לוח אירועים
שנת הלימודים תשע"ח
מקרא:
כחול – טקסים קבועים מראש .לא יתקיימו במכללה אירועים נוספים בתאריכים אלה.
ירוק – אירועים בקמפוס אילת.
[אדום – אירועים שנוספו ללוח או אירועים שחלו בהם שינויים].

סמסטר א'
תאריך
7.9.17
12.9.17

יום
חמישי
שלישי

שעות
17:00-8:00
19:30-15:15

מקום/חדר
מחוץ למכללה
אודיטוריום

14.9.17
17.9.17

חמישי
ראשון

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

434
אודיטוריום

17.9.17

ראשון

13:00-9:00

כיתה  2קמפוס אילת

18.9.17
18.9.17
24.9.17

שני
שני
ראשון

11:00-10:00
15:15-12:15
12:00-9:00

אולמות ג'+ד'
אולם ה'
230

25.9.17

שני

16:30-15:30

כיתה  2קמפוס אילת

25.9.17
25.9.17

שני
שני

27.9.17

רביעי

12:00-9:00
15:30-13:30
18:00-16:00
13:00-10:00

424
( 308מפגש)
( 438מבחן)
239 + 418

1.10.17

ראשון

12:00-9:00

230

8.10.17

ראשון

17:00-8:30

308,310,329 + 424

15.10.17

ראשון

14:00-10:00

424

תיאור האירוע
יום גיבוש לחברי הסגל
כינוס בנושא :הורים-מערכת החינוך

מיועד לאוכלוסייה
סגל אקדמי ומנהלי
מורים חדשים ,צוותים חינוכיים,
סטודנטים וסגל אקדמי
סגל אקדמי
שנה א' סדירים

יום אוריינטציה לשנה א' בקמפוס אילת

שנה א' סדירים אילת

הרמת כוסית לציון ראש השנה
פגישת מרצים בקורסים מקוונים
סדנה למרצים חדשים :סדנת סילבוס ועיצוב קורס

סגל אקדמי ומנהלי
סגל אקדמי
מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ח

יום אוריינטציה למכינה ,הכשרת אקדמאים (הסבות),
הרחבות בקמפוס אילת
יום אוריינטציה לסטודנטים מתוכנית מצוינות
יום אוריינטציה לתרפיה במוזיקה
ומבחן באנגלית
יום אוריינטציה והרשמה לתואר שני בחינוך מוזיקלי

שנה א' אקדמאים אילת

פורום חדשנות בהוראה
יום אוריינטציה לשנה א'

סדנה למרצים חדשים :מערכת מידע למרצה ומודל
השתלמות ניצוח מקהלות ארצית 1
בוטל
יום אוריינטציה למרצים חדשים

שנה א' בתוכנית מצוינות
סטודנטים לתרפיה במוזיקה
סטודנטים לתואר שני בחינוך
מוזיקלי
מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ח
מורי ומנצחי מקהלות בבתי ספר
מטעם משרד החינוך
מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ח

גורם אחראי
משאבי אנוש
ד"ר עידית טבק
מרכז מהות
ד"ר ישי מור
הפקולטה לחינוך
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר לאה שגריר
דניאלה מנזין
משאבי אנוש
ד"ר ישי מור
ד"ר ישי מור
רבקי גדות
ד"ר לאה שגריר
דניאלה מנזין
ד"ר דולי לוי
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר מאיה יאיר
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר יעל נתיב
גלית מרדכי
אדוה יוקלר
רבקי גדות
נתלי גולדברג
משאבי אנוש
רקטור בפועל
ראש המרכז להוראה חדשנית

סגל החוג
סגל החוג לחינוך

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר ליאת ביברמן-שלו
ד"ר ישי מור
רקטור בפועל

15.10.17
15.10.17

ראשון
ראשון

12:00-10:00
13:30-10:00

16.10.17

שני

15:00-9:00

מרום
336 ,230
300
אודיטוריום

ישיבת סגל החוג לספרות
"התחלות טובות" :מפגש פתיחת שנה
וסדנה להוראה חדשנית
יום הסגל לציון פתיחת שנת הלימודים

סגל אקדמי ומנהלי

16.10.17
16.10.17
16.10.17
16.10.17
16.10.17
16.10.17
17.10.17

שני
שני
שני
שני
שני
שני
שלישי

16:00-15:00
18:00-16:00
18:00-16:00
18:00-16:00
18:00-16:00
18:00-16:00
19:00-16:00

אודיטוריום
427
426
118
425
מרום
418

אספת הסגל בפקולטה הרב-תחומית
ישיבת סגל החוג ליהדות
ישיבת סגל החוג ללשון
ישיבת סגל החוג למדעים
ישיבת סגל החוג למתמטיקה
ישיבת סגל החוג למקרא
יום סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

סגל הפקולטה הרב-תחומית
סגל החוג
סגל החוג
סגל החוג
סגל החוג
סגל החוג
סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

19.10.17
19.10.17

חמישי
חמישי

12:00-9:00
14:00-12:00

434
122

סדנת הכנה לסימולציה בוטל
סדנת וידאו  +כיתה הפוכה

סגל אקדמי
סגל אקדמי

22.10.17

ראשון

10:00-9:00

אודיטוריום

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

שנה א' בתואר הראשון

22.10.17
22.10.17

ראשון
ראשון

14:30-13:30
16:30-15:30

רחבת הכניסה
כיתה  2קמפוס אילת

אירוע פתיחת שנה
יום אוריינטציה למכינה הייעודית בקמפוס אילת

כל באי המכללה
סטודנטים במכינה הייעודית

24.10.17

שלישי

10:00-9:00

אודיטוריום

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
לתוכנית החרדיות

סטודנטיות בתוכנית

פרופ' יוסי רענן
ד"ר אור מרגלית
ד"ר בת-ציון ימיני
ד"ר מרב נתיב
ד"ר יפים כץ
ד"ר גלי דינור
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר דן שגיב
ד"ר יעל נתיב
ד"ר מאיה יאיר
ד"ר עינת גיל
ד"ר ישי מור
קארן דונר-אשר
דיקנית הסטודנטים
ד"ר אור מרגלית
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
אגודת הסטודנטים
ד"ר לאה שגריר
דניאלה מנזין
הפקולטה לחינוך

24.10.17
25.10.17
25.10.17

שלישי
רביעי
רביעי

11:30-10:00
12:00-10:00
14:15-13:30

118
מרום
רחבת הכניסה

25.10.17

רביעי

16:00-14:30

418

25.10.17

רביעי

16:00-14:30

אודיטוריום

25.10.17

רביעי

14:30-13:30

לובי קמפוס אילת

פתיחת תוכנית מורים עולים :להיות מורים בישראל
מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
פתיחת שנה פקולטטית
בוטל
רביעי מוזיקלי בלוינסקי
הוקדם מ1.11-
טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח באילת

כיתת עולים
בעלי תפקידים בפקולטה
כל באי המכללה

ד"ר אור מרגלית
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר עינת גיל

סגל וסטודנטים בתואר ראשון
בחינוך מוזיקלי
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי והקהל הרחב
שנה א' בתואר ראשון באילת

