לוח אירועים
שנת הלימודים תשע"ז
מקרא:
כחול – טקסים קבועים מראש .לא יתקיימו במכללה אירועים נוספים במועדים אלה.
ירוק – אירועים בקמפוס אילת.
אדום – אירועים שנוספו ללוח או אירועים שחלו בהם שינויים.
תאריך
18.9.16

יום
ראשון

שעות
13:00-9:00

25.9.16

ראשון

13:00-10:00

מקום/חדר
אודיטוריום
424,323,316,329
קמפוס אילת

26.9.16

שני

13:00-10:00

קמפוס אילת

25.10.16

שלישי

25.10.16

שלישי

16:30-9:00
14:45-11:15
18:00-9:00

26.10.16
26.10.16

רביעי
רביעי

12:30-8:30
17:00-14:00

אולם ג' +
326
אודיטוריום
430,431,424,427
424
418,409

27.10.16
27.10.16
30.10.16

חמישי
חמישי
ראשון

15:00-9:00
16:30-15:30
10:00-9:00

אודיטוריום
מרום
אודיטוריום

30.10.16
1.11.16

ראשון
שלישי

14:00-13:00
10:00-9:00

רחבת הכניסה
אודיטוריום

1.11.16

שלישי

9:30-8:30

118

1.11.16

שלישי

12:00-9:00

118

2.11.16

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

3.11.16
6.11.16

חמישי
ראשון

10:00-9:00
12:00-11:30
14:00-13:30

רחבת קמפוס אילת
רחבת הכניסה

תיאור האירוע
יום אוריינטציה לשנה א'

מיועד לאוכלוסייה
שנה א' סדירים

גורם אחראי
הפקולטה לחינוך

יום אוריינטציה לשנה א' בקמפוס אילת

שנה א' אילת

יום אוריינטציה למכינה ,הכשרת אקדמאים
(הסבות) ,הרחבות בקמפוס אילת
השתלמות ארצית בניצוח חלק 1

סטודנטים מתחילים בתכניות

מנהלת אקדמית
מרכזת ההוראה
מנהלת אקדמית
מרכזת ההוראה
נתלי גולדברג

כינוס איל"ש (האגודה הישראלית לשפה)
יום אוריינטציה למרצים חדשים
יום סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

מורי מנצחי מקהלות בבתי ספר
מטעם משרד החינוך
קהל חוקרים ומרצים בלשון
מכל הארץ
מרצים שמתחילים בתשע"ז
סגל פקולטה לחינוך מוזיקלי

יום סגל אקדמי
ישיבת החוג למתמטיקה
טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

סגל אקדמי ומנהלי
מרצים בחוג למתמטיקה
שנה א' בתואר הראשון

אירוע פתיחת שנה
טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
לתכנית החרדיות
אירוע פתיחת תכנית לימודי תעודה להוראת
אנגלית למשתתפי מסע
פתיחת תכנית מורים עולים

כל באי המכללה
סטודנטיות בתכנית

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ז באילת
המועצה הירוקה :יום ללא קניות  -דוכני תוצרת
מקומית ושוק קח תן

סטודנטים ומרצים בתכנית
מורים עולים ,אורחים ממשרד
החינוך ומשרד הקליטה
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
שנה א' בתואר ראשון באילת
סטודנטים ומרצים

ראש החוג ללשון העברית
מנהלת משאבי אנוש
ראש מנהל הפקולטה
לחינוך מוזיקלי
מפיקה ואחראית אירועים
רקטור
ראש החוג למתמטיקה
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר אור מרגלית
אגודת הסטודנטים
הפקולטה לחינוך
ד"ר עינב ארגמן
ד"ר מישל הורוביץ
ד"ר אור מרגלית
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
מנהלת אקדמית
יו"ר המועצה הירוקה

הערות

9.11.16

רביעי

14:00-9:00

סיור

9.11.16

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

10.11.16
13.11.16

חמישי
ראשון

19:30-18:00
15:30-14:30

14.11.16

שני

מרום
אודיטוריום
אולמות ג ,ד ,ה
רחבת האודיטוריום

16.11.16

רביעי

17.11.16
20.11.16

חמישי
ראשון

21.11.16

שני

13:30-8:00

21.11.16

שני

17:30-16:00

22.11.16

שלישי

13:30-8:30

23.11.16

רביעי

15:45-14:15

24.11.16
27.11.161.12.16
28.11.16
29.11.16
29.11.16
30.11.16

חמישי
שבוע
שני
שלישי
שלישי
רביעי

18:00-8:00
12:00-11:30
14:00-13:30
13:30-12:00
כל היום
14:00-8:00
15:45-14:15

30.11.16

רביעי

1.12.16

חמישי

1.12.16

חמישי

5.12.16

שני

סיור למרכז פרס לשלום
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
ישיבת החוג לאנגלית
טקס זיכרון ליצחק רבין ז"ל

מרצים וסטודנטים משתי
השנים בתכנית חינוך לשוני
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
מרצים בחוג לאנגלית
כל באי המכללה

ראש התכנית לחינוך לשוני
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג לאנגלית
הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר אור מרגלית
מית"ר

12:00-11:30
14:00-13:30
15:45-14:15

יום הסוכרת הבין-לאומי

כל באי המכללה

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

כל היום
19:30

אודיטוריום

בזאר
ציון פתיחת שנת הלימודים – מית"ר

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
כל באי המכללה
סטודנטים רשומים במית"ר
וסגל המכללה
סגל המדריכים הפדגוגים

שיח גלריה :אפרת אשל – סידור עבודה (בקיבוץ)

הקהל הרחב

אודיטוריום
131,132,133,213,200
201,316,306,308,310
אודיטוריום

יום למידה מעורבות חברתית

סטודנטים סדירים
שנה ב'

