
 

 

 

 2013אוגוסט 

  שלום רב וברוכים הבאים לפקולטה למשפטים! תלמידי שנה א' היקרים,

מתברר שלא כל ההתחלות קשות. תכנית האוריינטציה נוצרה למענכם, ומטרתה להקל עליכם את הכניסה 

 לאוניברסיטה ככלל ולפקולטה למשפטים בפרט, מבחינה לימודית, חברתית ואישית.
 

במתכונת של ארבעה ימי הכנה מרוכזים בהם יועברו תכנים אשר יקנו לכם כלים מתקיימת  תכנית האוריינטציה

 20-ימים אלה יתקיימו במסגרת של  קבוצות קטנות של כלימודיים בסיסיים כסטודנטים מתחילים בפקולטה.  

שהיו לא מזמן סטודנטים למשפטים בשנים מתקדמות,  41צוות של חונכי משפט, סטודנטים. ההדרכה מתבצעת  ע"י 

במקומכם ומבינים היטב את ההתרגשות והחששות שאתם  חווים. הם ישמחו לסייע ולהיות כתובת לבעיותיכם 

במסגרת תכנית האוריינטציה נכיר מושגים חשובים בעולם המשפט הישראלי, נלמד כיצד קוראים חוק  ושאלותיכם.

. במהלך כל פעילויות ואיך מתכוננים למבחנים תקניתמהי כתיבה אקדמית , ופסק דין, כיצד כותבים עבודה במשפטים

  שלנו.יאפשרו לכם נחיתה רכה בפקולטה שלנו אשר עצות התכנית נבקש לשתף אתכם בחוויות וה

 

 . 0.01.03שלישי וביום  31.9.03שני   ביוםוהוא  יערך  המפגש הראשון שלנו יהיה מפגש רישום )זהו מפגש מאד מומלץ(

הלימודים בפקולטה ומערכת הבידינג וכן  תכניתרישום לקורסים של שנה א'. נסביר לכם על במפגש זה נסייע לכם ב

 ב' של שמות המשפחה-השיבוץ לימים ולשעות יעשה ע"פ סדר הא' תינתן עזרה מעשית בהרשמה בחדר המחשבים.

 (. מצורף, עוזרת ראש מנהל לענייני תלמידים אשר הגב' יעל יוסף)פירוט במכתבה של 

 כמפורט:   3103לאוקטובר   9, 8, 7, 6 האוריינטציה תתקיים בשבוע שלפני תחילת שנה"ל, בתאריכים: תכנית

 יתקיים יום אוריינטציה אוניברסיטאי.  01.01.03ביום חמישי 

 
 43079 – 0099  בשעות  6.01.03 –יום א' 

 יש להגיע בבוקר יום א' ללובי הפקולטה במשפטים מצוידים בכלי כתיבה.
 

 40099 – 0099   בשעות  7.01.03 –' ביום 
 

  40099 – 49099 בשעות  8.01.03  – 'ג יום
 

 43099 –  47099  בשעות 9.01.03 –ד' יום 
 

 אירוע פתיחת שנה וכנס קבלת פנים עם דקאן הפקולטה והסגל   - 07:11
 

 יום אוריינטציה אוניברסיטאי. פרטים ישלחו בנפרד.  – 01.01.03 –יום ה' 
 

 צירת קשר ומידע נוסף : לי

  בפייסבוק  כנית האוריינטציהרום תבפו * בכל שאלה או בעיה, צוות החונכים עומדים לרשותכם
להתחיל להכיר  שם גם תוכלו ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א – 3103/  3102תכנית האוריינטציה שם הקבוצה0

                                             .את חבריכם החדשים לספסל הלימודים

 

 מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 דתשע" האוריינטציהצוות 

 

  ת"א אוניברסיטת –פקולטה למשפטים ב

 ת"את"א


