
 
 

 ריכוז אירועים לשנת תש"פ

 לוח אקדמי שנתי )בנים ובנות(
 

 15.9.19ט"ו אלול  ,א'יום  :תש"פ ל"שנה פתיחת
 

 16.1.20י"ט טבת  ,ה'יום  סיום סמסטר א':

 17.2.20ב', כ"ב שבט עד יום  19.1.20כ"ב טבת  ,א'יום  ':א מבחנים תקופת

 18.2.20כ"ג שבט  ,ג'יום  תחילת סמסטר ב':

 18.6.20ה', כ"ו סיון יום  סיום סמסטר ב':
 

 24.7.20עד יום ו', ג' אב  21.6.20יום א', כ"ט סיון  תקופת מבחנים ב':

 )בנות( :'א לשנה דידקטיקה ימי

 19.2.20כ"ד שבט  ,'ד יום

 18.3.20כ"ב אדר  ,ד' יום

 6.5.20אייר  י"בד',  יום

 

Celebrating success –  ,'14.6.20כ"ב סיון יום א 

 )בנים ובנות( אגודת הסטודנטים: אירועי

 סמסטר א'

 בשעה שניה –שיחה  – 10.11.19יום א', י"ב בחשון 

 בשעה שלישית –הפנינג סיום סמסטר  – 5.1.20יום א', ח' בטבת 

 חופשת סמסטר – צידה לדרך

 12:00-16:00בין השעות  – 10.2.20יום ב', ט"ו בשבט 

 סמסטר ב'

 בשעה חמישית –הפנינג פורים  – 1.3.20יום א', ה' באדר 

 ()עם אופציה לביטול השיעור הרביעי 13:30-14:30בין השעות  –ימי התקומה  – 26.4.20יום א', ב' אייר 

 ישיתשל-שעה שניה –יום הסטודנט  – 7.6.20ו בסיון יום א', ט"

 

 



 
 

 
 )בנים ובנות( :מיוחדים ימים

 16:00  בשעה לימודים סיום  22.12.19 כסלו ד"כ יום א', – חנוכה

 17:20שעה ב סיום לימודים 7.1.20יום ג', י' טבת  – בטבת עשרה צום

 חופשה יום 16.4.20 ניסן ב"כ', ה יום  – המימונה יום

 18:15 בשעה לימודיםסיום  20.4.20 ניסן ו"כ', יום ב – השואה יום ערב

 17:20שעה ב סיום לימודים 27.4.20 אייר ג'', ביום  – הזיכרון יום ערב

 שני לתוארראשון, חופש  לתואר מעשית עבודה יום 28.4.20 אייר 'ג', ד יום  – הזיכרון יום
 

 17:20 בשעה סיום לימודים  11.5.20 אייר ז"י', ב יום – בעומר ג"לערב 

 )בנות(: שואה עיון ימי

  ושם ביד ביקור - 25.3.20כ"ט אדר  ,'ד יום - 'א שנה

  משואה מכון  - 1.1.20, ד' טבת יום ד' – 'ב שנה

 ושם יד מדריכות – במכללה פדגוגי עיון יום – 18.12.19, כ' כסלו יום ד' – 'ג שנה

 )בנות( ":ך"התנ עם מסיירים" קורס

  7.11.19 ט' חשון  יום ה',  .1

 5.12.19 ה', ז' כסלויום  .2

  27.2.20    ב' אדריום ה',  .3

 26.3.20 ה', א' ניסןיום  .4

 )תאריך חלופי למקרה של ביטול בשל גשם!( 7.5.20   אייר י"ג', היום  .5

 :המכללה סגל ישיבות

 8.9.19יום א', ח' אלול  – שנה פתיחת

 24.6.20ד', ב' תמוז  יום – שנה סיום

 