ד"ר דן שגיב
צילה שורץ-מדיני
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר לאה שגריר

26.10.17
26.10.17
26.10.17
29.10.17
29.10.17

חמישי
חמישי
חמישי
ראשון
ראשון

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

רחבת הכניסה
118 122
רחבת הכניסה
434
רחבת האודיטוריום

איסוף תרומות דם
פורום חדשנות בהוראה
הפסקה מוזיקלית
סדנת הכנה לסימולציה
יום ירוק

כל באי המכללה
סגל אקדמי
כל הסטודנטים
סגל אקדמי
כל באי המכללה

אגודת הסטודנטים
ד"ר ישי מור
תהל קליין
ד"ר עינת גיל
ד"ר מיכל קירשנר

סדנת סימולציה – קורס למרצים חדשים

מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ח

30.10.17

שני

11:30-10:00

434

בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
ישיבת סגל החוג לאומנות
בזאר
טקס זיכרון ליצחק רבין ז"ל

הקהל הרחב
סגל החוג
כל באי המכללה
כל באי המכללה

30.10.17
30.10.17
31.10.17
1.11.17

שני
שני
שלישי
רביעי

14:30-13:30
15:00-13:30
כל היום
14:30-13:30

1.11.17

רביעי

16:00-14:30

2.11.17

חמישי

11:30 - 8:00

432
מרום
רחבת הכניסה
אודיטוריום
אולמות ג' ,ד' ,ה'
אודיטוריום
418 ,424
סיור

רביעי מוזיקלי בלוינסקי
הוקדם ל25.10-
ספרות משוטטת :ביטול החד ממדיות  -תל אביב לסביון
ליברכט חסמב"ה ,חסמב"ה ,חסמב"ה
פתיחת שנה במית"ר – דוכני מידע וחוויה
הוקדם מ29.11-
יום טבעונות
סדנה למרצים חדשים :סדנת סילבוס ועיצוב קורס
סדנת מודל

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
כלל הסטודנטים

2.11.17

חמישי

2.11.17
5.11.17
5.11.17

חמישי
ראשון
ראשון

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

מתחם מית"ר
רחבת האודיטוריום
237
228 230

5.11.17
5.11.17

ראשון
ראשון

14:00-12:00
14:30-13:30

300
רחבת האודיטוריום

מועצת הפקולטה לחינוך
שוק רעיונות לתוכנית דב"ש

6.11.17
6.11.17

שני
שני

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

הספרייה המרכזית
רחבת הכניסה

6.11.17
7.11.17

שני
שלישי

21:00-19:30
13:30-8:30

8.11.17

רביעי

16:00-14:30

9.11.17

חמישי

11:30-8:00

אודיטוריום
אודיטוריום ,323+
,410 ,326,329,332,331
430,431,427,434 ,335
418
מרום
סיור

טקס השקת ספרים חדשים
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה :ד"ר סמדר בר טל :מתכוונים למקוון :מורה
ומרצה בעידן החדש
צ'ט טוק :ערב הרצאות בסגנון טד
יום גיבוש יוזמות מעורבות חברתית

9.11.17
9.11.17

חמישי
חמישי

14:00-12:30
19:30-18:00

118
אולם ד'

12.11.17
12.11.17
12.11.17
12.11.17

ראשון
ראשון
ראשון
ראשון

כל היום
13:30-12:00
21:00-19:30
14:30-13:30

רחבת הכניסה
מרום 224
426,427
אודיטוריום

13.11.17

שני

13:00-10:00

122118

14.11.17

שלישי

17:00-10:00

סיור

מפגש שנה א' בחינוך מוזיקלי
ספרות משוטטת :אנשי העט ,המכחול והמעש א' :סיור
ופעילות בעקבות נחום גוטמן ,ש"י עגנון ותושבי נווה צדק
פורום חדשנות בהוראה
מועדון הספר :הפילוסוף הקטן מאת חנה הרציג
מרצה :ד"ר חנה הרציג

כל באי המכללה
מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ח
סגל אקדמי
בעלי תפקידים בפקולטה
כל הסדירים שנה ב'
מלבד סטודנטים במצוינות
כל באי המכללה
כל באי המכללה

ד"ר ישי מור
ד"ר עינת גיל
ד"ר אור מרגלית
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
אגודת הסטודנטים
הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר אור מרגלית
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
מית"ר
גרעין סמ"ן
אגודת הסטודנטים
ד"ר ישי מור
ד"ר סמדר בר-טל
גלית מרדכי
הפקולטה לחינוך
ד"ר ענבל בכר
הספרייה ורשות המחקר
ד"ר עינת גיל

סגל אקדמי ומנהלי וסטודנטים
כל הסדירים שנה ב'
מלבד סטודנטים במצוינות

אגודת הסטודנטים
ד"ר ענבל בכר

סטודנטים שנה א' וסגל בחינוך
מוזיקלי
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
סגל אקדמי
סטודנטים בקורס "נכנסים
למועדון  -שיח ושיג ביצירות
ספרות חדשות" והקהל הרחב
כל באי המכללה
בעלי תפקידים בפקולטה
מובילי יוזמות שנה ב'
כל באי המכללה

ד"ר דן שגיב
צילה שורץ מדיני
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

בזאר
מועצת הפקולטה הרב-תחומית
מובילי יוזמות
בצוהרי היום
נדחה ל24.12-
סדנה :כתיבת מקרים ותרחישים

סגל אקדמי

טבע מזדמן בגוש דן

שנה ב' ביסודי (כולל משולבות)

ד"ר ישי מור
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
אגודת הסטודנטים
הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר ענבל בכר
דיקנית הסטודנטים
אגודת הסטודנטים
ד"ר עינת גיל
ד"ר אורית אייזנברג
ד"ר משה נתן

14.11.17

שלישי

15:00-12:00

230

14.11.17
15.11.17

שלישי
רביעי

20:00-18:00
16:00-14:30

מרום
אודיטוריום
418

16.11.17
16.11.17

חמישי
חמישי

כל היום
11:30 - 8:00

16.11.17
19.11.17

חמישי
ראשון

19.11.17
20.11.17

ראשון
שני

14:30-13:30
10:00-9:30
12:00-11:30
14:30-13:30
21:00-19:30
16:00-7:30

426,427
סיור

20.11.17
20.11.17

שני
שני

14:30-13:30
17:45-16:15

432
אולם ד'

בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
שיח גלריה

21.11.17
22.11.17

שלישי
רביעי

17:00-8:30
16:00-14:30

יד ושם
424

יום עיון ביד ושם נדחה ל10.4.2018-
חזרת מקהלה

23.11.17

חמישי

11:30 - 8:00

סיור

23.11.17
23.11.17

חמישי
חמישי

15:30-12:00
15:00-12:00

אולם ד'
237

23.11.17
23.11.17

חמישי
חמישי

14:30-13:30
14:15-13:30

רחבת האודיטוריום
רחבת הכניסה 118

23.11.17
27.11.17
28.11.17
28.11.17
29.11.17
29.11.17

חמישי
שני
שלישי
שלישי
רביעי
רביעי

29.11.17

רביעי

20:00-18:00
17:00-10:00
18:00-8:00
17:00-8:30
12:00-10:00
12:00-11:30
14:30-13:30
16:00-14:30