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

סיור
רחבת האודיטוריום

סיור לנאות קדומים
שבוע מודעות לנגישות

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
מתמחי מקרא
כל באי המכללה

בית מדרש פתוח של החוג ליהדות
בזאר ואיסוף תרומות דם
סיור בבית בן גוריון
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

12:00-11:30
14:00-13:30
12:00-11:30
14:00-13:30
בזמן
ההפסקות
13:30-10:00

רחבת האודיטוריום

ציון חג הסיגד

הקהל הרחב
כל באי המכללה
על יסודי שנה ג'
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
כל באי המכללה

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג למקרא
מית"ר
אגודת הסטודנטים
ראש החוג ליהדות
אגודת הסטודנטים
ד"ר גליה סמו
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
דקנית הסטודנטים

רחבת האודיטוריום

ציון חג הסיגד

כל באי המכללה

דקנית הסטודנטים

רחבת האודיטוריום

יום נגישות :פעילות בנושא לקות מוטורית

כל באי המכללה

אודיטוריום

5.12.16
6.12.16
6.12.16
6.12.16

שני
שלישי
שלישי
שלישי

17:15
20:00-7:30
14:0-8:00
19:00 - 7:15

437
סיור
בית בן גוריון
סיור

טקס חלוקת פרס קיפניס בשילוב יום למידה
בספרות ילדים בנושא צעצועים בספרות ילדים
סדנה לשפת הסימנים בהנחיית רותי שמש
הגינה האקולוגית
סיור בבית בן גוריון
עמק החולה  -גן העדן לעופות החורפים

מרצים ומתמחי ספרות ילדים

תא הסטודנטים סמ"ן
(סטודנטים מקדמי נגישות)
ראש החוג לספרות

7.12.16

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

424
424,200,201,213,308,310
אולם ד'

118
סיור
אודיטוריום

יום למידה של המחלקה להוראה

כל באי המכללה
שנה ב' מתמחי טבע הגיל הרך
על יסודי שנה ב'
יסודי (כולל משולבות) שנה ג'
הסבות על יסודי שנה א'
ו M.Teach-שנה א'
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
אגודת הסטודנטים
מית"ר
ראש המחלקה להוראה
ראש החוג לאמנות
מנהלת הגלריה
מרכזת המעורבות
החברתית

מית"ר סמ"ן
ד"ר יעל נבון-פורמן
ד"ר גליה סמו
ד"ר משה נתן
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין

7.12.16

רביעי

20:00-18:00

118

8.12.16
11.12.16

חמישי
ראשון

9:45-8:15
19:30

424
רחבת האודיטוריום

12.12.16

שני

12:00-10:30

אודיטוריום

12.12.16

שני

16:00-14:00

424

11.12.16
13.12.16

ראשון
שלישי

כל היום
14:00-8:00

בית בן גוריון

בזאר
סיור בבית בן גוריון

13.12.16

שלישי

14:00-8:00

326,329,331

יום עיון למובילי יוזמות

14.12.16

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

15.12.16

חמישי

11:30-10:00

אולם  2מכללת וינגייט

15.12.16
19.12.16

חמישי
שני

19:15-7:15
19:00-8:00

סיור
סיור

20.12.16

שלישי

16:00-8:00

אודיטוריום

20.12.16

שלישי

21.12.16

רביעי

12:00-11:30
14:00-13:30
15:45-14:15

רחבת האודיטוריום
אודיטוריום

21.12.16

רביעי

17:00-8:00

משואה

21.12.16

רביעי

17:30-16:00

424

25.12.16

ראשון

22:00-19:30

אודיטוריום 424 +

26.12.16
26.12.16
26.12.16

שני
שני
שני

26.12.16
26.12.16
26.12.16

שני
שני
שני

27.12.16

שלישי

כל היום
13:00-9:00
16:30-9:00
14:45-11:15
12:00-11:30
13:30-12:00
12:00-11:30
14:00-13:30
13:00-9:00

408,409,410,411 + 418
424
335
רחבת הכניסה
118
רחבת האודיטוריום
מרום 408,409,410,411+

מועדון הספר :מפגש מיוחד במלאת  50שנה
להענקת פרס נובל לש"י עגנון" ,הסייף" ,סיפור
קצר מאת ש"י עגנון (בקובץ 'תכריך של סיפורים',
שוקן .)1984 ,מרצה :ד"ר שלמה הרציג
חזרת מקהלה מיוחדת
"מכללה בהנגשה" :תערוכת צילומים ,חניכת
אזורים חדשים במכללה והקרנת סרט על נגישות
מטעם יוזמת ההנגשה במסגרת דב"ש
הרצאה מאת פרופ' דבורה בול מאוניברסיטת
מישיגן בארה"בPractice Based Research :
סדנה להוראת המתמטיקה עם פרופ' דבורה בול

הרצאה מאת פרופ' דבורה בול מאוניברסיטת
מישיגן בארה"בTeacher Licensure :
עמק החולה – גן העדן לעופות החורפיים
סיור לגליל
יום עיון פגיעות מיניות בגיל הרך

הקהל הרחב

ראש החוג לספרות

פנימי
כל באי המכללה

פרופ' רון זרחי
מית"ר סמ"ן

סגל לוינסקי וסגל וינגייט
בהרשמה מראש
סגל לוינסקי וסגל וינגייט
בהרשמה מראש
כל באי המכללה
על יסודי שנה א' ורב גילי שנים
ב'-ג'
מובילי יוזמות שנה ב'
במעורבות חברתית
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סגל לוינסקי וסגל וינגייט
בהרשמה מראש
כל מתמחי טבע בעל-יסודי
שנה ב' בגיל הרך
מתמחות אמנות
הגיל הרך שנה ב' חמ"ד שנה ב'

נשיאי המכללות

פעילויות בנושא לקות ראייה

כל באי המכללה

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
חינוך מיוחד שנה ג' ,משלבות
יסודי ועל יסודי שנה ג'
סטודנטים משתי השנים
בתכנית חינוך לשוני
הקהל הרחב ומשפחת כץ

