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 תואר שני –בר-האינ הנחיות רישום למערכת שעות באמצעות מערכת

 תוכן עניינים
 2 ................. (אחת שנה במהלך הם הלימודים בהן תכניות) תזה ללא שני לתואר מרוכזות תכניות

 2 ..................................... (ז"תשע בחורף לימודיהם שהחלו לסטודנטים) ז"תשע חורף תכניות

 ללא( ; 2017 אוקטובר) ח"תשע ל"בשנה לימודיהם המתחילים למשפטנים] קיץ תכניות
 2 ................................. ([2017 אוגוסט) ז"תשע קיץ בסמסטר לימודיהם המתחילים משפטנים

 4 ............................................................................................... תזה עם במשפטים שני תואר

 5 .................................................... (שנתיים של לימודים תכנית) תזה ללא במשפטים שני תואר

 6 ............................................ (המשולב המסלול) תזה ללא הישיר במסלול במשפטים שני תואר

 7 .................................................................................סביבתית ומדיניות ברגולציה שני תואר
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 (תכניות בהן הלימודים הם במהלך שנה אחת)תכניות מרוכזות לתואר שני ללא תזה 

 

 *הערות כלליות:  

של קורסי חובה,  )סלים( מרוכזים עם מערכות מובנות למרות שמדובר במסלולים -
 בר.-המובנה )סל( באמצעות האיניש לבצע רישום למערכת 

 .במסלולים אלו אין צורך בקורסי יסוד ביהדות ובקורסי אנגלית כשפה זרה -

 .לתהליך הרישום סרטון הדגמהלנוחיותכם מצ"ב  -

 

 תשע"ז( תכניות חורף תשע"ז )לסטודנטים שהחלו לימודיהם בחורף
 

 מסלולים: 

 תואר שני למשפטנים  – 99-575מס' 

 בוגרי כלכלה ומנע"ס -תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים  - 99-576מס' 

 בוגרי מדה"ח והרוח   -תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים  - 99-577מס' 

 בלבד:תשע"ח  -יש לבצע רישום למערכת מובנה )סל( הכוללת קורסי סמסטר א'  -

 בר-איניש להכנס למערכת ה :https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx . 

  בראש התפריט שבצד ימין יש לוודא שהשנה היא תשע"ח וללחוץ על כפתור "ייעוץ
 וירטואלי".

 חור את הסל המופיע לכם תפתח האפשרות לבחירת הסל )המערכת המובנה(. יש לב
 וללחוץ על "שיבוץ" בתחתית המסך )צד שמאל(.  

 

( ; ללא 2017למשפטנים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ח )אוקטובר ]תכניות קיץ 

 [(2017משפטנים המתחילים לימודיהם בסמסטר קיץ תשע"ז )אוגוסט 

 

משפחה/ -מקרקעין/ גישור-תואר שני למשפטנים במסלולים: מסחרי – 99-578מסלול מס' . 1
 2017אוקטובר  –ציבורי -פלילי

יש לבחור התמחות, לבצע רישום למערכת מובנה )סל( של המסלול המבוקש )המערכת כוללת  -
 ב' של תשע"ח(, ובנוסף להרשם לשני סמינרים: -קורסי סמסטר א' ו

 בר-איניש להכנס למערכת ה :https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx . 

  בראש התפריט שבצד ימין יש לוודא שהשנה היא תשע"ח וללחוץ על כפתור "ייעוץ
 וירטואלי".

  אחת מתוך שלוש  -תפתח האפשרות לבחירת התמחות. יש לבחור התמחות רצויה
 אפשריות.

https://www.youtube.com/watch?v=ce_IEgeQapc&t=1s
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 ות לבחירת מערכת מובנה )סל(. יש לבחור את הסל המופיע לכם וללחוץ על תפתח האפשר
 "שיבוץ" בתחתית המסך )צד שמאל(.

  תפתח מערכת השעות שלכם בה תראו את הקורסים אליהם שובצתם. מתוך הרשימה
שבצד ימין יש לבחור את אשכול הסמינרים וללחוץ על "שיבוץ מרשימה" בסרגל העליון. 