118
סיור
סיור
יד ושם
מרום
מתחם מית"ר

30.11.17
30.11.17

חמישי
חמישי

כל היום
19:30-7:15

סיור
רחבת האודיטוריום
רחבת האודיטוריום

אודיטוריום
418
רחבת הכניסה
סיור

סדנת מודל
בוטל
ישיבת סגל החוג לאנגלית נדחה ל23.11-
רביעי מוזיקלי בלוינסקי
יום הסובלנות הבין-לאומי
ספרות משוטטת :בימים אדומים יהום הסער אנשי העט,
המכחול והמעש ב' :סיור ופעילות בשכונת נווה צדק
ציון חג הסיגד נדחה ל23.11-
יום ללא קניות
מובילי יוזמות
אגמון עמק חפר וצומח חוף הים

ספרות משוטטת :בתים מספרים  -א הדלתות שמכאן
ומכאן :סיור ופעילות בעקבות לאה גולדברג ,דליה
רביקוביץ' ,אברהם שלונסקי ואברהם חלפי
יום למידה במקרא – 929
סדנת עיצוב קורס מקוון
ציון חג הסיגד
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה :המהפכה הוויזואלית של חקר נתונים :כיתה,
אקדמיה ,חיים
ישיבת סגל החוג לאנגלית נדחה מ14.11-
טבע מזדמן בגוש דן
סיור לבית אלפא ובית שאן
יום עיון ביד ושם
מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי
פתיחת שנה במית"ר – דוכני מידע וחוויה
הוקדם ל2.11-
רביעי מוזיקלי בלוינסקי
בזאר
העופות החורפים בעמק החולה

סגל אקדמי
מרצים בחוג
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
כל באי המכללה
כל באי המכללה
מובילי יוזמות שנה ב'
שנה ג' בגיל הרך ובחמ"ד
קבוצה 1
הקהל הרחב
כל באי המכללה
שנה ב' בגיל הרך ובחמ"ד
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת

ד"ר סמדר בר-טל
גלית מרדכי
ד"ר מישל הורוביץ
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
אגודת הסטודנטים
ד"ר מיכל קירשנר
ד"ר ענבל בכר
ד"ר משה נתן
ד"ר אור מרגלית
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
הדס ארזי
ד"ר פנינת טל
פרופ' רון זרחי
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

מתמחים במקרא
סגל אקדמי

ד"ר גלי דינור
קארן דונר-אשר
ד"ר סמדר בר-טל
אגודת הסטודנטים
ד"ר עינת גיל

מרצים בחוג
סדירים מתמחי מדעים בעל-יסודי
שנה ב' בגיל הרך
שנה ב' ביסודי
בעלי תפקידים בפקולטה
כלל הסטודנטים

ד"ר מישל הורוביץ
ד"ר משה נתן
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
ד"ר מירי מילר
ד"ר איתן אור-נוי
מית"ר
גרעין סמ"ן
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
אגודת הסטודנטים
ד"ר משה נתן

כל באי המכללה
כל באי המכללה

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
כל באי המכללה
מתמחי מדעים שנה ג' ביסודי
(כולל משולבות) ,שנה א' והסבות
בעל-יסודי ושנה א' M.Teach

30.11.17

חמישי

16:00-8:00

סיור

30.11.17
3.12.17

חמישי
ראשון

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

רחבת כניסה
122

3.12.17
5.12.17

ראשון
שלישי

14:00-12:00
16:00-7:30

300
סיור

5.12.17

שלישי

13:30-8:00

6.12.17
6.12.17
6.12.17

רביעי
רביעי
רביעי

כל היום
14:00-12:30
16:00-14:30

אודיטוריום אולמות ג'-ד'
335,405 ,316
רחבת הכניסה
118 122
418

7.12.17

חמישי

7.12.17
7.12.17

חמישי
חמישי

11:30-8:00
16:00-14:30
18:00-8:00
11:30 – 8:00

סיור
סיור

7.12.17

חמישי

13:00-11:00

118 434

7.12.17

חמישי

19:30-18:00

אולם ד'

10.12.17
10.12.17
11.12.17
11.12.17

ראשון
ראשון
שני
שני

14:00-13:30
13:30-12:00
כל היום
13:30-10:00

רחבת האודיטוריום
מרום
וירטואלי
אודיטוריום

11.12.17

שני

14:15-13:30

רחבת הכניסה

13.12.17
13.12.17
13.12.17
13.12.17

רביעי
רביעי
רביעי
רביעי

כל היום
14:30-13:30
14:30-13:30
16:00-14:30

14.12.17
17.12.17
17.12.17

חמישי
ראשון
ראשון

16:00-9:00
כל היום
14:30-13:30

סיור
רחבת האודיטוריום
לובי קמפוס אילת
אודיטוריום
418
אודיטוריום
סיור
רחבת האודיטוריום

18.12.17

שני

14:00-8:00

אודיטוריום

אודיטוריום

סיור בספרות לתוכניות לבית הספר היסודי
והעל-יסודי :תל אביב
הפסקה מוזיקלית
סדנת  – Geogebraתוכנת גיאומטריה דינמית להוראת
מתמטיקה בוטל
מועצת הפקולטה לחינוך
אגמון עמק חפר וצומח חוף הים
יום עיון בנושא :אלימות ובריונות
בזאר
פורום חדשנות בהוראה
אירוע ביצוע פנימי (קונצרט פנימי)
יום למידה באנגלית עם משוררת הבית

מתמחי ספרות ביסודי ובעל-יסודי

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

כלל הסטודנטים במכללה
מרצים ומדריכים פדגוגיים

תהל קליין
ד"ר ישי מור
ד"ר רותם עבדו
הפקולטה לחינוך
ד"ר משה נתן

בעלי תפקידים בפקולטה
שנה ג' בגיל הרך ובחמ"ד
קבוצה 2
בחירה – כל הסטודנטים
הסדירים שנים א'-ג'
כל באי המכללה
סגל אקדמי
סטודנטים בתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סטודנטים ומרצים בחוג לאנגלית

סיור בנושא ממלכת יהודה
ספרות משוטטת :בתים מספרים – ב ים הדממה פולט
סודות :סיור ופעילות בבית ביאליק ובסביבותיו
סדנת פרדיגמות חדשות בהוראה ובהערכה

כל מתמחי מקרא
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ח

מועדון הספר :על בהונות מאת אילנה וייזר-סנש
מרצה :אילנה וייזר-סנש

סטודנטים בקורס "נכנסים
למועדון  -שיח ושיג ביצירות
ספרות חדשות" והקהל הרחב
הקהל הרחב
בעלי תפקידים בפקולטה
כל באי המכללה
מרצים וסטודנטים מתמחים
בספרות ילדים
כל באי המכללה

פתיחת עונת החגים
מועצת הפקולטה הרב-תחומית
אירועי יום המורה בפייסבוק ובYNET-
יום למידה "בעמק יפה בין כרמים ושדות" :על מרחב
ומקום בספרות הילדים
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
סיור לסגל המנהלי והאקדמי נדחה ל17.12-
מסיבת חנוכה חנוכריסמס
מסיבת חנוכה קמפוס אילת
רביעי מוזיקלי בלוינסקי
כינוס בשיתוף רשת אורט בנושא :חינוך הוליסטי
סיור לסגל המנהלי והאקדמי
שבוע נגישות
הטמעת טכנולוגיה בהוראה בחינוך המיוחד
בוטל