יום עיון במשואה
יום למידה בנושא מדיניות לשונית
ערב לזכרה של ד"ר אלכסנדרה כץ ז"ל
בזאר
יום שיא א'  -דמותו של המורה למוזיקה
השתלמות ארצית בניצוח חלק 2
מסיבת חנוכה
בית מדרש פתוח של החוג ליהדות
"הנגשה גדולה תהיה פה" :פעילויות נגישות
בנושא חנוכה
השתלמות ארצית במוזיקה "מורים מובילים
תכנית" – חלק א'

כל באי המכללה
סטודנטים מכל השנים והסגל
מורי מנצחי מקהלות בבתי ספר
מטעם משרד החינוך
כל באי המכללה
הקהל הרחב
כל באי המכללה
מורים מאמנים ,מדריכים
פדגוגיים ,השתלמות
אקסקלוסיבית שמיועדת לצוות
המוביל

נשיאי המכללות
אגודת הסטודנטים
ד"ר גליה סמו
מרכזת המעורבות
החברתית
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
נשיאי המכללות
ד"ר משה נתן
ראש החוג לאמנות
ראש התכנית והחוג לגיל
הרך
מית"ר סמ"ן
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש התכנית והחוג לחינוך
מיוחד
ראש התכנית לחינוך לשוני
ביאטריס בר
אגודת הסטודנטים
ביאטריס בר
נתלי גולדברג
אגודת הסטודנטים
ד"ר אור מרגלית
מית"ר סמ"ן
ביאטריס בר

חזרות
מ16:00-

השתלמות ארצית בניצוח חלק 3

27.12.16

שלישי

27.12.16

שלישי

16:30-9:00
14:45-11:15
15:30-9:30

424
335
אודיטוריום

28.12.16
28.12.16

רביעי
רביעי

14:00-8:00
13:00-9:00

סיור
מרום 408,409,410,411 +

28.12.16

רביעי

12:30-9:15

28.12.16

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום
ורחבת האודיטוריום
אודיטוריום

29.12.16
1.1.17

חמישי
ראשון

13:00-9:00
16:00-12:00

מחוץ למכללה
424

2.1.17

שני

17:00-8:00

משואה

3.1.17

שלישי

16:00-8:00

אודיטוריום

יום עיון לידה עד שלוש

4.1.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

4.1.17

רביעי

20:00-18:00

118

יום עיון לרגל  50שנות יובל לעגנון בשיתוף עם
המפמ"ר לספרות ,ד"ר שלמה הרציג
סיור בנושא קיימות
השתלמות ארצית במוזיקה "מורים מובילים
תכנית" – חלק א'
"אני ואתה ננגיש את העולם" – מופע בנושא
נגישות ודוכני מכירה
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
אירוע מצטיינים – סגל מנהלי נדחה ל15.1.2017 -
יום עיון "פילוסופיה במוסדות חינוך"
נדחה ל23.4.2017-
יום עיון במשואה

מועדון הספר :שתי כפות ידיים ומלה מאת
ישעיהו קורן .מרצה :חן שטרס

מורי מנצחי מקהלות בבתי ספר
מטעם משרד החינוך
מרצים וסטודנטים בספרות

מית"ר סמ"ן

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סגל מנהלי
סגל החוג לחינוך

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
מנהלת משאבי אנוש
ד"ר עינב ארגמן

יסודי שנה ג'

ראש התכנית לבית הספר
היסודי
ראש התכנית והחוג לגיל
הרך
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג לספרות

הגיל הרך שנה א' +חמ"ד שנה
א'
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
הקהל הרחב

4.1.17

רביעי

19:30-17:20

אילת  -סיור

9.1.17

שני

17:30-16:00

אולם ד'

תצפית הכרת השמים ,זיהוי קבוצות כוכבים
וכוכבי לכת ,סיפורי מיתולוגיה ותצפית בטלסקופ
שיח גלריה – אלה ברסקי

11.1.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב

12.1.17

חמישי

13:30-8:00

אודיטוריום

יום למידה בחוג לאנגלית

15.1.17
15.1.17
15.1.17
15-20.1.17

ראשון
ראשון
ראשון
ראשון-
שישי
שני
רביעי

אירוע מצטיינים – סגל מנהלי
אולם ה'
13:00-9:00
חזרת מקהלה מיוחדת
424
13:30-10:00
סיור בהתנסות
סיור
13:00-8:00
שבוע התנסות בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה) בפקולטה לחינוך
ושבוע עשייה מוזיקלית בפקולטה לחינוך מוזיקלי
חזרת מקהלה מיוחדת
424
18:00-14:00
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
אודיטוריום
15:45-14:15

מתמחי אנגלית
(סדירים והסבות)
סגל מנהלי
פנימי
סגל החוג לחינוך
סטודנטים ומרצים בתכניות

18.1.17

רביעי

13:00-10:00

418

קונצרט פיתוח קול נדחה ל19.1.2017-

18.1.17

רביעי

13:30-11:30

424

שבוע הלשון העברית בוטל

19.1.17

חמישי

13:00-10:00

418

קונצרט פיתוח קול

19.1.17

חמישי

19:00-8:00

מחוץ למכללה

פעילות משאבי אנוש

ד"ר שלמה הרציג

סגל מנהלי ואקדמי וילדיהם
מורים מאמנים ,מדריכים
פדגוגיים ,השתלמות
אקסקלוסיבית שמיועדת לצוות
המוביל
כל באי המכללה

סטודנטים בקורס אסטרונומיה
בקמפוס אילת
הקהל הרחב

16.1.17
18.1.17

נתלי גולדברג

פנימי
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סגל המכללה וסטודנטים
לתואר ראשון בחינוך מוזיקלי
סטודנטים משני השנתונים
בתכנית חינוך לשוני
סגל המכללה וסטודנטים
לתואר ראשון בחינוך מוזיקלי
סגל אקדמי ומנהלי