 מתוך הרשימה שתפתח יש לבצע רישום לשני סמינרים. 
  לתשומת לבכם:

בסמס' ב' הם לצורכי )המועדים המופיעים  בלבדהסמינרים יתקיימו בסמסטר א'  *
 .מערכת(

 בכל סמינר יש מס' מקומות מוגבל. הרישום הוא על בסיס "כל הקודם זוכה".  *

 

 . מסלולים: 2

 2017אוגוסט  –תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה ומנע"ס  – 99-579

 2017אוגוסט  -תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדה"ח והרוח  - 99-580

ב' של תשע"ח, ובנוסף -יש לבצע רישום למערכת מובנה )סל( הכוללת את קורסי סמסטר א' ו -
 להרשם לשני סמינרים: 

 בר-איניש להכנס למערכת ה :https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx . 

  שהשנה היא תשע"ח וללחוץ על כפתור "ייעוץ בראש התפריט שבצד ימין יש לוודא
 וירטואלי".

  תפתח האפשרות לבחירת מערכת מובנה )סל(. יש לבחור את הסל המופיע לכם וללחוץ על
 "שיבוץ" בתחתית המסך )צד שמאל(.

  תפתח מערכת השעות שלכם בה תראו את הקורסים אליהם שובצתם. מתוך הרשימה
רים וללחוץ על "שיבוץ מרשימה" בסרגל העליון. שבצד ימין יש לבחור את אשכול הסמינ

 מתוך הרשימה שתפתח יש לבצע רישום לשני סמינרים. 
 

  לתשומת לבכם:

)המועדים המופיעים בסמס' ב' הם לצורכי  בלבדהסמינרים יתקיימו בסמסטר א'  *
 .מערכת(

 בכל סמינר יש מס' מקומות מוגבל. הרישום הוא על בסיס "כל הקודם זוכה".  *

 

  

  

  

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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   עם תזהבמשפטים תואר שני 
 

 99-401מס' מסלול: 

 בר-איניש להכנס למערכת ה :https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx . 

  בראש התפריט שבצד ימין יש לוודא שהשנה היא תשע"ח וללחוץ על כפתור "ייעוץ
 וירטואלי".

 לבצע רישום לקורסים על פי דרישות תכנית הלימודים שלהלן יש 

  לתהליך הרישום סרטון הדגמהלנוחיותכם מצ"ב. 

 

 :דרישות תכנית הלימודים על פיהן עליכם לבצע רישום לקורסים

 הגשת עבודת מחקר )תזה( .1

 חובות שמיעה: .2

  ש"ש( 2ש"ס ) 4 (*99-825סמינר "מחקר משפטי" ) -

 ש"ש( 1.5ש"ס ) 3 (*99-300סדנת הכנה לכתיבת תזה ) -

 ש"ש( 4ש"ס ) 8  סמינריונים מחקריים  2 -

 ש"ש( 0.5ש"ס ) 1  קורס בחירה בשפה האנגלית -

 ש"ש( 6ש"ס ) 12 מקצועות בחירה )מתוכם סדנה אחת( -
_________________________________________ 

 
 ש"ש( 14) ש"ס 28     סה"כ 

 

 (.99-762" )שני לתואר תזה"ל להרשם יש, הרגילים לקורסים בנוסף 

  סטודנטים לתואר שני אשר נושא עבודת המחקר שלהם הנו במשפט עברי ילמדו את
 "(, וכן את הסדנה "סדנת חוקרים במשפט עברי99-982הסדנה "סדנה במשפט עברי" )

 .מקצועות הבחירה כחלק ממכסת( 99-312)

  מקצועות בחירה מתוך תכנית הלימודים והסטודנטים ילמדו סמינריונים מחקריים
 של הפקולטה.  הרגילה

  על הסטודנטים לתואר שני עם תזה להרשם בשנה הראשונה ללימודים לקורסים
דים במסלול זה ש"ס. הסטודנט יקבע את תכנית הלימו 14וסמינריונים בהיקף של לפחות 

  ת עם המנחה שלו לתזה.בעצה אח

  סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובשפה
 האנגלית.

 הערות:

 .)שנתיים( שנות הלימודים לתואר כללשלעיל מתייחסות  הדרישות. 1

  או הסדנה "סדנת הכנה לכתיבת תזה" לא יתקיימו, יש ו/בשנה שהסמינר "מחקר משפטי" . 2
 במקום "מחקר משפטי" תתקיים  (השנה )תשע"חלהרשם לקורס חלופי שיוצע באותה שנה. 