חברי הסגל וילדיהם
כל באי המכללה
כל באי המכללה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סגלי המכללות ומוזמנים
חברי הסגל וילדיהם
כל באי המכללה
שנה א' בחינוך המיוחד
שנה א' במשלבת יסודי ועל-יסודי
שנה א' בחמ"ד

ד"ר תמי ראובני
ד"ר יעל קמחי
אגודת הסטודנטים
ד"ר ישי מור
ד"ר דן שגיב
צילה שורץ-מדיני
ד"ר מישל הורוביץ
ד"ר גלי דינור
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר ישי מור
קארן דונר-אשר
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר אור מרגלית
הפקולטה הרב-תחומית
מנהלת מחלקת השיווק
תמי ישראלי
ד"ר עינת גיל
ד"ר מיכל קירשנר
אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ראש רשות המחקר
ד"ר מיכל קירשנר
מית"ר
גרעין סמ"ן
ד"ר אורלי הבל

יום שיא :יום עיון בנושא נגישות

שנה ג' בחינוך המיוחד
שנה ג' במשלבת יסודי ועל-יסודי
כל באי המכללה

יום למידה :עבודה עם הורים

18.12.17

שני

14:00-8:00

424

18.12.17

שני

13:30-8:30

אודיטוריום

יום שיא א' – דמותו של המורה למוזיקה
טקס השקת ספרים חדשים
השתלמות ניצוח ארצית 2
בוטל
סדנת עיצוב קורס מונחה הערכה

סגל וסטודנטים מכל השנים
כל באי המכללה
מורים מנצחי מקהלות בבתי ספר
מטעם משרד החינוך
סגל אקדמי

18.12.17
18.12.17
19.12.17

שני
שני
שלישי

13:00-9:00
12:00-11:00
17:00-8:30

418,410,412,413,414
הספרייה המרכזית
308,310,329 + 424

19.12.17

שלישי

12:00-10:00

425

שבוע נגישות

כל באי המכללה

19.12.17

שלישי

14:30-13:30

רחבת האודיטוריום

הדלקת נרות חנוכה לתוכנית מורים עולים

סטודנטים ומרצים בתוכנית
מורים עולים
שנה ג' בחינוך המיוחד
שנה ג' במשלבת יסודי ועל-יסודי
כל באי המכללה

19.12.17

שלישי

16:00-14:30

326

20.12.17

רביעי

14:00-8:00

אודיטוריום

20.12.17

רביעי

14:30-13:30

רחבת האודיטוריום

שבוע נגישות

20.12.17

רביעי

16:00-14:30

21.12.17
21.12.17

חמישי
חמישי

14:30-11:00
14:30-13:30

אודיטוריום
418
432
רחבת האודיטוריום

רביעי מוזיקלי בלוינסקי

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סגל אקדמי
כל באי המכללה

24.12.17

ראשון

12:00-10:00

122

24.12.17

ראשון

14:30-13:30

ספרייה

סדנת עיצוב קורס מונחה הערכה
בוטל
בצוהרי היום :החשיבות שבקריאת ספרים ,עלית קרפ

סגל אקדמי

25.12.17
25.12.17
26.12.17
27.12.17
27.12.17

שני
שני
שלישי
רביעי
רביעי

כל היום
14:30-13:30
20:00-7:30
12:00-10:00
16:00-14:30

רחבת הכניסה
 432אולם ג'
סיור
מרום
424

27.12.17

רביעי

19:00-16:00

230

28.12.17

חמישי

ספרות משוטטת :לְָך עֵ ינַי הַ ּיֹום פְ קּוחֹות ְכפִתְ א ֹמַ י ִם – תל
סיור
11:30 - 8:00
אביב של נתן אלתרמן  -חלק א בימים אדומים יהום
הסער :סיור ופעילות במוזיאון ההגנה ובמוזיאון הלח"י
הפסקה מוזיקלית
רחבת הכניסה
14:30-13:30
התנסות מרוכזת בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה) בפקולטה לחינוך
ושבוע עשייה מוזיקלית בפקולטה לחינוך מוזיקלי
סיור בהתנסות
סיור
13:00-8:00

חינוך מיני בחינוך המיוחד
בוטל

חמישי
28.12.17
29.12.17-3.1.18
31.12.17

ראשון

סדנת הכנה לסימולציה
שבוע נגישות

בזאר
בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
הגינה האקולוגית
מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי
חזרת אנסמבלים
כלי גוגל להוראת מקרא ,לשון וספרות

כל באי המכללה
כל באי המכללה
הקהל הרחב
שנה ב' בגיל הרך מתמחי טבע
בעלי תפקידים בפקולטה
סטודנטים בתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
שנה ב' בM.Teach-
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
כלל הסטודנטים
סטודנטים ומרצים בתכניות
סגל החוג לחינוך

ד"ר אורלי הבל
מית"ר
גרעין סמ"ן
ביאטריס בר
הספרייה ורשות המחקר
נתלי גולדברג
ד"ר ישי מור
ד"ר ליאת אייל
גלית מרדכי
מית"ר
גרעין סמ"ן
ד"ר אור מרגלית
ד"ר אורלי הבל
מית"ר
גרעין סמ"ן
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר אורית איזנברג
מית"ר
גרעין סמ"ן
ד"ר ישי מור
גלית מרדכי
דיקנית הסטודנטים
אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים
ד"ר אור מרגלית
ד"ר יעל נבון-פורמן
ד"ר איתן אור-נוי
צילה שורץ מדיני
ד"ר גלי דינור
ד"ר סמדר בר-טל
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
תהל קליין
הפקולטה לחינוך
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר ליאת ביברמן-שלו

424

31.12.17

ראשון

1.1.18
1.1.18

שני
שני

13:30-12:00
16:00-14:30
13:00-9:00
17:45-14:30

2.1.18
3.1.18

שלישי
רביעי

18:00-16:00
16:00-14:30

4.1.18

חמישי

11:30 - 8:00

אילת
אודיטוריום
418
סיור

4.1.18

חמישי

13:00-10:00

122

4.1.18

חמישי

17:45-14:30

418

7.1.18
7.1.18
7.1.18
8.1.18

ראשון
ראשון
ראשון
שני

14:00-12:00
17:45-14:30
כל היום
14:15-13:30

300
אולם ג'
רחבת הכניסה
רחבת הכניסה

8.1.18

שני

19:30-18:00

אולם ד'

9.1.18

שלישי

13:00-8:00

אודיטוריום

9.1.18

שלישי

16:00-8:30

יד ושם

9.1.18

שלישי

14:30-13:30

אודיטוריום

10.1.18

רביעי

13:30-12:00

אולם ג'

10.1.18

רביעי

16:00-14:30

424

10.1.18

רביעי

20:00-17:15

409 + 408 + 418

11.1.18

חמישי

11:30 - 8:00

סיור

11.1.18
11.1.18
11.1.18

חמישי
חמישי
חמישי

14:00-12:30
14:30-13:30
19:30-18:00

122
רחבת הכניסה
אולם ד'