יו"ר המועצה הירוקה
ביאטריס בר

ד"ר רוני מועלם
ראש החוג לאמנות
מנהלת הגלריה
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג לאנגלית
מנהלת משאבי אנוש
פרופ' רון זרחי
ד"ר עינב ארגמן
הפקולטה לחינוך
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
פרופ' רון זרחי
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
צילה שורץ-מדיני

חזרות מ8:00-

ראש התכנית לחינוך לשוני
צילה שורץ-מדיני
מנהלת משאבי אנוש

חזרות מ8:00-

19.1.17

חמישי

17:30-14:00

424

22.1.17
22.1.17
23.1.17

ראשון
ראשון
שני

11:20-8:00
17:30-14:00
16:00-12:00

424
אולמות ד ,ה
אודיטוריום

חזרת מקהלה מיוחדת
יום למידה לכבוד יום הלשון העברית
יום למידה במקרא ויהדות

24.1.17
24.1.17

שלישי
שלישי

13:00-8:30
16:00-12:00

נטיעות
אודיטוריום

נטיעות ושתילות בתיאום עם קק"ל נדחה ל2.2-
יום עיון משותף לתכנית תואר שני בגיל הרך
ותואר שני בחינוך מיוחד

25.1.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

26.1.17
26.1.17
26.1.17
27.1.17
28.1.17

חמישי
חמישי
חמישי
שישי
שבת

כל היום
13:00-10:00
19:30-18:00
14:00-8:00
13:00-9:00

סיור

29.1.17

ראשון

22:00-19:30

אודיטוריום+אולם א'+ב'

30.1.17
30.1.17

שני
שני

13:30-12:00
17:30-16:00

118
אולם ד'

31.1.17

שלישי

17:00 - 08:00

סיור

1.2.17
1.2.17

רביעי
רביעי

16:30-8:30
15:45-14:15

אולם ד'
424

1.2.17

רביעי

20:00-18:00

118

2.2.17

חמישי

10:00-9:30
12:00-11:30
14:00-13:30

חצר קדמית
ורחבת הכניסה

3-28.2.17
5.2.17
5.2.17

אודיטוריום
מרום

חזרת מקהלה מיוחדת

פנימי

פרופ' רון זרחי

פנימי
מתמחי לשון
כל הסטודנטים הלומדים
מקרא ויהדות במסלול הגיל
הרך
סטודנטים וסגל שנה א'
תואר שני בגיל הרך ותואר שני
בחינוך מיוחד

פרופ' רון זרחי
ראש החוג ללשון העברית
ראש החוג למקרא
ראש החוג ליהדות

בזאר
חזרה גנרלית לקראת הקונצרט עם אליהו הכהן
ישיבת החוג לאנגלית
השלמת שיעורים שבוטלו במהלך הסמסטר
בריכת החורף
קונצרט א' אליהו הכהן

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
כל באי המכללה
פנימי
מרצים בחוג לאנגלית
סגל מינהלי ואקדמי וילדי
עובדים
הקהל הרחב

יו"ר המועצה הירוקה
ראש תכנית התואר השני
לגיל הרך
ראש תכנית התואר השני
בחינוך מיוחד
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
אגודת הסטודנטים
פרופ' רון זרחי
ראש החוג לאנגלית
מזכירות אקדמית
יו"ר המועצה הירוקה
פרופ' רון זרחי

בית מדרש פתוח של החוג ליהדות
שיח גלריה – דניאל פלדהקר נדחה ל6.3-

הקהל הרחב
הקהל הרחב

דפניות ,נוריות מים וברווזים בשלוליות החורף
במישור החוף
כינוס ארצי של תכנית המצוינות רג"ב
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

על יסודי  -כל השנים

ראש החוג ליהדות
ראש החוג לאמנות
מנהלת הגלריה
ד"ר משה נתן

מועדון הספר :ים ביני ובינך  -השירים שנשארו
בחוץ מאת נורית גרץ .מרצה :ד"ר רוחמה אלבג
פעילות בנושא ט"ו בשבט

שנה ב' מצוינות
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
הקהל הרחב

ד"ר יעל קמחי
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג לספרות

כל באי המכללה

יו"ר המועצה הירוקה

ראשון
ראשון

22:00-19:30

424
אודיטוריום+אולם א'+ב'

תקופת בחינות סמסטר א'
כנס מחקר
קונצרט ב' אליהו הכהן

סגל אקדמי
קהל רחב

מזכירות אקדמית
ראש רשות המחקר
פרופ' רון זרחי

6.2.17

שני

14:00-9:00

סיור

סיור בנושא קיימות לסגל

8.2.17

רביעי

22:00-19:30

אודיטוריום

15.2.17
16.2.17

רביעי
חמישי

11:30-10:00
19:30-8:00

מרום
אודיטוריום+אולם א'+ב'

קונצרט סיום סדנת אמן  +קונצרט סדנת אלתור
ג'אז
ישיבת החוג למתמטיקה
כנס מוזיקולוגיה ארצי

סגל אקדמי ומינהלי וילדי
עובדים
סטודנטים  +סגל
מרצים בחוג למתמטיקה
סגל המכללה וסטודנטים
לחינוך מוזיקלי

אודיטוריום
מ8:00 -
אולמות א-ב
מ18:00-

אודיטוריום
מ8:00 -
אולמות א-ב
מ18:00-

יו"ר המועצה הירוקה
יוני פרחי ורז יצחקי
ראש החוג למתמטיקה
ד"ר רבקה אלקושי

חזרות
מ13:00-

21.2.17
27.2.17

שלישי
שני

17:30
15:00-9:00

אודיטוריום
אודיטוריום

טקס בוגרות תכנית למגזר החרדי
יום סגל אקדמי

בוגרות התכנית
סגל אקדמי ומנהלי

הפקולטה לחינוך
רקטור

סמסטר ב'
1.3.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

1.3.17

רביעי

20:00-18:00

118

2.3.17
5.3.17
5.3.17

חמישי
ראשון
ראשון

9:45-8:45
כל היום
18:00 - 07:00

424
סיור

6.3.17

שני

17:30-16:00

אולם ד'

