
 לוח אירועים
 חתשע"
 

 א'סמסטר 

 תשריחדש 

 סמינר התעוררות
 צבי יחזקאלי – "על החזרה בתשובה"

 תמר רוזן                                       

 
 ביום 
 גיום 

 
 (25.9.17)בתשרי  ה'
 (26.9.17)בתשרי   ו'

 
 שנתון א

 גב, שנתונים 

  (15.10.17)בתשרי  הכ" איום  פתיחת שנה"ל האקדמית

 חשוןחדש 

 "שמירה על הסוד הנורא"
 אילנית ימיני

 אמנות, גיה"ר (30.10.17בחשון ) י' יום ב

 "זיהוי אלימות אצל ילדים בכתה"
 אילנית ימיני

 יסודי, חנ"מ-יסודי, על (7.11.17בחשון ) י"ח גיום 

 כסלוחדש 

 "להאיר את האור שבך"
 ליאת שטרן

 ת, גיה"ראמנו (11.12.17כ"ג בכסלו ) יום ב

 "להיות מנהיג"
 מסע אישי עם רועי בן טולילא

 יסודי, חנ"מ-יסודי, על (12.12.17כ"ד בכסלו ) יום ג

  חדש טבת  

 ימים עבודה מעשית רצופה
 ו-א

 שנתונים ב, ג (31.12.17-5.1.18) בטבת ח"י-גי"

 "שבר בת עמי"
 בנושא השואה סמינר

 שנתון א (1-2.1.18) בטבת ו"ט-ד"י ג-ימים ב

 סיור במוזיאון ההיסטורי
 "יד ושם"

 שנתון א (3.1.18) בטבת ט"ז יום ד

 סמסטר ב'
 אדרחדש 

  (22.2.18)  ז' באדר היום  פתיחת סמסטר ב'

 ימים היערכות לסטאז'
 ד-ג

  (6-7.3.18באדר )כ'  -טי"

 ניסןחדש 

 מכללתי (20.3.18ד' בניסן ) גיום  * יום הסטודנט

 הצגה
 המחנך –יאנוש קורצ'אק 

 יסודי, חנ"מ-יסודי, על (11.4.18ניסן )בכ"ו  יום ד

  (12.4.18ניסן )בכ"ז  יום ה טקסים כיתתיים

 איירחדש 

 לקראת יום הזכרון
 שיח שכול

 אמנות, גיה"ר (16.4.18א' אייר ) יום ב

 חדש סיון

 ימים עבודה מעשית רצופה
 ו-א

 ג-שנתונים א (27.5-1.6.18) בסיון ח"י-גי"

 כנס חינוך ערכי 
 באחריות רג"ב

 יסודי, חנ"מ-יסודי, על (6.6.18סיון )בכ"ג  יום ד

 תמכללתי (13.6.18סיון )בל'  דיום  חלוקת מלגות

  קת של כל אירוע תפורסם בסמוך לקיומו.השעה המדוי •

 .13:30הלימודים מסתיימים בשעה  –בימי תענית  •

 .15:30ים בשעה הלימודים מסתיימ –ערב יום הזכרון לחללי צה"ל  •

 . שאר הקורסים מתקיימים כרגיל.10:00-14:00יתקיים לסטודנטים סדירים בלבד בין השעות  –יום הסטודנט  *

 במקרה ומזג האוויר לא יאפשר פעילות חוץ מכללית, יום הסטודנט יידחה.  –                          

 

                       



 

 

 אקדמי זמנים לוח

 ח"תשע

 

 15.10.17 ח"בתשרי תשע "הכ חת שנה"לפתי

 14-20.12.17 ' בטבת תשע"חב-בכסלו וכ" חופשת חנוכה

 31.12.17-5.1.18 ח"תשע בטבת י"ח-גי" עבודה מעשית רצופה

 26.1.18 "חבשבט תשע' י 'סיום סמסטר א

 28.1-21.2.18 "חתשע באדר ו'-י"ב בשבט מבחנים תקופת

   

 22.2.18 ח"תשע באדר' ז 'פתיחת סמסטר ב

 28.2-2.3.18 ח"ט"ו באדר תשע-גי" חופשת פורים

 25.3-6.4.18 חבניסן תשע"א כ"-'ט חופשת פסח

 19.4.18 ח"' באייר תשעד חופשת יום העצמאות

 13.5.18 כ"ח באייר תשע"ח יום ירושלים

 20-21.5.18 "חבסיון תשע ז'-'ו חופשת שבועות

 27.5-1.6.18 "חתשע י"ח בסיון-י"ג עבודה מעשית רצופה

 24.6.18 "חתשע י"א בתמוז סיום שנת הלימודים

מבחנים תקופת   "חתשע ' באבח-י"ב בתמוז 

 

25.6-20.7.18 

 

  