קהילת המעשה של בוגרי התואר השני בחינוך מוזיקלי –
מפגש ראשון
ספרות משוטטת :איש העט והמכחול – תל אביב של
נחום גוטמן הוקדם ל9.11-
פורום חדשנות בהוראה
הפסקה מוזיקלית
מועדון הספר :איטליה ,ענן מאת :מרקו לודולי
מרצה :ד"ר מזל קאופמן

14.1.18

ראשון

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

חצר המכללה
ורחבת האודיטוריום

יום צפרות לכבוד ט"ו בשבט
נדחה ל18.3.2018-

אולמות ג'+ד'
424

חזרת מקהלה
אירוע מצטיינים הוקדם מ2.1-
חזרת מקהלה
חנוכת מרכז מית"ר בקמפוס אילת
רביעי מוזיקלי בלוינסקי
ספרות משוטטת :לְָך עֵ ינַי הַ ּיֹום פְ קּוחֹות ְכפִתְ א ֹמַ י ִם – תל
אביב של נתן אלתרמן  -חלק ב
סדנת מייקרס דרך בניית חפצים
חזרת מקהלה
מועצת הפקולטה לחינוך
יום למידה לכבוד יום הלשון העברית
בזאר
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
שיח גלריה
יום עיון בנושא :אתיקה בחינוך
יום עיון ביד ושם
מדיניות מערכת החינוך ,הרצאה מאת שמואל אבוהב,
מנכ"ל משרד החינוך
יום למידה לכבוד שבוע הלשון העברית
חזרת מקהלה

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סגל מינהלי
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
כל באי המכללה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
מרצים ומדריכים פדגוגיים
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
בעלי תפקידים בפקולטה
כל מתמחי לשון
כל באי המכללה
כל באי המכללה
כל באי המכללה
בחירה  -כל הסטודנטים
הסדירים בשנים א'-ג'
שנה ב' בחינוך המיוחד
ובמשלבת יסודי ועל-יסודי
סטודנטים וסגל בתואר השני
ובתוכנית מצוינות ומוזמנים
סטודנטים ומרצים בתוכנית חינוך
לשוני בחברה רב-תרבותית
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סגל וסטודנטים לתואר השני
בחינוך מוזיקלי
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
סגל אקדמי
כלל הסטודנטים
סטודנטים בקורס "נכנסים
למועדון  -שיח ושיג ביצירות
ספרות חדשות" והקהל הרחב
כל באי המכללה

פרופ' רון זרחי
משאבי אנוש
פרופ' רון זרחי
ד"ר לאה שגריר
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
רונית לוי
ד"ר עינת גיל
פרופ' רון זרחי
הפקולטה לחינוך
ד"ר בת-ציון ימיני
אגודת הסטודנטים
ד"ר עינת גיל
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
הדס ארזי
ד"ר רבקה הלל לביאן
ד"ר אורלי הבל
נשיאת המכללה
ד"ר עינב ארגמן
פרופ' רון זרחי
אמירה ארליך
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר ישי מור
תהל קליין
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר מיכל קירשנר

424

חזרת מקהלה

14.1.18

ראשון

14.1.18

ראשון

11:30-10:00
16:00-14:30
14:20-13:40

מפגש אתנחתה במסגרת קולוקוויום של החוג לחינוך:
ד"ר סיגל חן :על הערכה חלופית בהכשרת מורים
יום סגל ליבתי פקולטטי
בוטל
ישיבת סגל החוג לאומנות
שיח גלריה

310

14.1.18

ראשון

21:00-19:30

418

15.1.18
15.1.18

שני
שני

15:00-13:30
17:45-16:15

מרום
אולם ד'

16.1.18
17.1.18

שלישי
רביעי

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

18.1.18

חמישי

11:30 - 8:00

יד ושם
אודיטוריום
418
סיור

ספרות משוטטת :חסמב"ה ,חסמב"ה ,חסמב"ה

18.1.18

חמישי

13:30-10:00

אודיטוריום

חזרה גנרלית לקראת קונצרט עם אליהו הכהן

18.1.18

חמישי

14:15-13:30

רחבת הכניסה

18.1.18
21.1.18
21.1.18

חמישי
ראשון
ראשון

20:00-18:00
13:30-12:00
18:30-17:30

מרום
מרום
אודיטוריום

21.1.18
22.1.18

ראשון
שני

22:00-19:30
9:30-8:00

אודיטוריום  +אולם א'+ב'
418

22.1.18

שני

13:30-8:30

22.1.18
23.1.18
23.1.18

שני
שלישי
שלישי

14:30-13:30
9:30-8:00
16:00-14:30

,425 ,332+ 424
411,410,306
432
118
418

24.1.18
24.1.18
24.1.18
25.1.18
25.1.18

רביעי
רביעי
רביעי
חמישי
חמישי

13:30-8:30
12:00-10:00
16:00-14:30
כל היום
11:30 - 8:00

424
מרום
418
רחבת הכניסה
סיור

חמישי
25.1.18
28.1-21.2.18
ראשון
28.1.18
ראשון
28.1.18
ראשון
28.1.18
ראשון
28.1.18
שני
29.1.18

14:30-13:30

רחבת הכניסה

17:00-9:00
18:45-16:30
19:00-17:00
22:00-19:30
12:00-10:00

אולמות ג'+ד'
אודיטוריום
מרום
אודיטוריום  +אולם א'+ב'
מרום

יום עיון ביד ושם
רביעי מוזיקלי בלוינסקי

במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
ישיבת סגל בחוג לאנגלית
מועצת הפקולטה הרב-תחומית
חזרת מקהלה לקראת קונצרט
קונצרט עם אליהו הכהן
יום שיא – תרפיה במוזיקה
נדחה ל23.1-
יום למידה של המחלקה להוראה
נדחה ל24.1-
בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
אירוע דיבייט
יום שיא – תרפיה במוזיקה
יום למידה של המחלקה להוראה
מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי
קונצרט פיתוח קול
בזאר
ספרות משוטטת :חמוש במשקפיים – סיור בעקבות אריק
איינשטיין
מסיבת סיום סמסטר א'
תקופת בחינות סמסטר א'
יום סגל חוקר
חזרת מקהלה לקראת קונצרט
ישיבת סגל תוכנית חינוך לשוני בחברה רב תרבותית
קונצרט עם אליהו הכהן
ישיבת סגל החוג לספרות

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סגל החוג לחינוך
סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי
סגל החוג
כל באי המכללה
שנה ב' בעל-יסודי וברב-גילי
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
כל באי המכללה
מרצים בחוג לאנגלית
בעלי תפקידים בפקולטה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
הקהל הרחב
סטודנטים ,סטודנטים בסטאז',
סגל ומדריכים בתוכנית
סגל המדריכים הפדגוגיים
הקהל הרחב
סטודנטים בכיתות עולים
סטודנטים ,סטודנטים בסטאז',
סגל ומדריכים בתוכנית
סגל המדריכים הפדגוגיים
בעלי תפקידים בפקולטה
סטודנטים ,סגל והקהל הרחב
כל באי המכללה
סטודנטים בקורס ספרות
משוטטת
כל באי המכללה
סגל אקדמי
פנימי
סגל התוכנית
הקהל הרחב
סגל החוג