7.3.17

שלישי

18:00 - 7:15

סיור

7.3.17

שלישי

16:00-8:00

אודיטוריום

8.3.17

רביעי

8.3.17

רביעי

12:00-11:30
14:00-13:30
15:45-14:15

רחבת הכניסה
אודיטוריום

12.3.17

ראשון

13:00-9:00

סיור

13.3.17
14.3.17

שני
שלישי

12:00-8:00
16:00-8:00

14.3.17

שלישי

16:00-12:00

גינת המכללה
424
וחדרים נוספים
אודיטוריום

15.3.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

15.3.17

רביעי

19:30-15:30

אולם ג'

16.3.17
19.3.17

חמישי
ראשון

19:30-18:00
הפסקות

מרום
רחבת האודיטוריום

20.3.17

שני

16:00-8:00

20.3.17
20.3.17

שני
שני

13:30-12:00
17:30-16:00

אולם ה'
וחדרים נוספים
118
אולם ד'

21.3.17

שלישי

13:30-8:30

אודיטוריום
316,306,308,310,200
201,213,131,132,133

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
מועדון הספר :שירתה של חדווה הרכבי
מרצה :תמי ישראלי
טקס פתיחת סמסטר ב'
בזאר
מדבר יהודה ועין גדי  -נאות מדבר לאורך ים
המלח
שיח גלריה – דניאל פלדהקר
מדבר יהודה ועין גדי  -נאות מדבר לאורך ים
המלח
יום אמנויות
מסיבת פורים
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
גינה אקולוגית ,בריכת חורף
הצטרפות לפעילות לילדי העובדים בנושא פורים
יום המתמטיקה נדחה ל20.3-
יום עיון

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
יום למידה בשיתוף משרד החינוך (שיח דבור
בביה"ס) נדחה ל19.4-
ישיבת החוג לאנגלית
היצגי יוזמות
יום המתמטיקה

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
הקהל הרחב

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג לספרות

נרשמי סמסטר ב'
כל באי המכללה
יסודי (כולל משולבות) שנה ג'
והסבות יסודי שנה א' (השלמת
סיור חסר מתשע"ו)
הקהל הרחב

הפקולטה לחינוך
אגודת הסטודנטים
ד"ר משה נתן

יסודי (כולל משולבות) שנה ב'

ראש החוג לאמנות
מנהלת הגלריה
ד"ר משה נתן

הגיל הרך שנים א'-ג' וחמ"ד
שנה ג'
כל באי המכללה

ראש התכנית והחוג לגיל
הרך
אגודת הסטודנטים

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סגל מינהלי ואקדמי וילדי
עובדים
ילדי עובדי המכללה
סטודנטים ומרצים בחוג
למתמטיקה
תואר שני הגיל הרך וחינוך
מיוחד

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
יו"ר המועצה הירוקה

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים משתי השנים
בתכנית חינוך לשוני
מרצים בחוג לאנגלית
כל באי המכללה

בית מדרש פתוח של החוג ליהדות
שיח גלריה  -בלה עקרוני :רישום אדריכלי

סטודנטים ומרצים בחוג
למתמטיקה
הקהל הרחב
הקהל הרחב

יום למידה מעורבות חברתית

כל הסדירים שנה ב'

יו"ר המועצה הירוקה
ראש החוג למתמטיקה
ראש תכנית התואר השני
לגיל הרך
ראש תכנית התואר השני
בחינוך מיוחד
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש התכנית לחינוך לשוני
ראש החוג לאנגלית
מרכזת המעורבות
החברתית
ראש החוג למתמטיקה
ראש החוג ליהדות
ראש החוג לאמנות
מנהלת הגלריה
מרכזת המעורבות
החברתית

22.3.17
22.3.17

רביעי
רביעי

17:00-8:00
14:00-8:30

משואה
מרכז רבין

יום עיון במשואה
יום עיון במרכז רבין

22.3.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

23.3.17
27.3.17
28.3.17

חמישי
שני
שלישי

כל היום
14:00-9:00
14:00-8:00

אודיטוריום
326,331,329

בזאר ואיסוף תרומות דם
כנס יום מגמות מוזיקה בשיתוף עם משרד החינוך
יום עיון למובילי יוזמות

29.3.17

רביעי

20:00-18:00

118

29.3.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

30.3.17

חמישי

18:00-8:00

סיור

1.4.17

שבת

13:00-9:00

סיור

סיור למוזאון ארצות המקרא ומוזיאון ישראל,
ירושלים
בריכת החורף

2.4.17

ראשון

13:00-9:00

מרום 408,409,410,411 +

השתלמות מוזיקה ארצית לכתיבת חומרים
דידקטיים "מורים מובילים תכנית" – חלק ב'

2.4.17

ראשון

3.4.17

שני

16:30-9:00
14:45-11:15
16:00-8:00

424
408
אודיטוריום

3.4.17

שני

14:00-8:30

מרכז רבין

מועדון הספר :היער של קלרה ו-ערב כל הימים
מאת ג'ני ארפנבק .מרצה :פרופ' אילנה אלקד-
להמן
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

השתלמות ארצית בניצוח חלק 4
יום למידה לתכנית לחינוך מיוחד-התנסות
אותנטית וביקורתית
יום עיון במרכז רבין

 M.Teachשנה ב'
חינוך מיוחד שנה ב' משלבות
יסודי ועל יסודי שנה ב'
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
כל באי המכללה
מגמות למוזיקה
מובילי יוזמות שנה ב'
במעורבות חברתית
הקהל הרחב

