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 אשר התחילו לימודיהם בשנה"ל תשע"הסטודנטים לבפריא"ל הנחיות רישום למערכת שעות 
 'שנה ג -תואר ראשון 

ספרות )כולל ספרת ביקורת(  9 –. יש להכנס למערכת הפריא"ל באמצעות הכנסת מס' ת"ז מלא 1
 . מא האישית שקיבלתם מהאוניברסיטהוהסיס

 https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=loginקישור לפריא"ל: 

 :'כוללת את כל קורסי החובה של שנה גמערכת מובנה ה. יש לבצע רישום ל2

 חור ב"רישום למערכת בסרגל שבראש הדף, יש לעמוד על "תפריט רישום לקורסים" ולב
 מובנה"  

  שתי ב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה" יש ללחוץ על "בחר מערכת מובנית". ישנן
"משפטים מורחב שנה קבוצה א",  רכות מובנות )"משפטים מורחב שנה גאופציות של מע

צריך לבחור אחת. על מנת לראות כל אופצייה, ניתן בכל פעם לבחור  (. מתוכןקבוצה ב" ג
במערכת אחת וללחוץ על "הצג קורסים במערכת". על מנת להרשם למערכת רצויה, יש 

 ללחוץ על "בצע בחירת מערכת".  

  ש"ש(: 2ש"ס ) 4אחד בהיקף של  סמינריון עיוניל. יש לבצע רישום 3

 ריט רישום לקורסים" וללחוץ על "חפש קורס". בסרגל שבראש הדף יש לעמוד על "תפ 

 כנית" "סוג תו -אופציית החיפוש נפתח מסך שבו ישנן כמה אופציות לחיפוש קורסים. ב
 וללחוץ על "בצע חיפוש".  עיוניים" סמינריונים" -לבחור ביש 

  על  (.אחד)מתוכם אתם צריכים לבחור  כל הסמינרים העיוניים המוצעיםיפתח מסך ובו
במידה ואתם מעוניינים יש ללחוץ על "הצג קורס".  מנת לראות מתי מתקיים כל סמינר

 המוצג יש ללחוץ על כפתור "רישום לקורס".  להרשם לסמינר

  .אליה שובצתם ייעשה ע"י צוות הרישוםקליניקה המשפטית רישום ל. 4

ישום החיפוש והר. ש"ש( 2) ש"ס 4בהיקף של  י בחירה במשפט עברי/קורסל. יש לבצע רישום 5
ב"סוג תוכנית" צריך לבחור  –. יש לשים לב 3על פי אותה הדרך המפורטת בסעיף  – יםלקורס

 ". משפט עבריב"

לכל היותר. החיפוש והרישום  ש"ש( 4) ש"ס 8 בהיקף של קורסי בחירהם לושבצע רייש ל. 6
ב"סוג תוכנית" צריך לבחור  –. יש לשים לב 3על פי אותה הדרך המפורטת בסעיף  –לקורסים 

 ב"קורסי בחירה". 

. החיפוש ש"ש( 0.5-1.5) סש" 1-3בהיקף של  בחירה בשפה האנגלית /יקורס. יש לבצע רישום ל7
ב"סוג תוכנית" צריך  –יש לשים לב . 3על פי אותה הדרך המפורטת בסעיף  –והרישום לקורס 

 אנגלית במשפטים". יקורסלבחור ב"

. 3על פי אותה הדרך המפורטת בסעיף  -אחת. החיפוש והרישום לסדנה  סדנה. יש לבצע רישום ל8
 ב"סוג תוכנית" צריך לבחור ב"סדנאות".   -יש לשים לב 

על פי אותה  –ש"ש(. החיפוש והרישום  2ש"ס ) 4בהיקף של יסוד ביהדות  קורסיש להרשם ל. 9
  ".לבחור ב"לימודי יסודנית" צריך ב"סוג תוכ –. יש לשים לב 3הדרך המפורטת בסעיף 

סטודנטים הנדרשים בקורס/י אנגלית כשפה זרה ו/או בקורס בהבעה עברית, יבצעו רישום גם . 10
  לקורסים אלו.
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 אתם נדרשיםעל פיה  2015חוקת הלימודים לתואר בוגר במשפטים לשנת ידיעון  מופיעה להלן*
  לתואר. יםבכל אחת משנות הלימוד לקורסיםלבצע רישום 

 החוקה כפופה לשינויים.  -

  פירוטעל פי מסלולי הלימוד המיוחדים )בתכנית הלימודים יש לשים לב לשינויים הנדרשים  -
 (4-5בע"מ 

 

 5201שנת ידיעון  –חוקת הלימודים 

שבעה ) שנים וחציבמהלך שלוש  ש"ש(, 73ש"ס ) 146לתואר הראשון הנו היקף הלימודים 
 סמסטרים(.