"סדנת הכנה  במקוםכמו כן,  ( ויש להרשם אליה.99-271"סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים" )
     יש להרשם, בהמלצת המנחה לתזה, לסדנה נוספת מתוך סל הסדנאות לבחירה.  לכתיבת תזה"

אם לוודא בסיום ההרשמה ועליו  על הסטודנט מוטלת נכוןהאחריות על רישום לתשומת לבכם, . 3
 עמד בחובותיו. 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ce_IEgeQapc&t=1s
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  )תכנית לימודים של שנתיים( ללא תזהבמשפטים תואר שני 
 

 99-501מס' מסלול: 

 בר-איניש להכנס למערכת ה :https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx . 

  בראש התפריט שבצד ימין יש לוודא שהשנה היא תשע"ח וללחוץ על כפתור "ייעוץ
 וירטואלי".

 יש לבצע רישום לקורסים על פי דרישות תכנית הלימודים שלהלן 

  לתהליך הרישום סרטון הדגמהלנוחיותכם מצ"ב. 

 

 דרישות תכנית הלימודים על פיהן עליכם לבצע רישום לקורסים:

 ש"ש( 12ש"ס ) 24 מקצועות בחירה )מתוכם סדנה אחת( -

 ש"ש( 4ש"ס ) 8   סמינריונים מחקריים  2 -
___________________________________________ 

 ש"ש( 16ש"ס ) 32     סה"כ 
 

 ( 99-982שני במשפט עברי ילמדו את הסדנה "סדנה במשפט עברי" ) סטודנטים לתואר
 . כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה

  הסטודנטים ילמדו סמינריונים מחקריים ומקצועות בחירה מתוך תכנית הלימודים
 הרגילה של הפקולטה.

 .על הסטודנטים ללמוד סמינריון אחד לפחות בשנת הלימודים הראשונה 

 השני ימלאו אחד דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות. סטודנטים בתואר 

  לפחות. 75תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע  

 

  הערות:

 .)שנתיים( שנות הלימודים לתואר שלעיל מתייחסות לכל דרישותה. 1

אם לוודא בסיום ההרשמה ועליו  על הסטודנט מוטלת נכוןהאחריות על רישום לתשומת לבכם, . 2
 עמד בחובותיו. 

 

  

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ce_IEgeQapc&t=1s
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  )המסלול המשולב( מסלול הישיר ללא תזהבבמשפטים תואר שני 

 

 99-501+  99-101מס' מסלול: 

 בר-איניש להכנס למערכת ה :https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx . 

  לוודא שהשנה היא תשע"ח וללחוץ על כפתור "ייעוץ בראש התפריט שבצד ימין יש
 וירטואלי".

 יש לבצע רישום לקורסים על פי דרישות תכנית הלימודים שלהלן 

  לתהליך הרישום סרטון הדגמהלנוחיותכם מצ"ב. 

 

 לבצע רישום לקורסים:דרישות תכנית הלימודים על פיהן עליכם 

 )המסלול המשולב( ללא תזהבמשפטים לתואר ראשון ולתואר שני ניתן להשלים לימודי התכנית 
הלימודים לתואר השני במסלול הישיר מתקיימים במשך תקופה כוללת של ארבע שנות לימוד. 

 היהי ניתן ית. בשלוש השנים הראשונות לאשני הסמסטרים של שנת הלימודים הרביעבמהלך 
 ללמוד קורסים על חשבון מכסת השעות של התואר השני.

 חובות השמיעה במסלול זה הן כדלקמן:

 ש"ש( 4ש"ס ) 8 שני סמינריונים מחקריים -

 ש"ש( 10.5ש"ס ) 21  מקצועות בחירה -

  ש"ש( 1.5ש"ס ) 3    סדנה -
____________________________________ 

 ש"ש( 16ש"ס ) 32    סה"כ

 

 הערות:

ש"ס  10ש"ס בסמסטר א' ולקורסי בחירה בהיקף של  11להרשם לקורסי בחירה בהיקף של יש . 1
 . בסמסטר ב'

סדנה שנלמדה במסגרת התואר הראשון לא תוכל להכלל במסגרת מכסת הנקודות לתואר . 2
 השני.

אם לוודא בסיום ההרשמה ועליו  על הסטודנט מוטלת נכוןהאחריות על רישום לתשומת לבכם,  .3
 חובותיו. עמד ב

 

 

  

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ce_IEgeQapc&t=1s
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 תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית 

 בר-איניש להכנס למערכת ה :https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx . 

  בראש התפריט שבצד ימין יש לוודא שהשנה היא תשע"ח וללחוץ על כפתור "ייעוץ
 וירטואלי".

