הפקולטה למשפטים
Faculty of Law
كلية الحقوق
מזכירות סטודנטים

אוקטובר 2020
לכבוד
תלמידי שנה א'
שלום רב,
הנדון :הזמנה עדכנית לימי אוריינטציה בפקולטה למשפטים
בימים  15.10.2020 - 14.10.2020יתקיימו שני ימי אוריינטציה לקראת שנת לימודיכם/ן הראשונה
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,במסגרת הקורסים "מקורות המשפט הישראלי"
ו"מיומנויות משפט ומידע" ,וההשתתפות בהם הינה חובה.
לנוכח הגבלות התנועה וההתקהלות החלות כיום ,ימי האוריינטציה ייערכו "מרחוק" דרך מערכת
הזום.


קישור התחברות ליום האוריינטציה הראשון:

https://us02web.zoom.us/j/84821428009?pwd=WGRrb1hqRmlkbUp2SU1nNXp1
aldrQT09



Meeting ID: 848 2142 8009
Passcode: 218319
להלן התכנית המפורטת של ימי האוריינטציה:

יום האוריינטציה הראשון 14.10.2020
שעה

תוכן

9:40-9:30

חיבור לזום ובדיקת נוכחות

10:00-9:40

דברי פתיחה וברכות והצגת תכנית יום
האוריינטציה

10:00-11:00

הרצאה מאת נשיא בית המשפט העליון בדימוס
פרופ' אשר גרוניס
"היועץ המשפטי לממשלה והדמוקרטיה
הישראלית"

11:00-11:30

הצגות:
דיקנט הסטודנטים ,מועצת הסטודנטים ,אגודת
הסטודנטים ,הל"ב ,מועדון הדיבייט

11:30-12:00

זמן לשאלות של הסטודנטים
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קישור התחברות ליום האוריינטציה השני:
https://us02web.zoom.us/j/83732336994?pwd=OXo0YjZXQU83R3pKM1FTUTA2elZvd
z09
Meeting ID: 837 3233 6994
Passcode: 436332

יום האוריינטציה השני 15.10.2020
שעה

תוכן

8:50-9:00

חיבור לזום ובדיקת נוכחות

09:00-9:45

היכרות עם החונך/ת ותוכנית החונכות

09:45-10:30

הכרת שנה א' ,למידה דרך הזום ,ואתיקה
סטודנטיאלית

10:30-11:00

הדרכת מחשוב בסיסית

11:00-11:30

הפסקה

11:30-12:15

היכרות עם מרצי מקורות
(רלוונטי לכל הקבוצות למעט קבוצות  21ו)24 -

12:30-13:15

היכרות עם מרצי מקורות
(רלוונטי לקבוצות  21ו)24 -



בנוסף לימי האוריינטציה ,יתקיים בשבוע הראשון של לימודיכם/ן ,שיעור השלמה במסגרת
קורס "מיומנויות משפט ומידע" בנושא "ניתוח פסק דין" ,במועדים הבאים :קבוצות ,21 ,14
 :24 ,23ביום  19.10.2020בשעה .9:00



קבוצות  13 ,12ו :22 -ביום  19.10.2020בשעה .13:00



קבוצה  :11הודעה על מועד השיעור תפורסם בהמשך.

ההשתתפות בשיעור "ניתוח פסק דין" הינה חובה .לקראת השיעור ,הנכם/ן מתבקשים/ות לקרוא
ולסכם (על גבי לא יותר מעמוד אחד) את פסק הדין שניתן בערעור אזרחי  7824/95תשובה נ' בר נתן,
פ"ד נ"ה (.)1998( 289 )1
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ניתן למצוא את פסק הדין באתר הפקולטה ← לשונית לימודים ← סטודנטים/יות חדשים/ות ←
סטודנטים חדשים לתואר ראשון ← ימי הכנה
ניתן למצוא את פסק הדין גם בלוח המודעות של הפקולטה למשפטים.
להלן קישור לכניסה ללוח המודעות של הפקולטה למשפטים (נכנסים לאתר הפקולטה למשפטים
בכתובת .http://law.haifa.ac.il :יש ללחוץ למעלה בצד ימין "לוח מודעות"
(מעל "הפקולטה למשפטים") .לאחר לחיצה על "לוח מודעות" יתקבל המסך
הבא:
יש להקיש את מספר תעודת הזהות שלכם ואת הסיסמה שקיבלתם במכתב
הקבלה לפקולטה.
(אנו נשלח את פסק הדין גם בדואר אלקטרוני ע"פ הכתובת המעודכנת
במערכת לטובת אלו שטרם קיבלו את מכתב הקבלה).
לאחר הכניסה ללוח המודעות ,יש להיכנס ל"הודעות כלליות" ולחפש הודעה
שכותרתה :פסק דין לתלמידי שנה א'.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה,
פרופ' נויה רימלט – מרכזת אקדמית,
קורס מקורות המשפט הישראלי
עו"ד לונה הלון – רכזת חונכים,
קורס מיומנויות המשפט והמידע
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