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 תואר שני  – הנחיות רישום למערכת שעות באמצעות מערכת הפריא"ל

 

 תוכן עניינים:

מרוכזים הסלולים במלסטודנטים רישום הנחיות 

)משפטנים ולא משפטנים  ללא תזהלתואר שני 

 הרשומים לתכנית מרוכזת של שנה אחת(

 

 2עמ' 

  לתואר שני עם תזההנחיות רישום לסטודנטים 

 

 5עמ' 

 ללא תזהלתואר שני הנחיות רישום לסטודנטים 

 משפטנים הרשומים לתכנית לימודים של שנתיים()

 

 6עמ' 

הנחיות רישום לסטודנטים הלומדים לתואר שני 

 )המסלול המשולב( במסלול הישיר ללא תזה

 7עמ' 
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 מסלולים מרוכזים ללא תזה

 *הערות כלליות: 

מרוכזים עם מערכות מובנות של קורסי חובה, יש  במסלוליםלמרות שמדובר  -
 .באמצעות הפריא"ל המובנהלבצע רישום למערכת 

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

 

 ותכניות חורף תשע"

 וחורף תשע" -משפטנים תואר שני ל – 99-568. מסלול מס' 1

 בלבד: זתשע" -נה הכוללת קורסי סמסטר א' מוב יש לבצע רישום למערכת -

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

 s://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=loginhttp קישור לפריא"ל:

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

  "יש ללחוץ על חלונית "בחר מערכת מובנית"  –ב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה
 "ו"חורף תשע -תואר שני למשפטנים ולאחר מכן ללחוץ על "

 קורסי המערכת המובנה, יש ללחוץ על "הצג קורסים במערכת"ב צפותל על מנת 

 "יש לבצע רישום למערכת על ידי לחיצה על "בצע בחירת מערכת 

 .בסרגל שבראש הדף, ניתן להכנס "למערכת שעות" על מנת לוודא שהרישום התקבל 

 

 וחורף תשע" -לימודי משפט לבוגרי כלכלה ומנע"ס תואר שני ב – 99-569. מסלול מס' 2

 בלבד: זתשע" -נה הכוללת קורסי סמסטר א' יש לבצע רישום למערכת מוב -

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

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

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

  "יש ללחוץ על חלונית "בחר מערכת מובנית"  –ב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה
 "וחורף תשע - ס"ולאחר מכן ללחוץ על "בוגרי כלכלה ומנע

 קורסי המערכת המובנה, יש ללחוץ על "הצג קורסים במערכת"בצפות על מנת ל 

 "יש לבצע רישום למערכת על ידי לחיצה על "בצע בחירת מערכת 

 מנת לוודא שהרישום התקבל. בסרגל שבראש הדף, ניתן להכנס "למערכת שעות" על 
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 וחורף תשע" –לימודי משפט לבוגרי מדה"ח והרוח בתואר שני  – 99-570. מסלול מס' 3

 בלבד: זתשע" -נה הכוללת קורסי סמסטר א' יש לבצע רישום למערכת מוב -

  ספרות )כולל ספרת  9 –יש להכנס למערכת הפריא"ל באמצעות הכנסת מס' ת"ז מלא
 . האישית שקיבלתם מהאוניברסיטה מאביקורת( והסיס

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

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

  "יש ללחוץ על חלונית "בחר מערכת מובנית"  –ב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה
 "ח חורף תשעו"בוגרי מדה -תואר שני וץ על "ולאחר מכן ללח

 קורסי המערכת המובנה, יש ללחוץ על "הצג קורסים במערכת"ב צפותעל מנת ל 

 "יש לבצע רישום למערכת על ידי לחיצה על "בצע בחירת מערכת 

 ל שבראש הדף, ניתן להכנס "למערכת שעות" על מנת לוודא שהרישום התקבל.בסרג 

 

 ו"חורף תשע -מתוגבר מיסוי  תואר שני בלימודי משפט - 99-571מסלול מס' . 4
 
 :ז בלבד"תשע -יש לבצע רישום למערכת מובנה הכוללת קורסי סמסטר א'  -

  ספרות )כולל ספרת  9 –יש להכנס למערכת הפריא"ל באמצעות הכנסת מס' ת"ז מלא
 . האישית שקיבלתם מהאוניברסיטה מאביקורת( והסיס

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

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

  "יש ללחוץ על חלונית "בחר מערכת מובנית"  –ב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה
 "חורף תשעו-משפטים מתוגבר מיסויוץ על "ולאחר מכן ללח

 קורסי המערכת המובנה, יש ללחוץ על "הצג קורסים במערכת"ב צפותעל מנת ל 

 "יש לבצע רישום למערכת על ידי לחיצה על "בצע בחירת מערכת 

 ל שבראש הדף, ניתן להכנס "למערכת שעות" על מנת לוודא שהרישום התקבל.בסרג 

 

לא ; ל (6201אוקטובר ) זבשנה"ל תשע"למשפטנים המתחילים לימודיהם ]תכניות קיץ 

 [(6201 אוגוסט) וקיץ תשע" טרמשפטנים המתחילים לימודיהם בסמס

 /משפחה-גישור/ מקרקעין-במסלולים: מסחרי םמשפטניתואר שני ל – 99-572מסלול מס' . 1
 2016אוקטובר  – ולציה/רגציבורי-פלילי

לבצע רישום למערכת מובנה של המסלול המבוקש )המערכת כוללת קורסי לבחור התמחות, יש  -
 : ולהרשם לשני סמינרים (זב' של תשע"-סמסטר א' ו

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

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

 (: יש לעמוד על /רגולציהציבורי-/פלילימשפחה-/גישוריןעמקרק-בחירת התמחות )מסחרי
התמחות". במסך שנפתח יש לבחור "תפריט רישום לקורסים" וללחוץ על "בחירת 

 התמחות וללחוץ על "בצע בחירת התמחות".
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  יש לבצע רישום למערכת מובנה. יש לעמוד על "תפריט רישום לקורסים" שבסרגל
ב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה" שבראש הדף ולבחור ב"רישום למערכת מובנה". 

קורסי המערכת, יש ללחוץ על לצפות ב המערכת של המסלול הרצוי. על מנת יש לבחור את
 לחיצה על "בצע בחירת מערכת". ב"הצג קורסים במערכת". יש לבצע רישום למערכת 

  ."יש לבצע רישום לשני סמינרים. ב"תפריט רישום לקורסים" יש לבחור ב"חפש קורס
יפתח דף ובו אופציות שונות לחיפוש קורסים. באופציית החיפוש "סוג תוכנית" יש לבחור 

יפתח  ".קיץ סמינרים - רגולציהציבורי/-פלילי/משפחה-גישור/מקרקעין-מסחרי ד"עו" - ב
פרטים לגבי כל סמינר לצפות ב . על מנתדף ובו כל הסמינרים המוצעים במסלול המבוקש

לסמינר רצוי על ידי לחיצה על כפתור יש להרשם יש ללחוץ על כפתור "הצג קורס". 
   .יש להרשם לשני סמינרים"רישום לקורס". 

)המועדים המופיעים בסמס' ב' הם  יתקיימו בסמסטר א' בלבד. הסמינריםהערה: * 
 לצורכי מערכת(

  בסרגל שבראש הדף, ניתן להכנס "למערכת שעות" על מנת לוודא שהרישום למערכת
 הקורסים ולסמינרים התקבל.

 

 2016 גוסטאו –תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה ומנע"ס  – 99-573. מסלול מס' 2

( ולהרשם זב' של תשע"-יש לבצע רישום למערכת מובנה )המערכת כוללת קורסי סמסטר א' ו -
 לשני סמינרים: 

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

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

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

 " סמשפטים לבוגרי כלכלה ומנעב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה" יש ללחוץ על-
 "קיץ

 קורסי המערכת, יש ללחוץ על "הצג קורסים במערכת". לצפות ב על מנת 

  ."יש לבצע רישום למערכת על ידי לחיצה על כפתור "בצע בחירת מערכת 

  ."יש לבצע רישום לשני סמינרים. ב"תפריט רישום לקורסים" יש לבחור ב"חפש קורס
חיפוש "סוג תוכנית" יש לבחור יפתח דף ובו אופציות שונות לחיפוש קורסים. באופציית ה

דף ובו כל הסמינרים המוצעים במסלול. על יפתח  ם".וניסמינרי - סמנעבוגרי כלכלה ב"
מנת לראות פרטים לגבי כל סמינר יש ללחוץ על כפתור "הצג קורס". יש להרשם לסמינר 

   .יש להרשם לשני סמינריםרצוי על ידי לחיצה על כפתור "רישום לקורס". 

)המועדים המופיעים בסמס' ב' הם  הסמינרים יתקיימו בסמסטר א' בלבד.הערה: * 
 לצורכי מערכת(

  בסרגל שבראש הדף, ניתן להכנס "למערכת שעות" על מנת לוודא שהרישום למערכת
 הקורסים ולסמינרים התקבל.
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 2016 אוגוסט –והרוח  תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדה"ח – 99-574מסלול מס' . 3

( ולהרשם זב' של תשע"-יש לבצע רישום למערכת מובנה )המערכת כוללת קורסי סמסטר א' ו -
 לשני סמינרים: 

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

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

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

 "קיץ-ח"משפטים לבוגרי מדהץ על "יש ללחו ב"בחירת מערכת מובנית מתוך רשימה" 

  קורסי המערכת, יש ללחוץ על "הצג קורסים במערכת". לצפות בעל מנת 

  ."יש לבצע רישום למערכת על ידי לחיצה על כפתור "בצע בחירת מערכת 

  ."יש לבצע רישום לשני סמינרים. ב"תפריט רישום לקורסים" יש לבחור ב"חפש קורס
חיפוש קורסים. באופציית החיפוש "סוג תוכנית" יש לבחור יפתח דף ובו אופציות שונות ל

". יפתח דף ובו כל הסמינרים המוצעים במסלול. על מנת םוניסמינרי - ח"בוגרי מדהב"
לראות פרטים לגבי כל סמינר יש ללחוץ על כפתור "הצג קורס". יש להרשם לסמינר רצוי 

   .שני סמינריםיש להרשם לעל ידי לחיצה על כפתור "רישום לקורס". 

)המועדים המופיעים בסמס' ב' הם  הסמינרים יתקיימו בסמסטר א' בלבד.הערה: * 
 לצורכי מערכת(

  בסרגל שבראש הדף, ניתן להכנס "למערכת שעות" על מנת לוודא שהרישום למערכת
 הקורסים ולסמינרים התקבל.

 

  תואר שני עם תזה

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

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

  :יש לחפש קורסים ולבצע רישום אליהם על פי דרישות תכנית הלימודים 
הדף יש לעמוד על "תפריט רישום לקורסים" וללחוץ על "חפש  רגל שבראשבס .1

 . יפתח מסך ובו אופציות שונות לחיפוש קורסים. קורס"
כנית קורסים מוצעות על פי קטגוריות הקורסים שבת ניתן לראות רשימות .2

 .על ידי שימוש באופציית החיפוש "סוג תוכנית" הלימודים

ב"סוג תוכנית" יש לבחור בכל פעם בקטגוריית קורסים אחת וללחוץ על כפתור  .3
יפתח דף ובו כל הקורסים השייכים לקטגורייה. ניתן לראות  "בצע חיפוש".

לחיצה על כפתור "הצג קורס". יש להרשם לקורס רצוי פרטיו של כל קורס על ידי 
 על ידי לחיצה על כפתור "רישום לקורס".  

 :להלן דרישות תכנית הלימודים על פיהן עליכם לבצע רישום לקורסים

 (תזה)הגשת עבודת מחקר  .1

 :שמיעהחובות  .2

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

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

 (ש"ש 4) ס"ש 8  סמינריונים מחקריים  2 -
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 (ש"ש 0.5) ס"ש 1  בחירה בשפה האנגליתקורס  -

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

 
 (ש"ש 14) ס"ש 28     כ "סה

 

  למדו את ם הנו במשפט עברי ילתואר שני אשר נושא עבודת המחקר שלהסטודנטים
-99)ברי סדנת חוקרים במשפט ע"וכן את הסדנה , (99-982) "סדנה במשפט עברי"הסדנה 

 .מקצועות הבחירה כחלק ממכסת (312

  מקצועות בחירה מתוך תכנית הלימודים וילמדו סמינריונים מחקריים הסטודנטים
  .של הפקולטה הרגילה

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

  שלו לתזה. בעצה אחת עם המנחה

  ות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובשפה בתואר השני ימלאו אחר דרישסטודנטים
 .האנגלית

 

 הערות:

 .)שנתיים( שנות הלימודים לתואר כללשלעיל מתייחסות  הדרישות* 

  * בשנה שהסמינר "מחקר משפטי" או הסדנה "סדנת הכנה לכתיבת תזה" לא יתקיימו, יש 
 תקיים תמחקר משפטי" במקום " (זהשנה )תשע"להרשם לקורס חלופי שיוצע באותה שנה. 

 ( ויש להרשם אליה.  99-271"סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים" )

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

לוודא בסיום ההרשמה ועליו  על הסטודנט מוטלת נכוןהאחריות על רישום * לתשומת לבכם, 
 שבפריא"ל אם עמד בחובותיו.  באמצעות הכפתור "מאזן תכנית לימודים"

 

 )תכנית לימודים של שנתיים( תואר שני ללא תזה

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

 ?prgname=loginhttps://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspxקישור לפריא"ל: 

  :יש לחפש קורסים ולבצע רישום אליהם על פי דרישות תכנית הלימודים 
רגל שבראש הדף יש לעמוד על "תפריט רישום לקורסים" וללחוץ על "חפש בס .1

 קורס". יפתח מסך ובו אופציות שונות לחיפוש קורסים. 
כנית ניתן לראות רשימות קורסים מוצעות על פי קטגוריות הקורסים שבת .2

 .על ידי שימוש באופציית החיפוש "סוג תוכנית" הלימודים

ב"סוג תוכנית" יש לבחור בכל פעם בקטגוריית קורסים אחת וללחוץ על כפתור  .3
"בצע חיפוש". יפתח דף ובו כל הקורסים השייכים לקטגורייה. ניתן לראות 

 פרטיו של כל קורס על ידי לחיצה על כפתור "הצג קורס". יש להרשם לקורס רצוי
 על ידי לחיצה על כפתור "רישום לקורס".  
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 להלן דרישות תכנית הלימודים על פיהן עליכם לבצע רישום לקורסים:

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

 (ש"ש 4)ס "ש 8   סמינריונים מחקריים  2 -
___________________________________________ 
 (ש"ש 16)ס "ש 32     כ "הס
 

  (99-982) "סדנה במשפט עברי" סדנהאר שני במשפט עברי ילמדו את הלתוסטודנטים 
  .כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה

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

  הסטודנטים ללמוד סמינריון אחד לפחות בשנת הלימודים הראשונהעל. 

  בתואר השני ימלאו אחד דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות.סטודנטים 

  לפחות 75לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע תנאי.  

 

 .)שנתיים( שנות הלימודים לתואר שלעיל מתייחסות לכל דרישותה הערה:* 

לוודא בסיום ההרשמה ועליו  על הסטודנט מוטלת נכוןהאחריות על רישום * לתשומת לבכם, 
 שבפריא"ל אם עמד בחובותיו.  הכפתור "מאזן תכנית לימודים"באמצעות 

 

 מסלול הישיר ללא תזהתואר שני ב

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

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

  :יש לחפש קורסים ולבצע רישום אליהם על פי דרישות תכנית הלימודים 
על "חפש רגל שבראש הדף יש לעמוד על "תפריט רישום לקורסים" וללחוץ בס .1

 קורס". יפתח מסך ובו אופציות שונות לחיפוש קורסים. 
כנית ניתן לראות רשימות קורסים מוצעות על פי קטגוריות הקורסים שבת .2

 .על ידי שימוש באופציית החיפוש "סוג תוכנית" הלימודים

ב"סוג תוכנית" יש לבחור בכל פעם בקטגוריית קורסים אחת וללחוץ על כפתור  .3
תח דף ובו כל הקורסים השייכים לקטגורייה. ניתן לראות "בצע חיפוש". יפ

פרטיו של כל קורס על ידי לחיצה על כפתור "הצג קורס". יש להרשם לקורס רצוי 
 על ידי לחיצה על כפתור "רישום לקורס".  

 

 להלן דרישות תכנית הלימודים על פיהן עליכם לבצע רישום לקורסים:

לתואר השני הלימודים . שנות לימוד ארבעכוללת של ודי התכנית במשך תקופה לימ להשליםניתן 
השנים בשלוש שני הסמסטרים של שנת הלימודים הרביעית. במסלול הישיר מתקיימים במהלך 

 הראשונות לא יהיה ניתן ללמוד קורסים על חשבון מכסת השעות של התואר השני.

 :זה הן כדלקמן לולסהשמיעה במחובות 

 (ש"ש 4)ס "ש 8 ינריונים מחקרייםסמשני  -

 (ש"ש 10.5)ס "ש 21  בחירהמקצועות  -
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  (ש"ש 1.5)ס "ש 3    *סדנה -
____________________________________ 

 (ש"ש 16)ס "ש 32    כ"סה

 

 הערות:

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

 .במסגרת מכסת הנקודות לתואר השנידנה שנלמדה במסגרת התואר הראשון לא תוכל להכלל ס* 

ההרשמה לוודא בסיום ועליו  על הסטודנט מוטלת נכוןהאחריות על רישום * לתשומת לבכם, 
 שבפריא"ל אם עמד בחובותיו.  באמצעות הכפתור "מאזן תכנית לימודים"

 

 


