
 
 

 לאודר לממשל ספר בית  –תשפ"ב שבוע היכרות ח זמנים משוער לו  

 7/10/21 חמישייום  6/10/21  רביעייום  מקוון  10/21/5 לישייום ש   4/10/21שני יום 

08:30 – 10:00 

 התכנסות 

08:45 – 10:15 

 ייחודית שיעור חונך מקוון: חווית לימודים 

08:45 – 09:15 

 היכרות עם מנהל הסטודנטים

09:45 – 11:00 

 ארוחת בוקר מסלולית

10:00 – 10:30 

 הכרת סגל החונכים

10:30 – 12:00 

 תרגול חווית לימודים ייחודית 

 + פעילות גיבוש בזום 

09:15 – 10:30 

היכרות עם סגל המרצים של ביה"ס  

 לאודר

11:00 – 11:30 

 היכרות עם דיקנאט הסטודנטים

10:30 – 12:15 

 שיעור חונך: היכרות ומבנה מערכת הלימודים

12:00 – 13:00 

 הפסקת צהריים

11:00 – 12:15 

 שיעור חונך: מיומנויות למידה 

11:30 – 11:50 

 היכרות עם אגודת הסטודנטים

12:15 – 13:00 

 הפסקת צהריים

13:00 – 15:30 

 מערכות מחשוב שיעור חונך: 

 )כולל הפסקה וזמן תרגול עצמי(

 

12:15 – 13:00 

 הפסקת צהריים

11:50 – 12:00 

 קצרה הפסקת התרעננות 

13:00 – 15:00 

 סיור בקמפוס + כרטיסי סטודנט 

15:45 – 17:15 

 ערבוב מסלולי –גיבוש 

13:00 – 14:30 

 ODTשיעור חונך:  

12:00 – 13:30 

 פאנל בוגרי בית הספר לממשל 

15:15 – 16:45 

 הרצאת אורח 
- 

14:45 – 16:30 

 הרצאת אורח 

13:30 – 14:15 

 הפסקת צהריים



 
17:00 – 18:00 

 שיעור חונך: סיכום יום
- 

17:00 

 טקס פתיחת שנה ומסיבת משיקים 

14:15 – 15:45 

 שיעור חונך: אתיקה וערכים 

  
 16:00 – 17:30 

Act.IL –  הדרכה ופעילות 

  
 17:45 – 18:30 

 שיעור חונך: סיכום יום

 

 לוח הזמנים הינו כללי ונתון לשינויים.  -אנו פועלים על פי ההנחיות •

 לוח זמנים מעודכן יחולק ביום הראשון של שבוע ההיכרות  •

 הרצליה. יוקמו ברחבי הקמפוס דוכנים המציגים את מגוון הפעילויות החוץ אקדמיות במרכז הבינתחומי   08:00, החל מהשעה 3-4/10  ושני ראשון  מיבי •

 תתקיים מסיבת משיקים שנה א' של אגודת הסטודנטים ברחבת הקמפוס. 18:00-23:00בין   6/10ביום רביעי  •

 עות חינם מתחנת הרכבת בהרצליה למרכז הבינתחומי ובחזרה. הס -במהלך השבוע יופעל שירות "קמבוס" של אגודת הסטודנטים  •

 מפגשי רשות במהלך השבוע: •

 הרצאה להתנהלות כלכלית נבונה -ארגון פעמונים, 18:00 שני , יום 4/10 ▪
 , מפגש לפורום אופק 18:00 שנייום   4/10 ▪
 , זרקור מועדון היזמות18:00שלישי , יום 5/10 ▪

 