ראש תכנית M.Teach
ראש התכנית והחוג לחינוך
מיוחד
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
אגודת הסטודנטים
רן נחום ,משרד החינוך
מרכזת המעורבות
החברתית
ראש החוג לספרות

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
מתמחי מקרא

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג למקרא

סגל מינהלי ואקדמי וילדי
עובדים
מורים מאמנים ,מדריכים
פדגוגיים ,השתלמות
אקסקלוסיבית שמיועדת לצוות
המוביל
מורי מנצחי מקהלות בבתי ספר
מטעם משרד החינוך
חינוך מיוחד שנים-א'-ג',
משלבות יסודי ועל יסודי א'-ג',
וחמ"ד א'-ג'
יסודי שנה ב'

יו"ר המועצה הירוקה

3.4.17

שני

13:00-9:00

מרום 408,409,410,411 +

השתלמות מוזיקה ארצית לכתיבת חומרים
דידקטיים "מורים מובילים תכנית" – חלק ב'

4.4.17

שלישי

17:00-8:00

אודיטוריום +
430,434,427,429,425,426

כנס  Etaiלמורים לאנגלית

מורים מאמנים ,מדריכים
פדגוגיים ,השתלמות
אקסקלוסיבית שמיועדת לצוות
המוביל
מורים לאנגלית

4.4.17
4.4.17

שלישי
שלישי

כל היום
17:00-8:00

משואה

בזאר
יום עיון במשואה נדחה ל16.5.17-

כל באי המכללה
הגיל הרך שנה ב' ,חמ"ד שנה ב'

4.4.17
6.4.17
16.4.17
18.4.17

שלישי
חמישי
ראשון
שלישי

18:00 - 7:30
כל היום
9:45-8:15
18:00 - 7:30

סיור
מחוץ למכללה
424
סיור

החורש בכרמל וצבים ענקיים בנחל אלכסנדר
פעילות משאבי אנוש
חזרת מקהלה מיוחדת
החורש בכרמל וצבים ענקיים בנחל אלכסנדר

19.4.17

רביעי

11:30-10:00

424

19.4.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

19.4.17

רביעי

19:30-15:30

אולם ג' ,ד'

23.4.17

ראשון

16:00-12:00

424

יסודי (כולל משולבות) שנה א'
סגל מנהלי ואקדמי
פנימי
הגיל הרך וחמ"ד שנה ב'
קבוצה 1
סטודנטים משתי השנים
בתכנית חינוך לשוני
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים משתי השנים
בתכנית חינוך לשוני
סגל החוג לחינוך

מפגש בנושא פעילותה של האקדמיה ללשון
הערבית בוטל
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
יום למידה בשיתוף משרד החינוך (שיח דבור
בביה"ס)
יום עיון "פילוסופיה במוסדות חינוך"

ביאטריס בר

נתלי גולדברג
ראש התכנית והחוג לחינוך
מיוחד
ראש התכנית לבית הספר
היסודי
ביאטריס בר

ראש החוג לאנגלית
אגודת הסטודנטים
ראש התכנית והחוג לגיל
הרך
ד"ר משה נתן
מנהלת משאבי אנוש
פרופ' רון זרחי
ד"ר משה נתן
ראש התכנית לחינוך לשוני
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש התכנית לחינוך לשוני
ד"ר עינב ארגמן

23.4.17

ראשון

12:00-8:30

טרם נקבע

מפגש עם ד"ר פיטר מאוניברסיטת קרקוב פולין
בנושא הוראת השואה

סטודנטים ומרצים בבית הספר
הבינלאומי

ראש בית הספר הבינלאומי

24.4.17

שני

11:00-9:50

אודיטוריום

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

כל באי המכללה

24.4.17
24.4.17
25.4.17

שני
שני
שלישי

13:30-12:00
14:30-13:00
18:00 - 7:30

118
קמפוס אילת
סיור

בית מדרש פתוח של החוג ליהדות
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
החורש בכרמל וצבים ענקיים בנחל אלכסנדר

26.4.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

27.4.17
30.4.17
3.5.17

חמישי
ראשון
רביעי

כל היום
14:00-13:30
15:45-14:15

רחבת הקפטריה
אודיטוריום

בזאר
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

3.5.17

רביעי

13:00-8:00

סיור

סיור למתמחי מדעים בקורס פאוניסטיקה באילת

3.5.17

רביעי

20:00-18:00

118

4.5.17

חמישי

7.5.17

ראשון

11:30-8:00
16:00-14:00
16:00-8:00

אודיטוריום

מועדון הספר :גופו של פקיד זוטר " -העבודה"
מאת אניבל חרקובסקי .מרצה :ד"ר יובל עמית
יום למידה ופורום לשירה באנגלית

הקהל הרחב
כלל הסטודנטים באילת
הגיל הרך וחמ"ד שנה ב'
קבוצה 2
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
כל באי המכללה
כל באי המכללה
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים בקורס פאוניסטיקה
באילת
הקהל הרחב

הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר אור מרגלית
ראש החוג ליהדות
מנהלת אקדמית
ד"ר משה נתן

7.5.17

ראשון

8.5.17

שני

סיור

סיור למוזיאון ארצות המקרא בוטל

מתמחי אנגלית
(סדירים והסבות)
סדירים בשנה א' וסדירים
שלא יצאו לסיור בתשע"ו
כל באי המכללה

12:00-11:30
14:00-13:30
16:00-8:00

רחבת כניסה

המועצה הירוקה :יום כדור הארץ

אודיטוריום

יום עיון של התכנית לביה"ס היסודי

יסודי שנה א'-ג'

9.5.17
10.5.17

שלישי
רביעי

19:00 - 7:30
15:45-14:15

סיור
אודיטוריום

קינון עופות וצמחייה סודנית בעמק בית שאן
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