 לבצע רישום לקורסים על פי דרישות תכנית הלימודים שלהלן יש 

  לתהליך הרישום סרטון הדגמהלנוחיותכם מצ"ב. 

 

 לבצע רישום לקורסים: על פיהן יש דרישות תכנית הלימודים

 שעה שנתית(ש"ש ) - היקפי שעות הקורסים המופיעים להלן הם ב* 

 נ"ז 1ש"ש = 1

 :(405-75)מס' מסלול:  לתואר שני עם תזה מבנה התכנית

 תואר שני מחקרי )עם תזה(  
 

אוכלוסיית 
 סטודנטים

 סיכום השלמה בחירה חובה*

בוגרי 
 משפטים

 ש"ש 21 ש"ש 4 ש"ש 7 ש"ש 10

בוגרי 
 גיאוגרפיה

 ש"ש 21 ש"ש 4 ש"ש 6 ש"ש 11

בוגרי 
מחלקות 

 אחרות

 ש"ש 25 ש"ש 8 ש"ש 7 ש"ש 10

   ש"ש 2רסי חובה במשפט עברי בהיקף הליבה וקונוסף לסמינר  כולל את קורסי הליבה, סמינר *
 

 :(505-75)מס' מסלול:  מבנה התכנית לתואר שני ללא תזה
 

 תואר שני לא מחקרי )ללא תזה( 
 

אוכלוסיית 
 סטודנטים

 סיכום השלמה בחירה חובה*

בוגרי 
 משפטים

 ש"ש 24 ש"ש 4 ש"ש 10 ש"ש 10

בוגרי 
 גאוגרפיה

 ש"ש 24 ש"ש 4 ש"ש 9 ש"ש 11

בוגרי 
מחלקות 

 אחרות

 ש"ש 8 ש"ש 10 ש"ש 10
 

 ש"ש 28

 שש" 2וקורסי חובה במשפט עברי בהיקף כולל את קורסי הליבה, סמינר נוסף לסמינר הליבה  *
 
 
 

 שנה א'  

 )קורסי חובה )ליבה והשלמה:  

 ש"ש 1 -גישות במדיניות סביבתית )ליבה(  - 75-871 -

 ש"ש 1 -רגולציה פוליטיקה וסביבה )ליבה(  - 99-9001 -

 ש"ש 1 -)ליבה(  כלכלה סביבתית - 75-951 -

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ce_IEgeQapc&t=1s
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 1 -( לבוגרי גאוגרפיה; השלמה לבוגרי משפטים מבוא לאיכות הסביבה )ליבה - 75-221 -

 ש"ש

 יתקיים בתשע"ט - ש"ש 1 -אקולוגיה פוליטית )השלמה לבוגרי משפטים(  - 75-957 -

 ש"ש 1 -מבוא לאקולוגיה )השלמה לבוגרי משפטים(  - 75-142 -

  ש"ש 1 -)השלמה לבוגרי משפטים(  גאוגרפיה פוליטית - 75-598 -

)הקורס יתקיים  ש"ש 2 -מבוא למשפט ישראלי )השלמה לבוגרי גיאוגרפיה(  - 99-665 -

 (והרישום אליו יעשה באופן ידני ע"י מזכירות הפקולטה למשפטים בחופשת הסמסטר

)הקורס יתקיים בסמסטר ב'  ש"ש 2 -משפט ציבורי )השלמה לבוגרי גיאוגרפיה(  - 99-664 -

 תשע"ח והרישום אליו יעשה באופן ידני ע"י מזכירות הפקולטה למשפטים(

 

 שנה ב'  

 )קורסי חובה )ליבה: 

 ש"ש 1 -דיני איכות הסביבה )ליבה(  -

 ש"ש 2 -רגולציה ומדיניות סביבתית )ליבה(  -סמינר  -

 

 (:יש לבחור אחד) סמינרים   

 ש"ש 2 -גיאוגרפיה והיסטוריה משפטית  -

 ש"ש 2 -גבולות השוק  -

 ש"ש 2 -גלובליזציה ומשפט  -

 ש"ש 2 -היבטים סביבתיים של מסחר  -

 ש"ש 2 -המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים אחרות  -

 ש"ש 2 -נופי תרבות שימור ופיתוח  -

 ש"ש 2 -תמורות במרחב הכפרי  -

 