פרופ' רון זרחי
ד"ר ליאת ביברמן-שלו
ד"ר איתן אור-נוי ,ד"ר דן שגיב
ד"ר יעל נתיב ,ד"ר מאיה יאיר
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
הדס ארזי
ד"ר גליה סמו
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
פרופ' רון זרחי
ד"ר עינת גיל
ד"ר מישל הורוביץ
הפקולטה הרב-תחומית
פרופ' רון זרחי
פרופ' רון זרחי
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר מאיה יאיר
ד"ר תמי ראובני
ד"ר אור מרגלית
ד"ר אור מרגלית
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר מאיה יאיר
ד"ר תמי ראובני
ד"ר איתן אור-נוי
צילה שורץ מדיני
אגודת הסטודנטים
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
אגודת הסטודנטים
מזכירות אקדמית
ראש רשות המחקר
פרופ' רון זרחי
ד"ר עינב ארגמן
פרופ' רון זרחי
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

29-30.1.2018

שני-
שלישי
ראשון
ראשון
שני

12:00-9:00
14:00-12:00
14:15-13:30

7.2.18

רביעי

22:00-19:30

אודיטוריום

16.2.18

שישי

14:00-8:00

אודיטוריום

18.2.18
20.2.18

חמישי
שלישי

11:30-10:00
17:30

122
אודיטוריום

21.2.18

רביעי

14:00-12:00

426

4.2.18
4.2.18
5.2.18

סיור בתל אביב של סטודנטים בחינוך המיוחד קמפוס
אילת
סדנת הכנה לסימולציה
מועצת הפקולטה לחינוך
במה לחדשנות :בוטל

כל היום

סיור
434
300
רחבת הכניסה

קונצרט סיום סדנת אמן
קונצרט סדנת אלתור ג'אז בתואר השני
יום עיון בתרפיה במוזיקה

חינוך מיוחד אילת
סגל אקדמי
בעלי תפקידים בפקולטה
כל באי המכללה
הקהל הרחב

ד"ר אורלי הבל
דניאל מנזין
ד"ר עינת גיל
הפקולטה לחינוך
ד"ר עינת גיל

סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS
טקס בוגרות התוכנית למגזר החרדי

סטודנטים ,בוגרים ,סגל וקהל
רחב
סגל אקדמי
בוגרות התוכנית

יוני פרחי
רז יצחקי
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר מאיה יאיר
ד"ר עינת גיל
הפקולטה לחינוך

ישיבת סגל החוג ללשון

סגל החוג

ד"ר בת-ציון ימיני

סמסטר ב'
תיאור האירוע
טקס פתיחת סמסטר ב'

מיועד לאוכלוסייה
נרשמי סמסטר ב'

גורם אחראי
דיקנית הסטודנטים

תאריך
22.2.18

יום
חמישי

שעות
9:45-8:45

מקום/חדר
424

כל באי המכללה

ד"ר עינת גיל

22.2.18

חמישי

14:15-13:30

רחבת הכניסה

22.2.18

חמישי

19:30-18:00

אולם ד'

במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
מועדון הספר :אני מייקי מאת :גליה עוז
מרצה :גליה עוז

סטודנטים בקורס "נכנסים
למועדון  -שיח ושיג ביצירות
ספרות חדשות" והקהל הרחב
חברי הסגל וילדיהם

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

24.2.18

שבת

כל היום

בריכת החורף

סיור לבריכת החורף

ד"ר מיכל קירשנר

25.2.18
26.2.18
26.2.18
26.2.18

ראשון
שני
שני
שני

18:00-9:00
10:00-8:30
12:00-11:00
16:00-12:00

אולם ה'
מרום
הספרייה המרכזית
אודיטוריום

יום עיון בנושא עיצוב למידה ואנליטיקות למידה
ישיבת סגל החוג לאומנות
טקס השקת ספרים חדשים
יום עיון מקרא-יהדות בנושא :מבראשית

סגל אקדמי
סגל החוג
כל באי המכללה
שנה א-ג' בגיל הרך

26.2.18
27.2.18

שני
שלישי

14:00-12:30
14:30-13:30

122
לובי קמפוס אילת

פורום חדשנות בהוראה
טקס פתיחת סמסטר ב' בקמפוס אילת

סגל אקדמי
כל באי המכללה

ד"ר ישי מור
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
הספרייה ורשות המחקר
ד"ר גלי דינור
ד"ר אור מרגלית
ד"ר ישי מור
אגודת הסטודנטים

27.2.18
28.2.18

שלישי
רביעי

14:30-13:30
16:00-14:30

4.3.18
4.3.18
5.3.18
7.3.18

ראשון
ראשון
שני
רביעי

כל היום
14:00-12:00
14:30-13:30
16:00-14:30

8.3.18

חמישי

14:00-12:00

רחבת הכניסה
אודיטוריום
418
רחבת הספרייה
300
רחבת הכניסה
אודיטוריום
418
מרום

מסיבת פורים
רביעי מוזיקלי בלוינסקי

כל באי המכללה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
כל באי המכללה
בעלי תפקידים בפקולטה
כלל הסטודנטים
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סגל החוג

אגודת הסטודנטים
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
אגודת הסטודנטים
הפקולטה לחינוך
אגודת הסטודנטים
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

איסוף תרומות דם
מועצת הפקולטה לחינוך
יום שיא – הצגת פעילות אגודת הסטודנטים
רביעי מוזיקלי בלוינסקי
ישיבת סגל החוג לספרות

8.3.18
8.3.18
11.3.18
11.3.18
11.3.18

חמישי
חמישי
ראשון
ראשון
ראשון

14:30-13:30
20:00-18:00
כל היום
17:00-9:00
16:00-12:00

רחבת הכניסה
מרום
רחבת הכניסה
אודיטוריום
424

11.3.18
12.3.18

ראשון
שני

14:30-13:30
14:15-13:30

רחבת הכניסה
רחבת הכניסה

13.3.18

שלישי

16:00-8:00

אודיטוריום

14.3.18

רביעי

16:00-8:00

אולמות ג'+ד'

14.3.18
14.3.18

רביעי
רביעי

14:00-12:30
16:00-14:30

122
424

15.3.18
18.3.18
18.3.18

חמישי
ראשון
ראשון

18.3.18
18.3.18
19.3.18

ראשון
ראשון
שני

18:00-8:00
18:00-8:00
10:00-9:30
12:00-11:30
14:30-13:30
12:30-9:30
13:30-12:00
13:30-12:00

סיור
סיור
חצר המכללה
ורחבת האודיטוריום

19.3.18

שני

14:15-13:30

20.3.18
20.3.18
20.3.18
20.3.18
20-26.3.18

שלישי
שלישי
שלישי
שלישי

כל היום
17:00-8:00
16:00-8:00
14:30-13:30

אולם ד'
מרום
אולם ד'

