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 כ"ח אדר א תשפ"ב
2022מרץ  01  

 

 סגל יקר, עובדים יקרים וסטודנטיות וסטודנטים אהובים

 לנוחיותכם, צרפנו להלן את פעילויות המכללה בסמסטר ב'.

 

 סמסטר ב –המכללה בימי ראשון פעילויות 

 למי מיועד  שעה תאריך  מי אחראי  פעילות

כנס פתיחת  
 ' סמסטר ב

לשכת   –רבקי 
 הנשיא 

 יט באדר א' 

20.2 

9:00-10:00 

 בזום

 

קישור יישלח  
במייל לכולם  

 רוע יסמוך לא 

כל מי שנמצא במכללה  
סטודנטיות,   –ביום ראשון 

סטודנטים, מרצים  
 ועובדים 

כנס פתיחת  
 קמפוס ירוק 

 ג' באדר ב'  הדס ילינק 

6.3 

 

 ראשונה 

9:00-10:30 

סטודנטיות  כלל ה
שלומדים   סטודנטיםהו

 ביום זה. 

הפנינג פורים +  
 יום הסטודנט 

אגודת  
 הסטודנטים 

 י' באדר ב' 

13.3 

 רביעית 

13:30-15:30 

 ג -שנים א

 סטודנטיות וסטודנטים 

יום המעשים  
כנס   –הטובים 

 מעורבות חברתית 

 כד' באדר ב'  בורנשטיין גילה 

27.3 

 שנה א בלבד  שעה שניה 

 סטודנטיות וסטודנטים 

- מפגש אקדמיה
 שדה חנ"מ בחמ"ד 

ד"ר ענבל  
 קולושי 

 כד' באדר ב' 

27.3 

 שעה חמישית 

 בזום

 

קישור יישלח  
לכולם סמוך  

 רוע ילא

 ג -שנים א

סטודנטיות וסטודנטים של  
 החוג לחנ"מ בלבד 

 באייר יד  עדי צביאלי  כנס סטאז' 

15.5 

- שעות שניה
 שלישית 

 שנה ג 

 סטודנטיות וסטודנטים 

 ביכורי מחקר 

 יסודי ועי"ס 

 רעות שפירא 

 חנה יורב 

 יג בסיון 

12.6 

 ג -שנים א שעה חמישית 

ממסלול עי"ס   סטודנטיות
 ויסודי בלבד 



 בס"ד

 

 למי מיועד  שעה תאריך  מי אחראי  פעילות

 ביכורי מחקר 

חנ"מ ותערוכת  
מרכז הוראה  

 מותאמת 

ענבל  ד"ר 
 קולושי 

 יג בסיון 

12.6 

בקורסי חנ"מ  
 במהלך היום 

 ג -שנים א

 סטודנטיות וסטודנטים 

 ממסלול חנ"מ בלבד 

אגודת   סיום סמס ב 
 הסטודנטים 

 כ בסיון 

19.6 

 ג -שנים א שעה שלישית 

 סטודנטיות וסטודנטים 

 סמסטר ב –פעילויות המכללה בשאר ימות השבוע 

יום עיון שואה  
 מרוכז לשנה א'. 

 כ"ו אדר ב'  עדה גבל ד"ר 

29.3 

יציאה  
מהמכללה  

בבוקר,   8:30ב
סיום בירושלים  

 .16:30בשעה 

 כלל הסטודנטיות בשנה א'. 

שיחה עם ניצולת  
 שואה 

 ד"ר נורית רונן 

 ורעות שפירא 

 כד בניסן 

25.4 

 יום שני 

כל מי שלומדים במכללה   שעה שניה 
 ביום שני 

השאר )סטודנטיות  
וסטודנטים( מוזמנים  
 להצטרף בזום כרשות 

שבוע התנסות  
 מרוכז 

 

רעות שפירא  
 ורכזות המסלול 

יא  - ז' באייר
 באייר 

8-12.5 

 ג סטודנטיות בלבד -א 

יום הכנה כניסה    –)ביום א' 
 להוראה לשנה ג'( 

שבוע התנסות  
מרוכז נוסף רק  

 לגיל הרך 

ד"ר אורנה  
 שניידר 

 וד"ר ניצה דורי 

יח  -יד באייר
 באייר 

15-19.5 

 גיל הרך ג  -שנים א 

 סטודנטיות  

 ביכורי מחקר 

 גיל הרך 

ד"ר אורנה  
 שניידר 

 וד"ר ניצה דורי 

 יד בסיון 

13.6 

 יום שני 

 ד גיל הרך -שנים א שעה רביעית 

 סטודנטיות 

יום עיון לזכרו של  
 פרופ' מאורי 

 כט באייר  ד"ר מיכל דל 

30.5 

 יום שני 

-11:30שעות 
14:45 

כולל ההפסקה  
 לאחר הכנס. 

שלומדים במכללה  כל מי 
 ביום שני 

השאר )סטודנטיות  
וסטודנטים( מוזמנים  

 להצטרף בזום 

 