 )יש לבחור בהתאם לדרישות שבטבלאות(: ('ב-'קורסי בחירה )שנים א

 ש"ש 1 -ערים חכמות  - 70-668 -

 ש"ש 1 -תחבורה ואיכות הסביבה  - 75-151 -

 ש"ש 1 - בתכנון שימור ופיתוח אסטרטגיות חדשות  - 75-256 -

 ש"ש 1 -משאבי מים וסביבה  - 75-954 -

 ש"ש 2 -תורת המשפט  - 99-072 -

 ש"ש 1.5 -סדנה למחקר אמפירי  - 99-302 -

 ש"ש 1.5 -הסדנה למשפט ציבורי  - 99-329 -

  ש"ש 1.5 -משפט וכלכלה התנהגותית  - 99-394 -

       ש"ש 2.5 -ת קליניקה לרגולציה סביבתי - 99-509 -

 ש"ש 1 -דיני חקיקה  - 99-523 -
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 ש"ש 1 -דיני תכנון ובנייה  - 99-532 -

 ש"ש 2 -רגולציה )יתקיים בסמס' קיץ תשע"ח(  - 99-763 -

 ש"ש 1.5 -סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים  - 99-906 -

 ש"ש 1 - נטילה שלטונית של מקרקעין - 99-918 -

 ש"ש 1 - מבוא לדיני נזיקין - 99-6720 -

 ש"ש 1 -ופיתוח מקומי )לא יתקיים בתשע"ח(  גיאוגרפיה של יזמות  -

 ש"ש 1 -המחשבה התכנונית: היסטוריוגרפיה ביקורתית )לא יתקיים בתשע"ח(   -

 ש"ש 1 -מחצבים אנרגיה וסביבה )לא יתקיים בתשע"ח(   -

 ש"ש 1 -)לא יתקיים בתשע"ח(   21 -מים במאה ה -

 ש"ש 1 -מערכת תחבורה עירונית )לא יתקיים בתשע"ח(   -

 ש"ש 1סוגיות מתקדמות בגיאוגרפיה כלכלית )לא יתקיים בתשע"ח(   -

 ש"ש 1 -סוגיות נבחרות בגיאוגרפיה של פיתוח )לא יתקיים בתשע"ח(   -

 ש"ש 1 -תסקיר השפעה על הסביבה )לא יתקיים בתשע"ח(   -

 ש"ש 1 -(  תקופות הקרח )לא יתקיים בתשע"ח -

  

  ב'(-קורסי משפט עברי )שנים א'

בחופשת הסמסטר ו/או בסמסטר ב' ו/או בסמסטר קיץ תשע"ח. הרישום  הקורסים יתקיימו

 אליהם יעשה באופן ידני ע"י המזכירות. פרטים לגביהם יישלחו בהמשך. 

 

 :נושאים נוספים

לבצע רישום לקוד סטודנטים במסלול עם תזה נדרשים בהגשת עבודת מחקר )תזה(. עליהם . 1

  .בכל אחת משנות הלימודים לתואר תזה

בהתאם לדרישות הכלליות של האוניברסיטה כמפורט  יש להשלים חובה זו כשפה זרה: אנגלית .2

 ,בתקנון כאמור לפטורים בנוסף.  http://efl.biu.ac.il/node/1905בתקנון לימודי תואר שני: 

לתקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר  'ד יףלסעלתלמיד אפשרות לקבל פטור, בהתאם  תינתן

 וסביבה: אוגרפיהלג, וזאת בהתאם לנהוג במחלקה התכנית ראש ידי על פטור מתן שמאפשר שני

 הרצאה על עבודת הסמינריון באנגלית )כולל מצגת באנגלית( מתןמסלול בלי תזה: 

 באנגלית )כולל מצגת באנגלית( התזההרצאה על עבודת  מתןמסלול עם תזה: 

. חובת לימודי יסוד ביהדות: במקום קורסי יסוד ביהדות, הסטודנטים בתכנית ילמדו קורסים 3

אילן נדרשים -במשפט עברי של הפקולטה למשפטים. סטודנטים שהינם בעלי תואר קודם מבר

 4 אילן נדרשים בהיקף של-. סטודנטים שאינם בוגרי ברשש" 2בקורסי משפט עברי בהיקף של 

  במשפט עברי.    ש"ש

    בוגרי תכניות לימודי סביבה במדעי הטבע יהיו פטורים מקורס ההשלמה "מבוא לאקולוגיה" .4

http://efl.biu.ac.il/node/1905