11.5.17

חמישי

14:00-10:00

אודיטוריום

חלוקת פרס ע"ש ס' יזהר

14.5.17

ראשון

12:00-10:00

אודיטוריום

אירוע רב דתי לציון ל"ג בעומר

14.5.17

ראשון

20:00-17:00

מרום

14.5.17

ראשון

22:00-19:30

אודיטוריום

על יסודי  -כל השנים
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
מרצים וסטודנטים
מתמחי ספרות
סטודנטים ומרצים
הלומדים/מלמדים אוריינות
אקדמית בשעות אלו
סגל בוגרי תואר שני בחינוך
מוזיקלי
הקהל הרחב

15.5.17

שני

17:30-16:00

אולם הספורט

שיח גלריה – ענת גרינברג

הקהל הרחב

16.5.17

שלישי

17:00-8:00

משואה

יום עיון במשואה

הגיל הרך שנה ב' ,חמ"ד שנה ב'

16.5.17
17.5.17

שלישי
רביעי

כל היום
15:45-14:15

אודיטוריום

בזאר
הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

18.5.17

חמישי

16:00-10:00

סיור

סיור לבית עגנון

21.5.17

ראשון

13:30-10:00

424

חזרת מקהלה מיוחדת

כל באי המכללה
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים בקורסים של
ד"ר רוחמה אלבג
פנימי

מפגש קהילת המעשה בחינוך המוזיקלי
ערב מחווה לבוב דילן

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר רות דקל
ד"ר גלית הרמן
ראש החוג לספרות
ראש החוג לאנגלית
ראש החוג ללשון העברית
יו"ר המועצה הירוקה
ראש התכנית לבית הספר
היסודי
ד"ר משה נתן
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש החוג לספרות
ראש החוג ליהדות
אמירה ארליך
הפקולטה הרב-תחומית
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ראש החוג לאמנות
מנהלת הגלריה
ראש התכנית והחוג לגיל
הרך
אגודת הסטודנטים
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר רוחמה אלבג
פרופ' רון זרחי

21.5.17

ראשון

16:00-14:00

21-26.5.17

ראשון-
שישי
שני
שני

שבוע התנסות בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה) בפקולטה לחינוך
ושבוע עשייה מוזיקלית בפקולטה לחינוך מוזיקלי
חזרת מקהלה מיוחדת
424
18:00-14:00
יום שיא לשותפויות
אודיטוריום
19:30-16:00

22.5.17
22.5.17

אודיטוריום

גידלי
תחרות הלחנת שירי משוררת הבית אורית ָ

24.5.17

רביעי

13:30-12:00

אודיטוריום

טקס יום ירושלים

24.5.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

25.5.17
28.5.17

חמישי
ראשון

17:30-14:00
10:30-8:00

424
אודיטוריום

חזרת מקהלה מיוחדת
יום חשיפה דב"ש לשנה א'

29.5.17
6.6.17

שני
שלישי

13:30-12:00
18:30

118
חצר קדמית

בית מדרש פתוח של החוג ליהדות
טקס בוגרים תואר ראשון

7.6.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

7.6.17

רביעי

13:30-8:30

7.6.17

רביעי

20:00-18:00

+ 424
431,427,430,425,426
118

7-8.6.17

רביעי-
חמישי
חמישי

20:00 -07:15

סיור ליומיים

יום למידה של המחלקה להוראה

סטודנטים
סטודנטים ומרצים בתכניות
פנימי
מורים וגננות מאמנים
שבשותפות
מקבלי מלגות ובני
משפחותיהם והתורמים
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
פנימי
כל הסטודנטים בשנה א' כולל
חינוך מוזיקלי
הקהל הרחב
בוגרים ומוזמנים
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
סגל המדריכים הפדגוגים

הפקולטה הרב-תחומית
מפיקת אירועים
הפקולטה לחינוך
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
פרופ' רון זרחי
רכזת שותפויות
דקנית הסטודנטים
ד"ר אור מרגלית
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
פרופ' רון זרחי
מרכזת המעורבות
החברתית
ראש החוג ליהדות
מזכירות אקדמית
ד"ר אור מרגלית
ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ראש המחלקה להוראה

מועדון הספר :הנכדה של מר ליין מאת פיליפ
קלודל .מרצה :ד"ר אסנת בר-און
הפאונה והפלורה הייחודית במרומי החרמון

הקהל הרחב

ראש החוג לספרות

על יסודי  -כל השנים

ד"ר משה נתן

18:30

חצר קדמית

טקס מוסמכים תואר שני

מוסמכים ומוזמנים

11.6.17

ראשון

11.6.17
14.6.17

ראשון
רביעי

12:00-11:30
15:00-14:30
11:30-8:30
16:00-8:00

רחבת כניסה

יום כדור הארץ הבין לאומי

סטודנטים וסגל

מזכירות אקדמית
ד"ר אור מרגלית
יו"ר המועצה הירוקה

424
אולם ד'

חזרת מקהלה מיוחדת
יום עיון של התכנית לחינוך מיוחד

14.6.17

רביעי

15:45-14:15

418

15.6.17

חמישי

13:00-10:00

אודיטוריום

פנימי
חינוך מיוחד שנים-א'-ג',
משלבות יסודי ועל יסודי א'-ג'
וחמ"ד א'-ג'
סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
פנימי

פרופ' רון זרחי
ראש התכנית והחוג לחינוך
מיוחד

15.6.17
15.6.17
18.6.17
19.6.17
20.6.17

חמישי
חמישי
ראשון
שני
שלישי

19:30-18:00
כל היום
22:00-8:00
15:00-8:00
16:00-9:00

מרום

21.6.17

רביעי

13:00-9:00

21.6.17

רביעי

17:00-8:00

21.6.17

רביעי

16:00-9:00

8.6.17

אודיטוריום+אולם א'+ב'
אודיטוריום
אודיטוריום
425,426,427,434,430,431
אודיטוריום+אולם א'
405,418
+ 424
431,430,426,425
אולם ד'
323,325,326,328,331,332

