
 

 

 

 

 תלמידי שנה א' היקרים,

 "ז!ברוכים הבאים לפקולטה למשפטים ולסדנת האוריינטציה תשע

לנוחיותכם, מצורף להלן לו"ז סדנת האוריינטציה תשע"ז. תשומת לב לכך שהלו"ז עדיין 

סדנת האוריינטציה תעבור בשני סבבים שונים בעלי לו"ז ולכך שאיננו סופי ונתון לשינויים, 

הלו"ז  בענייןנוספים  ות ועדכוניםשונה, אך מקביל, ועל כן מצורפים להלן שני הלו"זים. הודע

 לכם ע"י המדריכים. וימסרילקבוצה שלכם  והסופי הרלוונטי

 

 להתראות באוקטובר,                                                                                                      

 צוות אוריינטציה תשע"ז

 

 27.10.2016-25לו"ז שבוע האוריינטציה תשע"ז | שנה א' | 
 עמית פרץ רכז סדנת האוריינטציה:

טוב, עדי גרמזי, נעמה רוט, רותם בבלי, אראל פלאי, רן הופמן, יעל -תמיר בר אוריינטציה:המדריכי 

 רודזינקו, צליל אליהו, חן ירמיהו ונועה הירש.

 

 

 )הקבוצות של עדי, רותם, רן וחן( 4-1' | קבוצות אסבב 

 יום שלישי 25.10.16

 קליטה מוקדמת במעונות )למי שרלוונטי עבורו( 8:30

 התכנסות 12:30

דבר , דבר אחראי המועמדים ומתקבלים בפקולטה, דברי פתיחה: דבר הדיקן 12:45 – 13:45

 רכז האוריינטציהצים לתלמידי בוגר, דבר היוע

 שעת חונך ראשונה + סיור בפקולטה ובקמפוס + הפסקת צהריים 13:45 – 17:00

 הרצאה אקדמית  17:00 – 18:00

 מרכז לרנר, מרכז הספורט האוניברסיטאי  18:15

 



 

 

 

 רביעייום  26.10.16

 ביקור בבית המשפט העליון 8:30 – 11:00

 הרצאת מתמחה  11:15 – 12:15

 ארוחת צהריים 12:30 – 13:00

 שעת חונך שנייה  13:00 – 14:30

  הסעות למעונות ולאוניברסיטה 14:45

  

 סיור בירושלים וערב בילוי ירושלמי לילה - 19:00

 

 

 

 חמישייום  27.10.16

 התכנסות 9:00

מודל ואתרי האינטרנט של : נבו, 1+2הדרכה בחוות המחשבים לקבוצות  9:15 – 11:15

 הפקולטה והאוניברסיטה

 3+4סיור והדרכה בספריית משפטים לקבוצות  9:15 – 10:15

 1+2סיור והדרכה בספריית משפטים לקבוצות  11:15 – 12:15

: נבו, מודל ואתרי האינטרנט של 3+4הדרכה בחוות המחשבים לקבוצות  10:15 – 12:15

 הפקולטה והאוניברסיטה

 תכניות משולבות 12:30 – 13:00

 חוגיים-מפגש עם סטודנטים משלבים וחד 13:00 – 14:00

 הפסקת צהריים 14:00 – 14:45



 

 

 

 

הצגת ארגונים הפועלים בפקולטה: דיקנט הסטודנטים, אגודת הסטודנטים  14:45 – 15:45

למשפטים, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, מרכז ברירה, 

פעמונים, פרויקט גל, מועדון הדיבייט, פרוייקט המועדונים המשפטיים 

 הפקולטה, הקבוצה הירושלמית לזכויות להט"ב. 

 פאנל משפטנים 16:15 – 17:30

 שעת חונך שלישית ושיחת סיכום 17:45 – 19:15

 

 

 

 

 

 )הקבוצות של תמיר, נעמה, אראל ונועה( 8-5קבוצות  ' | בסבב 

 יום שלישי 25.10.16

 קליטה מוקדמת במעונות )למי שרלוונטי עבורו( 8:30

 התכנסות 11:00

, דבר אחראי המועמדים ומתקבלים בפקולטה, דברי פתיחה: דבר הדיקן 11:15 – 12:15

 רכז האוריינטציהצים לתלמידי בוגר, דבר דבר היוע

 שעת חונך ראשונה + סיור בפקולטה ובקמפוס + הפסקת צהריים 12:15 – 15:30

הצגת ארגונים הפועלים בפקולטה: דיקנט הסטודנטים, אגודת  15:30 – 16:30

הסטודנטים למשפטים, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, מרכז 

ברירה, פעמונים, פרויקט גל, מועדון הדיבייט, פרויקט המועדונים 

 , הקבוצה הירושלמית לזכויות להט"ב.המשפטיים הפקולטה

 הרצאה אקדמית 17:00 – 18:00

  מרכז לרנר, מרכז הספורט האוניברסיטאי 18:15



 

 

 

 

 רביעייום  26.10.16

 התכנסות ברחבת ביהמ"ש העליון 10:00

 שעת חונך שנייה 10:15 – 11:45

 ארוחת צהריים  11:45 – 12:15

 ביקור בבית המשפט העליון 12:30 – 15:00

 הרצאת מתמחה  15:15 – 16:15

 הסעות למעונות ולאוניברסיטה 16:30

  

 סיור בירושלים וערב בילוי ירושלמי לילה - 19:30

 חמישייום  27.10.16

 התכנסות 10:15

 תכניות משולבות  10:30 – 11:00

 חוגיים-מפגש עם סטודנטים משלבים וחד 11:00 – 12:00

: נבו, מודל ואתרי האינטרנט של 5+6הדרכה בחוות המחשבים לקבוצות  12:15 – 14:15

 והאוניברסיטההפקולטה 

 7+8סיור והדרכה בספריית משפטים לקבוצות  12:15 – 13:15

 7+8הפסקת צהריים לקבוצות  13:15 – 14:00

: נבו, מודל ואתרי האינטרנט של 7+8הדרכה בחוות המחשבים לקבוצות  14:00 – 16:00

 הפקולטה והאוניברסיטה

 5+6הפסקת צהריים לקבוצות  14:15 – 15:00

 5+6סיור והדרכה בספריית משפטים לקבוצות  15:00 – 16:00

 פאנל משפטנים 16:15 – 17:30

 שעת חונך שלישית ושיחת סיכום 17:45 – 19:15



 

 

 