תכנית הלימודים בפקולטה למשפטים כוללת מקצועות חובה, קליניקה משפטית, מקצועות 
, סמינריונים בשפה האנגלית, סדנאותבחירה, מקצועות בחירה במשפט עברי, מקצועות בחירה 

 וקורסי יסוד ביהדות. יים, סמינריונים מחקריים, קורסי אנגלית כשפה זרה עיונ

 ולטה למשפטים לקבלת תואר בוגר במשפטים:להלן חוקת הלימודים הקובעת בפק

 

 שנה א'
 

 קורסי חובה 

 ש"ש( 1ש"ס ) 2 מבוא ללימודי משפטים 99-101

 ש"ש( 3ש"ס ) 6 דיני חוזים 99-102

 ש"ש( 3ש"ס ) 6 דיני עונשין 99-104

 ש"ש( 3ש"ס ) 6 דיני נזיקין 99-110

 ש"ש( 2ש"ס ) 4 מבוא למשפט עברי 99-111

 ש"ש( 1ש"ס ) 2 למשפטניםאנגלית  99-160

 ש"ש( 3ש"ס ) 6 משפט חוקתי 99-204

 

 קורס כללי 

 מבין הקורסים הבאים: אחד -לבחירה 

 ש"ש( 2ש"ס ) 4 יסודות בכלכלה למשפטנים 99-150

 ש"ש( 2ש"ס ) 4 תולדות המחשבה המדינית 99-152

 

 ש"ש( 1ש"ס ) 2בהיקף של  אחדקורס  - "משפט ו..." מקצועות בחירה 
 ש"ש( 2ש"ס ) 4בהיקף של   - יסוד ביהדות קורס 

 

 ש"ש( 21ש"ס ) 42 –סה"כ היקף הלימודים בשנה א' 
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 שנה ב'
 

 קורסי חובה 

 ש"ש( 2ש"ס ) 4 תורת המשפט 99-103

 ש"ש( 0.5ש"ס ) 1 משפט ושינוי חברתי 99-155

 ש"ש( 3ש"ס ) 6 דיני חברות 99-205

 ש"ש( 3ש"ס ) 6 דיני קניין 99-208

 ש"ש( 2.5ש"ס ) 5 דיני משפחה 99-212

 ש"ש( 1ש"ס ) 2 שיטות מחקר  99-214

 

 ש"ש( 2ש"ס ) 4בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 
 ש"ש( 2ש"ס ) 4קורסים בהיקף כולל של  שני -.." .מקצועות בחירה "משפט ו 

  ש"ש( 3ש"ס ) 6עד  -מקצועות בחירה 
 ש"ש( 2ש"ס ) 4בהיקף של  -יסוד ביהדות  קורס 

 

 ש"ש( 21עד ש"ס ) 42 עד –' סה"כ היקף הלימודים בשנה ב

 שנה ג'
 

 קורסי חובה 

 ש"ש( 2ש"ס ) 4 סדר דין אזרחי 99-206

 ש"ש( 1.5ש"ס ) 3 דיני ראיות  99-309

 ש"ש( 1.5ש"ס ) 3 סדר דין פלילי 99-310

 

 ש"ש( 2.5ש"ס ) 5 - קליניקה משפטית 

 ש"ש( 2ש"ס ) 4 - סמינריון עיוני 

  ש"ש( 2ש"ס ) 4בהיקף של  - בחירה במשפט עברימקצועות 

  ש"ש( 4ש"ס ) 8עד  -מקצועות בחירה 

 ש"ש(  1.5ש"ס ) 3עד  – קורס בחירה בשפה האנגלית 
  ש"ש( 1.5ש"ס ) 3 -סדנה 

 ש"ש( 2ש"ס ) 4בהיקף של  -יסוד ביהדות  קורס 

 