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי
חזרה גנרלית לקונצרט מקהלת הפקולטה  -הנרי
פרסל
ישיבת החוג לאנגלית
בזאר והתרמת דם
קונצרט מקהלת הפקולטה  -הנרי פרסל
היצגי פרויקטים
היצגי פרויקטים
תכנית "כיתה כמקהלה" שנה ג' בשיתוף שבע
מקהלות ילדים מבית ספר יסודי
כינוס עבודות גמר בתכנית חינוך לשוני בחברה
רב-תרבותית
היצגי פרויקטים

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
פרופ' רון זרחי

מרצים בחוג לאנגלית
כל באי המכללה
קהל רחב
על יסודי א'-ג' ורב גילי ב'-ג'
הגיל הרך שנה ג' וחמ"ד שנה ג'

ראש החוג לאנגלית
אגודת הסטודנטים
פרופ' רון זרחי
ד"ר גליה סמו
ראש התכנית והחוג לגיל
הרך
ביאטריס בר
נתלי גולדברג
ראש התכנית לחינוך לשוני

הגיל הרך שנה ג' וחמ"ד שנה ג'

ראש התכנית והחוג לגיל
הרך

סגל וסטודנטים בפקולטה
לחינוך מוזיקלי
סטודנטים ומרצים בתכנית

חזרות מ8:00-

21.6.17

רביעי

15:45-14:15

אודיטוריום

הפורום החדש לחינוך מוזיקלי

21.6.17
21.6.17

רביעי
רביעי

16:00-8:00
18:30-16:00

131,132,133
קמפוס אילת

22.6.17
22.6.17
23.6.17
26.6.17

חמישי
חמישי
שישי
שני

כל היום
14:00-11:30
14:00-8:00
13:00-9:00

26.6.17
27.6.17

שני
שלישי

13:30-12:00
16:00-8:00

118
אודיטוריום
332,331,328,326,323,329

היצגי עבודות גמר
טקס בוגרים תואר ראשון קמפוס אילת
טקס מוסמכים תואר שני קמפוס אילת
בזאר
מסיבת אביב (סיום שנה)
השלמת שיעורים שבוטלו במהלך הסמסטר
יום שיא ב'  -מהלכה למעשה  -מתיאוריה
לפרקטיקה
בית מדרש פתוח של החוג ליהדות
היצגי עבודות גמר

28.6.17

רביעי

19:00-16:00

מרום +
418,408,409,410

23.7 – 28.6
29.6.17
29.6.17
2.7.17

חמישי
חמישי
ראשון

15:00-9:00
22:00-18:00
19:30-22:00

אודיטוריום
אודיטוריום
אודיטוריום+אולם א'+ב'

3.7.17
4.7.17

שני
שלישי

21:00-18:30
17:00-8:00

משכנות שאננים
אודיטוריום +
,405 ,310 ,308 ,201 ,200
424

רחבת הכניסה
אודיטוריום

סטודנטים לתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי ולקהל הרחב
הוראה למידה שנים א'-ב'
בוגרים ומוזמנים
מוסמכים ומוזמנים
כל באי המכללה
כל באי המכללה
סגל וסטודנטים מכל השנים
בפקולטה לחינוך מוזיקלי
הקהל הרחב
תואר שני בגיל הרך ובחינוך
מיוחד

יום סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

תקופת בחינות סמסטר ב'
יום סגל אקדמי
ערב סגל לציון סיום השנה
ערב אנסמבלים

סגל אקדמי ומנהלי
סגל מנהלי ואקדמי
סטודנטים והקהל הרחב

ד"ר עפרה יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר אוהד דוד
מנהלת אקדמית
מרכזת ההוראה
אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים
מזכירות אקדמית
ביאטריס בר
ראש החוג ליהדות
ראש תכנית התואר השני
לגיל הרך
ראש תכנית התואר השני
בחינוך מיוחד
ראש מנהל הפקולטה
לחינוך מוזיקלי
מפיקה ואחראית אירועים
מזכירות אקדמית
רקטור
משאבי אנוש
צילה שורץ-מדיני

קונצרט סיום שנה בתכנית רון שולמית
יום עיון למורים למוזיקה בשיתוף עם משרד
החינוך

בוגרות ומוזמנים
מורים למוזיקה

רחל קציר
רנה כלף

5.7.17

רביעי

*18:00-20:00

418+424

קונצרט סדנת הניצוח תואר שני בשיתוף מקהלת
ילדים אורחת

הקהל הרחב

ד"ר איתן אור-נוי
פרופ' רון זרחי

6.7.17

חמישי

17:00-8:00

אודיטוריום +
,405 ,310 ,308 ,201 ,200
424

יום עיון לרכזי מגמות מוזיקה בשיתוף עם משרד
החינוך

רכזי מגמות

רן נחום

6.7.17

חמישי

22:00-19:30

418

9.7.17

ראשון

22:00-19:30

418

צלילי קיץ  -קונצרט סטודנטים ובוגרים מהתואר
שני
קונצרט סדנת הניצוח תואר ראשון

סטודנטים וסגל בפקולטה
לחינוך מוזיקלי
קהל רחב

יוני פרחי

3.8.17

חמישי

23:00-21:00

מחוץ למכללה

בימת יוצרים

סטודנטים ובני משפחותיהם,
חברי הסגל והקהל הרחב

פרופ' רון זרחי
מפיקה ואחראית אירועים

21.6.17

אודיטוריום
מ8:00-
אולמות א+ב
מ18:00-
בין 13:30-
12:30
ובין 15:15-
14:00
סדנאות
בחדרים
חזרות בחדרים
מ21:00- -
15:30
בין 16:00-
14:00
סדנאות
בחדרים
חזרות בחדר
מ14:00-
חזרות בחדר
מ16:30-

