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לכבוד
תלמידי שנה א'
תלמיד/ה יקר/ה,
אנו מברכים אותך על הצטרפותך לפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה.
מועד פתיחת שנת הלימודים לשנה"ל תשפ"ג הינו 23.10.2022
להלן מספר הנחיות בנוגע לרישום לשנת הלימודים:
 .1רישום באמצעות האינטרנט
הרישום הממוחשב לשנת הלימודים תשפ"ג ייערך באמצעות הפורטל .ההנחיות לרישום מפורטות באתר
האוניברסיטה www.haifa.ac.il :וכן בדף המידע המצורף.
הנכם/ן מתבקשים/ות 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"ג -וזאת תחת פורטל הסטודנטים .רק בתאריכים אלה
יוכל/תוכל התלמיד/ה להיכנס לאתר ולרשום עצמו/ה לקורסים או ,לחילופין ,לערוך שינויים במערכת
שכבר הקליד/ה .התאריכים שהוקצו לכל תלמיד/ה אינם ניתנים לשינוי.
www.haifa.ac.il
סטודנטים
כל השירותים לסטודנט
פורטל הסטודנטים
הזדהות
רישום סמסטריאלי לקורסים
שימו לב :יש לשלם שובר התשלום הראשון עשרה ימים לפחות לפני ביצוע הרישום הממוחשב.
רק תלמידים/ות ששילמו תשלום ראשון ותשלומם/ן נקלט במערכת יוכלו לבצע רישום ממוחשב.
מי ששלם השובר בסמוך למועד הרישום מתבקש להעביר הקבלה בפקס ישירות למדור שכ"ל
 04 - 8249989ולוודא שהתשלום נקלט.
העברת הודעות תתבצע באמצעות לוח המודעות הפקולטטי.
מרבית ההודעות יועברו אליכם/ן באמצעות אפיק תקשורת זה לאורך כל שנות לימודיכם.
על מנת לקבל עדכונים שוטפים והודעות לכתובת הדוא"ל שלכם ולאפליקציה ,חובה להירשם לרשימות
התפוצה הרלוונטיות בכתובת הבאה https://messages.haifa.ac.il/ :או ע"י כניסה לאתר הפקולטה>לשונית
סטודנטים/ות>לוח מודעות  -יתקבל מסך שבו תתבקשו להקיש את מספר תעודת הזהות שלכם/ן ואת
הסיסמה שקיבלתם/ן במכתב הקבלה לפקולטה.
במסך שייפתח יהיה עליכם לבחור רשימת תפוצה המתאימה לכם" -משפטים  -תואר ראשון שנה א".
לרשותכם ,הסבר על הרישום וסרטון הדרכה במערכת הודעות חוגיות.
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 .2שיעורי חובה
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 ע"פ הרשימה המופיעה מטה.
בשלב הראשון יש להירשם לקורס "מקורות המשפט הישראלי" .קורס זה יקבע לאיזו קבוצה מובנית
תשתייכו (קבוצה  1או קבוצה .)2
בקורס מקורות מוצעות  3קבוצות לימוד לכל אחת מהקבוצות –
לקבוצה מובנית מספר  1קבוצות11,13,15 :
לקבוצה מובנית מספר  2קבוצות 21,23,15
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 אח"כ למיומנויות.
בכל קבוצה ילמדו עד  20סטודנטים.
מאחר שהמקומות בקבוצות מקורות מתמלאים די מהר ,מומלץ להכין לפחות  2חלופות לרישום.
לאחר סיום הרישום לקבוצת מקורות ולקבוצת מיומנויות (שוב ,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 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 .אנו נפרסם בלוח המודעות של הפקולטה כל שינוי במועדי הקורסים,
אם יהיו .אנא עקבו אחר ההודעות שיתפרסמו בלוח המודעות.
שימו לב ,הקורסים "מקורות המשפט הישראלי" ו"מיומנויות משפט ומידע" מהווים תנאי מעבר
לשנה ב'.
לנוחותכם/ן להלן רשימת קורסי החובה בחלוקה לשתי קבוצות הלימוד המובנות בסמסטר א'
ובסמסטר ב' .בנוסף ,מצורפות טבלאות המרכזות שעות הלימוד לפי קבוצת הלימוד.
את תי אור הקורסים ,שיטת הבחינה ומרכיבי הציון בכל קורס ניתן למצוא בקטלוג הקורסים של
האוניברסיטה.
בקורסים הבאים ישנה קבוצת לימוד אחת בלבד" :משפט ציבורי"" ,תולדות הרעיון המדיני" ו"סדנה
לכתיבה משפטית".
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שם המקצוע
תורת המשפט
תולדות הרעיון המדיני
מקורות המשפט הישראלי
משפט פלילי
משפט ציבורי א' 1
משפט ציבורי ב' 2
דיני חוזים
מבוא למשפט עברי
מיומנויות משפט ומידע
כלים למחקר משפטי השוואתי
באנגלית3
שיטות משפט זרות
מבוא לניתוח כלכלי של המשפט
סדנה לכתיבה משפטית 4

קבוצה מובנית 1

קבוצה מובנית 2

.01ב250.1010.
.01א100.1045.