 ש"ש( 20.5עד ש"ס ) 41עד  –' סה"כ היקף הלימודים בשנה ג
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 'שנה ד
 

 קורס חובה 

 ש"ש( 1.5ש"ס ) 3 אתיקה מקצועית 99-380

 

  ש"ש( 2ש"ס ) 4 -סמינריון מחקרי 
 ש"ש( 2ש"ס ) 4בהיקף של  - מקצועות בחירה במשפט עברי 

  ש"ש( 13.5) ש"ס 27 -השלמה ל -מקצועות בחירה 

 

 ש"ש( 73 -ש"ס )השלמה ל 146 –השלמה ל  –' סה"כ היקף הלימודים בשנה ד

 

 לתוארריכוז החובות 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שינויים נדרשים בתכנית הלימודים על פי מסלולי הלימוד המיוחדים:

 :במשפטים ולתואר שני במינהל עסקיםסטודנטים הלומדים לתואר ראשון . 1 

  בשנה ד' קורסי בחירהש"ס ב 4זכאים לפטור בהיקף של  

 העיוני והמחקרי בשנה ג' הסמינרוד את נדרשים ללמ 
 

 :ני בפילוסופיהבמשפטים ולתואר ש סטודנטים הלומדים לתואר ראשון. 2

 "בשנה א' כקורס  (99-152) מחוייבים ללמוד את הקורס "תולדות המחשבה המדינית
 .כללי

  ( במסגרת קורסי הבחירה 99-519) "סוגיות בפילוסופיה של ההלכה"מחוייבים בקורס
 .במשפט עברי

 ש"ס 69 מקצועות חובה

 ש"ס 4 קורס כללי

מקצועות בחירה )כולל קורסי בחירה בשפה 

 האנגלית(

 ש"ס 27

 ש"ס 12 מקצועות בחירה במשפט עברי

 ש"ס 6 מקצועות בחירה "משפט ו.."

 ש"ס 3 סדנה 

 ש"ס 5 קליניקה משפטית

 ש"ס 8 סמינריון עיוני + מחקרי

 ש"ס 12 קורסי יסוד ביהדות

 ש"ס  146 סה"כ היקף הלימודים בכל התואר 
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 " ונדרשים  (99-277" )פרדוקס, אבסורד ועמימות במשפטמחוייבים בסמינר המחקרי
 . ללמוד אותו בשנה ג'

  בקורסי בחירה בשנה ד' ש"ס 4של בהיקף זכאים לפטור 

  יוכרו כקורסי בחירה במשפטים  ש"ס 8קורסי השלמה במחלקה לפילוסופיה בהיקף של   
 

 :ולתואר ראשון בכלכלה וחשבונאותסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים . 3

 ( 'יסודות בכלכלה "/"תולדות המחשבה המדינית"פטורים מקורס כללי בשנה א
 ("למשפטנים

  לקורס אחד בשנה א'( בנוסף) ב'של "משפט ו..." בשנה  אחדנדרשים בקורס 

 טורים מסמינר עיוני בשנה ג'פ 

 בשפה האנגלית(. הבחירה ש"ס בקורסי בחירה )כולל קורס  21 -נדרשים ב 
 במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד את הקורסים הבאים:  

  (99-202) "דיני מסים" -

 (99-319) "דיני עבודה" -

 :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ולתואר שני במשפטים )התואר המשולב(. 4

  ש"ס נוספים בקורסי בחירה )על חשבון מכסת השעות בקורסי  4בשנה ב' צריכים ללמוד
 של שנה ג'( בחירה

  על חשבון מכסת  ש"ס נוספים בקורסי בחירה במשפט עברי 4בשנה ג' צריכים ללמוד(
  .משפט עברי בשנה ג'בש"ס  8סה"כ  – השעות בקורסי בחירה במשפט עברי של שנה ד'( 

 העיוני והמחקרי בשנה ג' נדרשים ללמוד את הסמינר 

  חובות התואר השני במשפטים מפורטות בשנתון הפקולטה 

 

 :סטודנטים המשלבים לימודי משפטים ולימודים במחלקה נוספת באוניברסיטה. 5

  ש"ס בקורסי בחירה 4זכאים לפטור של 
 

 

 