יום האישה
ישיבת סגל החוג לאנגלית
בזאר
כינוס הרכבי מגמות למוזיקה
יום עיון בנושא :פילוסופיה במוסדות חינוך
נדחה ל18.3-
הפסקה פעילה
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
יום אומנויות
יום המתמטיקה
פורום חדשנות בהוראה
חזרת מקהלה
סיור בנושא :ממלכת ישראל
סיור למוזיאון ארצות המקרא
פעילות בנושא חג האביב ויום הצפרות
יום עיון בנושא :פילוסופיה במוסדות חינוך
מועצת הפקולטה הרב-תחומית
שיח גלריה

במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
רחבת הכניסה
בהוראה
בזאר
רחבת הכניסה
סיור בתל אביב
סיור
מוזיאון ישראל ,היכל הספר ומוזיאון האסלאם
סיור
בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
432
מסע לפולין

כל באי המכללה
מרצים בחוג לאנגלית
כל באי המכללה
מורים למוזיקה ותלמידי מגמות
סגל החוג לחינוך

אגודת הסטודנטים
ד"ר מישל הורוביץ
אגודת הסטודנטים
רן נחום ,משרד החינוך
ד"ר ליאת ביברמן-שלו

כל הסטודנטים
כל באי המכללה

אגודת הסטודנטים
ד"ר עינת גיל

שנים א'-ג' בגיל הרך
שנה ג' בחמ"ד
סטודנטים ומרצים בחוג
למתמטיקה בתוכנית לבית
הספר העל-יסודי
סגל אקדמי
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
כל מתמחי מקרא
כל מתמחי לשון
כל באי המכללה

ד"ר פנינת טל

ד"ר ישי מור
פרופ' רון זרחי
ד"ר גלי דינור
ד"ר בת-ציון ימיני
ד"ר מיכל קירשנר

סגל החוג לחינוך
בעלי תפקידים בפקולטות
כל באי המכללה

ד"ר ליאת ביברמן-שלו
הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
הדס ארזי
ד"ר עינת גיל

כל באי המכללה
שנה ב' בגיל הרך ובמו"ג
שנה א' בגיל הרך
הקהל הרחב

אגודת הסטודנטים
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
ד"ר אור מרגלית
אגודת הסטודנטים
דיקנית הסטודנטים
ד"ר אורלי הבל
ד"ר אוהד דוד

כל באי המכללה

21.3.18

רביעי

14:00-8:00

אודיטוריום

יום עיון לבחירה בנושא :פוליטיקה וחינוך

21.3.18
21.3.18

רביעי
רביעי

12:00-10:00
16:00-14:30

21.3.18

רביעי

19:00-16:00

מרום
אודיטוריום
418
230

מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי
רביעי מוזיקלי בלוינסקי

שנה א'-ג' סדירים
סטודנטים בM.Teach-
סטודנטים בהוראה ולמידה
בעלי תפקידים בפקולטה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
שנה ב' בM.Teach-

22.3.18

חמישי

14:30-13:30

רחבת הכניסה

הפסקה מוזיקלית

כלל הסטודנטים

כלי גוגל להוראת מקרא ,לשון וספרות

ד"ר יפים כץ

ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר גלי דינור
ד"ר סמדר בר-טל
תהל קליין

מועדון הספר :מאוהב מאת אלפרד הייז
מרצה :תמי ישראלי

22.3.18

חמישי

19:30-18:00

אולם ד'

25.3.18

ראשון

17:00-8:00

25.3.18

ראשון

17:00-8:30

אודיטוריום ,430 ,431 +
425 ,426 ,427
308,310,329 + 424

26.3.18

שני

16:00-8:00

מחוץ למכללה

יום גיבוש לחברי הסגל

8.4.18
9.4.18

ראשון
שני

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

300
רחבת הכניסה

10.4.18
11.4.18

שלישי
רביעי

17:00-8:30
13:30-8:30

11.4.18

רביעי

14:30-13:30

כנס  Etaiלמורים לאנגלית
השתלמות ניצוח ארצית 3

סטודנטים בקורס "נכנסים
למועדון  -שיח ושיג ביצירות
ספרות חדשות" והקהל הרחב
מורים לאנגלית

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר מישל הורוביץ

מורים מנצחי מקהלות בבתי ספר
מטעם משרד החינוך
סגל אקדמי ומנהלי

משאבי אנוש

יד ושם
,426 ,427 ,430+ 424
429 ,425
לובי קמפוס אילת

מועצת הפקולטה לחינוך
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
יום עיון ביד ושם
יום למידה של המחלקה להוראה

בעלי תפקידים בפקולטה
כל באי המכללה

הפקולטה לחינוך
ד"ר עינת גיל

שנה ב' בגיל הרך ובחמ"ד
סגל המדריכים הפדגוגיים

ד"ר פנינת טל
ד"ר תמי ראובני

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

כל באי המכללה

ד"ר לאה שגריר

12.4.18

חמישי

11:00-9:50

אודיטוריום

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

כל באי המכללה

15.4.18
15.4.18
17.4.18

ראשון
ראשון
שלישי

כל היום
14:00-12:30
14:00-13:30

רחבת הכניסה
122
אודיטוריום

בזאר
פורום חדשנות בהוראה
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

כל באי המכללה
סגל אקדמי
כל באי המכללה

הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר אור מרגלית
אגודת הסטודנטים
ד"ר ישי מור
אגודת הסטודנטים

17.4.18

שלישי

15:00-14:00

לובי קמפוס אילת

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

כל באי המכללה

ד"ר לאה שגריר

22.4.18

ראשון

14:20-13:40

118

23-25.4.18

שני-
רביעי

סדירים בעל-יסודי

ד"ר משה נתן

23.4.18
23.4.18

שני
שני

יציאה בראשון
בחצות וחזרה
 25.4ב20:30-
16:00-8:00
14:15-13:30

סיור

מפגש אתנחתה במסגרת קולוקוויום של החוג לחינוך –
ד"ר גיא פינקו :על משנתו החינוכית של מרטין בובר
סיור לאילת (שלושה ימים)

סגל החוג לחינוך

ד"ר ליאת ביברמן-שלו

שנה א-ג' ביסודי
כל באי המכללה

ד"ר מירי מילר
ד"ר עינת גיל

25.4.18

רביעי

16:00-14:30

25.4.18

רביעי

19:30-15:00

אודיטוריום
418
אולם ג'

26.4.18
26.4.18

חמישי
חמישי

כל היום
כל היום

רחבת הכניסה
סיור

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים ומרצים בתוכנית חינוך
לשוני בחברה רב-תרבותית
כל באי המכללה
חברי הסגל (ללא ילדים)

ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
ד"ר עינב ארגמן

26.4.18
26.4.18

חמישי
חמישי

16:00-7:30
12:00-11:30
14:30-13:30

סיור
רחבת האודיטוריום

בוטל

אודיטוריום
רחבת הכניסה

יום עיון של התוכנית לבית הספר היסודי
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
רביעי מוזיקלי בלוינסקי
יום למידה בחינוך לשוני בשיתוף משרד החינוך
בזאר
סיור לסגל המנהלי והאקדמי
נחל אלכסנדר והמרכז להצלת צבים
יום שיא בנושא :מוגבלות ונגישות

כל הסדירים בחינוך המיוחד
כל באי המכללה

נתלי גולדברג

אגודת הסטודנטים
ד"ר מיכל קירשנר
ד"ר משה נתן
מית"ר
גרעין סמ"ן

26.4.18

חמישי

19:30-18:00

אולם ד'