.02ב250.1010.
.01א100.1045.

.11,13,15א250.1020.
.01א250.1040.
.01א250.1030.
.01ב250.1031.
.01ב250.1050 .
.01א250.1055.
.11,13,15א250.1095.
.01ב250.1016.

.21,23,15א250.1020.
.02א250.1040.
.01א250.1030.
.01ב250.1031.
.02ב250.1050 .
.02א250.1055.
.21,23,15א250.1095.
.02ב250.1016.

.03ב250.1016.
.01ב250.1018.
.01ב250.1093.
.01א250.1023.
.01ב250.1024.

.03ב250.1016.
.02ב250.1018.
.02ב250.1093.
.01א250.1023.
.01ב250.1024.

או

או

 .1הקורס משפט ציבורי ,לצורך רישום בלבד ,מוגדר כשני מקצועות (א+ב) ,אך בפועל מדובר בקורס שנתי אחד.
לקורס מתקיימים שיעורי השלמה/תגבורים בנפרד .מומלץ במועדים האלה לא להירשם לשיעורים אחרים.
בסמ' א' שיעורי ההשלמה /תגבורים יתקיימו בימי חמישי בשעות  10-12ובסמ' ב' בימי רביעי בשעות .17-19.
 2לסטודנטים שלמדו את קורס הקיץ המקדים -מבואות המשפט – הרישום לקורס משפט ציבורי ב' 250.1031
יבוצע ע"י מזכירות סטודנטים.
 .3הקורס נלמד ברובו באופן מקוון .הסבר על הקורס מופיע בסעיף  4להלן.
. 4הקורס מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית והינו קורס שנתי – נלמד בסמסטר א'  +סמסטר ב'
(פירוט מופיע בהמשך).

הבהרות לסטודנטים/יות הלומדים/ות במקביל בחוג נוסף-
הרישום יתבצע לפי הפירוט הבא:
א .זכאים להירשם למסלול המשותף תלמידים/ות שקיבלו הודעת קבלה לפקולטה למשפטים ולחוג
השני הרלוונטי.
ב .תלמיד/ה ת/יבצע רישום לפקולטה למשפטים על-פי המפורט מעלה (מס' חוג .)250
ג .תלמיד/ה ת/יבצע רישום לחוג השני לפי ההנחיות של אותו החוג.
 .3לימודי אנגלית לקבלת פטור מלימודי שפה זרה עפ"י 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.
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 .4חובת לימוד אנגלית בפקולטה
תלמידי שנה א' (ללא קשר לרמת האנגלית המבוקשת עפ"י נהלי האוניברסיטה) ילמדו בשנה א' בסמסטר
ב' את הקורס "כלים למחקר משפטי והשוואתי באנגלית" שמספרו.250.1016 :
הקורס יילמד השנה באופן מקוון כאשר השיעור הראשון יהיה פרונטלי ויתקיים במועדים הבאים:
 - 28.02.23קבוצה  3בשעות 12-14
 .- 05.03.23קבוצה  1בשעות  ,16-18קבוצה  2בשעות ,18-20
שיעור פרונטלי נוסף יתקיים לקראת סוף הסמסטר .הודעה על כך תפורסם בלוח המודעות של הפקולטה.
 .5סדנה 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/ות.
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.
 .6איסור 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 בקורס.
 .7לתשומת לבכם/ן ,ייתכנו מצבים בהם יתקיימו תרגילים פרונטאליים שאינם כלולים במערכת הקבועה.
 .8חלון פקולטטי
ימי ג' בין השעות  12:00-14:00וימי א' בין השעות  .16:00-20:00שעות אלה מיועדות לפעילות הפקולטה.
אין להירשם לשיעורים המתקיימים בשעות אלו.
 .9לקראת פתיחת שנה"ל ביום רביעי וחמישי ,19-20/10/2022 ,יתקיימו ימי הדרכה – נוכחותכם/ן בהם
הינה חובה .הזמנה הכוללת את כל הפרטים ניתן למצוא באתר.

למען הסר כל ספק ,כל האחריות על מילוי כל ההוראות בדבר הרישום לשיעורים חלה על התלמיד/ה !
בתקופת הרישום ניתן יהיה לערוך בירורים בטלפונים.04-8249554 ,04-8240452, 04-8240636 ,04-8249102 :
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 קורסים הייעודיים למי ששפת אמם אינה עברית – עו"ד הדייה כיוף ,במייל הבא:
hkayoof@staff.haifa.ac.il
 למועצת הסטודנטים – גב' תום יאירי במייל הבאtomyairi1@gmail.com :
 לגבי שכר לימוד ניתן לפנות למדור שכ"ל .

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