:
hkayoof@staff.haifa.ac.il
 למועצת הסטודנטים – קובי (במייל הבא )Kobiyogev839@gmail.com :וכן רואן (במייל
הבא)rawan.m.92@gmail.com :
 לגבי שכר לימוד ניתן לפנות למדור שכ"ל .

אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודים!
בברכה,
צוות מזכירות הפקולטה למשפטים

הר הכרמל ,חיפה  3498838טל' Mount Carmel, Haifa 3498838 , Israel, Phone: 04-8249102:
דוא"ל E-mail: skahana@univ.haifa.ac.il :פקסFax: 04- 8249398:

