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 גשפ"ומידע לקראת אוריינטציה ת לו"ז

קטנות  בקבוצות ערכויי המפגשיםמרבית  , כאשר18-21.10.22בין התאריכים  באוניברסיטהייערך  שבוע האוריינטציה

  עם מדריך/ה קבוע/ה. סטודנטים/ות 15-20של 

 45:08-:0017 ,1018. שלישייום  :2מסלול א+  1מסלול א

 בקבוצות שיעורים

הסבר על הליכי משמעת באוניברסיטה עם סגנית דיקאן  ,עם דיקאן הפקולטה, פרופ' ישי בלנק מפגש פתיחה (1

 .חלוקה לקבוצות האוריינטציהו הפקולטה, ד"ר יופי תירוש

 היכרות בקבוצות ואירוע פתיחת שבוע האוריינטציה.  (2

 .מושגים מעולם המשפט ;תהישראליושיטת המשפט המשפט מערכת  – בקבוצות יםשיעור (3

 הדרכה לקריאה וניתוח של פסק דין. (4

 .סיור בפקולטה (5

 סיכום פסק דין. תמטלחלוקת  (6

 17:00-45:08, 1019. רביעייום  :2מסלול א+  1מסלול א

 + שיעורים בקבוצות  ל האוריינטציהליום שיעורים משותף לכ

 י/ותונציג ות/תוכנית כלים שלובים, נציג סנגורי הסטודנטים ות/נציגי ות,/דקאנט הסטודנטיםות /מפגש עם נציגי (1

 ות./אגודת הסטודנטים

 מיארה. היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרבשל הרצאת אורח  (2

 ושילוב בפקולטה.  מגוון עלמפגש  (3

 ות. /מפגש עם מועצת הסטודנטים (4

 .הפקולטה ות/עם מרצי קטנות פאנלים בקבוצות (5

 ה.יוהזמנת חדרים בספרי מידע אישימודל,  הדרכת (6

 בפקולטה. ות/שימוש בעזרים לימודיים ומנהליים לסטודנטים – חיפוש במאגרי מידע משפטיים (7

 .וטיפים ללמידה למבחנים לאורך הסמסטר הדרכת תוכנת בחינות ממוחשבת (8

 מהפקולטה. מרצהעם  ות/חדשים ות/עולים ות/שיחה לסטודנטים (9

 00:17-8:45, 1020. חמישייום  :2מסלול א+  1מסלול א

 שיעורים בקבוצות

 הקניית מיומנות של הכנת עבודה באמצעות ניתוח קייס תיאורטי. (1

 ' עם מרצה מהפקולטה.ה'הרצאה לדוגמ (2

 .לקראת קורסי התיאוריה הנלמדים בפקולטה – שיעור תיאוריה משפטית (3
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 הסבר על מבנה התואר הראשון. (4

כלכלה/מדעי  –)מדעי הרוח; מדעי החברה  התואר במשפטים עם חוג נוסף ות/משלביול ות/עתודאיםפאנלים ל (5

 המדינה/פסיכולוגיה; חשבונאות; ניהול(.

 00:14-45:08- 1021. שישייום  :2מסלול א+  1מסלול א

 תומסיבת סיום משותפ שיעורים בקבוצות

 .דין שיעור פתרון מטלת סיכום פסק (1

 באמצעות ניתוח קייס. בפקולטה למשפטיםהדרכה מעשית על פתרון מטלות  (2

 פעילות סיכום קבוצתית. (3

 מידע נוסף

 כמה זמן לשריין?

לאחר גם זמן ריין לש ים/ות. בנוסף, אנו ממליציםעיכוב ווייתכן שלעיתים יחול משוערות בלבדשעות הסיום הן  שימו לב:

גם  למעוניינים/ות לאחריהם ייערכוכאשר  ,ימי האוריינטציה יחסית עמוסים ואינטנסיביים –שעות האוריינטציה 

 .ך/ה ותינתן מטלה לביצוע במהלך השבועישיחות אישיות עם המדר

 שלנו? ות/מי יהיו המדריכים

מועמדים/ות נבחרו בקפידה מבין עשרות , אשר בפקולטה למשפטים בשנים ג' וד' ות/סטודנטים ם/ןה ות/כלל המדריכים

חוגים  ות/משלביםן /במהלך חודשי הקיץ. חלקם ובקוצר רוח לפגוש אתכם/ן לאחר הכנה ארוכה שביצע ות/ומחכים

הם/ן  – במסגרות אקדמיות וחברתיות רבות בפקולטה ומחוצה לה ות/פעילים ן/ורובם נוספים עם לימודי המשפטים

כל  םקשר עניצור  לקראת שבוע האוריינטציה, ת חששות.להתחיל את השנה בכיף ועם כמה שפחו ן/ישמחו לעזור לכם

 אחד ואחת מכם.

אנו כאן לה.  יההכנה מקצועית וחברתית שאין שני תהווההאוריינטציה אשר  לא לפספס את בחום ממליצים/ותאנו 

 למהנה וקלה יותר. בפקולטה,  ות/חדשים ות/, כסטודנטיםן/תכםיחווית להפוך אכדי בונעשה הכל  ן/בשבילכם

 אם יש לי עוד שאלות?

 .של תכנית האוריינטציה הפייסבוק בקבוצתמוזמנים לשאול כל שאלה שיש לכם 

 

 נתראה בקרוב!

 גתשפ"צוות אוריינטציה 

https://www.facebook.com/groups/1074057189853729/