29.4.18

ראשון

18:30- 7:00

סיור

29.4.18

ראשון

29.4.18
29.4.18

ראשון
ראשון

10:00-9:30
12:00-11:30
14:30-13:30
13:30-12:00
21:00-19:30

חצר המכללה
ורחבת האודיטוריום
מרום
418

30.4.18

שני

טרם נקבע

אודיטוריום

30.4.18

שני

13:30-12:00

אולם ד'

מועדון הספר :ילד חולות מאת שהם סמיט
מרצה :שהם סמיט

סטודנטים בקורס "נכנסים
למועדון  -שיח ושיג ביצירות
ספרות חדשות" והקהל הרחב
כל הסדירים בעל-יסודי

ד"ר משה נתן

כל באי המכללה

ד"ר מיכל קירשנר

מועצת הפקולטה הרב-תחומית
מפגש סגל ליבתי פקולטטי
בוטל

בעלי תפקידים בפקולטה
סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

יום עיון בנושא חינוך ופוליטיקה
בהשתתפות פרופ' דיאנה הס ופרופ' פאולה מקאווי
מאוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון ,ארה"ב
שיח גלריה

סגל אקדמי ואורחים

הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר דן שגיב
ד"ר יעל נתיב
ד"ר מאיה יאיר
נשיאה
רקטור בפועל

כל באי המכללה

30.4.18
1.5.18
2.5.18

שני
שלישי
רביעי

14:30-13:30
17:00-7:30
15:00-12:00

432
סיור
230

בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
נחל אלכסנדר והמרכז להצלת צבים
סדנת מודל

הקהל הרחב
שנה א' ביסודי (כולל משולבות)
סגל אקדמי

2.5.18

רביעי

16:00-14:30

424

חזרת מקהלה

3.5.18

חמישי

13:00-10:00

מרום 409 + 408 +

3.5.18

חמישי

19:00-17:00

מרום,418 ,
408,409,410

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סגל וסטודנטים לתואר השני
בחינוך מוזיקלי
מתעניינים בתוכניות החינוך
המוזיקלי

ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
הדס ארזי
ד"ר אור מרגלית
ד"ר משה נתן
ד"ר סמדר בר-טל
גלית מרדכי
פרופ' רון זרחי

6-11.5.18
6.5.18
6.5.18
9.5.18

ראשון
ראשון
רביעי

יחמורים ונשרים בכרמל ,קינון שחפיות והמרכז להצלת
צבים
יום ירוק

קהילת המעשה של בוגרי התואר השני בחינוך מוזיקלי
מפגש מתעניינים בכל התוכניות בפקולטה לחינוך מוזיקלי

התנסות מרוכזת בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה) בפקולטה לחינוך
ושבוע עשייה מוזיקלית בפקולטה לחינוך מוזיקלי
סיור בהתנסות
סיור
13:00-8:00
מועצת הפקולטה לחינוך
300
14:00-12:00
כיתה כמקהלה
אודיטוריום
11:30-10:00

9.5.18

רביעי

16:00-14:30

10.5.18

חמישי

23:00-20:00

אודיטוריום
418
בית היוצר האנגר 22
נמל תל אביב

13.5.18

ראשון

13:30-12:00

אודיטוריום

רביעי מוזיקלי בלוינסקי
גמר תחרות הלחנת שירי משוררת הבית
טקס יום ירושלים

סטודנטים ומרצים בתוכניות
סגל החוג לחינוך
בעלי תפקידים בפקולטה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
כלל הסטודנטים והסגל
והקהל הרחב
מקבלי מלגות ובני
משפחותיהם והתורמים

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

אמירה ארליך
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר יעל נתיב
ד"ר מאיה יאיר
ד"ר דן שגיב
הפקולטה לחינוך
הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר ליאת ביברמן-שלו
הפקולטה לחינוך
ד"ר דן שגיב
ביאטריס בר
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
פרופ' ליה לאור
פרופ' יוסי רענן
ד"ר איתן אור-נוי
דיקנית הסטודנטים
ד"ר אור מרגלית

14.5.18
16.5.18
16.5.18

שני
רביעי
רביעי

12:00-11:00
כל היום
16:00-14:30

17.5.18

חמישי

17.5.18

חמישי

11:30-8:00
16:00-14:30
14:15-13:30

23.5.18

רביעי

16:00-14:30

24.5.18

חמישי

24.5.18
24.5.18
24.5.18

חמישי
חמישי
חמישי

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

הספרייה המרכזית
רחבת הכניסה
418 ,424
אודיטוריום
אודיטוריום
רחבת הכניסה
אודיטוריום
418

טקס השקת ספרים חדשים
בזאר
חזרת אנסמבלים
יום למידה באנגלית :השירים של בוב דילן ושל לאונרד
כהן
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
רביעי מוזיקלי בלוינסקי

יום הסטודנט הארצי
הלימודים יסתיימו ב12:00-
נדחה ל 31.5-הלימודים יתקיימו כרגיל
פורום חדשנות בהוראה
122
הפסקה מוזיקלית
רחבת הכניסה
יום עיון :ספרות ילדים יידית
טרם נקבע

24.5.18

חמישי

19:30-18:00

אולם ד'

מועדון הספר :מפגש עם משוררת הבית סבינה מסג ודיון
בשיריה

25.5.18

שישי

12:00-9:00

אולם ה'

יום עיון בנושא תערוכת האיורים ליצירותיה של נורית זרחי

27.5.18

ראשון

28.5.18
28.5.18

שני
שני

11:30-10:00
16:00-14:30
14:30-13:30
16:00-14:30

424
432
אולם ד'

30.5.18
30.5.18

רביעי
רביעי

12:00-10:00
16:00-14:30

מרום
418

31.5.18

חמישי

11:30-10:00
16:00-14:30

אודיטוריום

31.5.18

חמישי

חזרת מקהלה
בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
שיח גלריה

31.5.18
3.6.18
3.6.18
3.6.18

ראשון
ראשון
ראשון

3.6.18

ראשון

כל היום
9:30-8:00
10:00-9:30
12:00-11:30
14:30-13:30
14:00-12:00

רחבת הכניסה
אודיטוריום
חצר המכללה
ורחבת האודיטוריום
300

כל באי המכללה

ד"ר עינת גיל

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
כל הסטודנטים

ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
אגודת הסטודנטים

סגל אקדמי
כלל הסטודנטים
מתמחות ספרות ביסודי ובעל-
יסודי
סטודנטים בקורס "נכנסים
למועדון  -שיח ושיג ביצירות
ספרות חדשות" והקהל הרחב
מתעניינים ,הקהל הרחב,
מוזמנים
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
הקהל הרחב
כל באי המכללה

ד"ר ישי מור
תהל קליין
ד"ר בתיה אפלפלד
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
תמי ישראלי
פרופ' רון זרחי

כל הסטודנטים

אגודת הסטודנטים

בזאר
יום חשיפה לתוכנית דב"ש
יום כדור הארץ

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
כל באי המכללה
כל הסדירים שנה א' ללא מצוינות
כל באי המכללה

פרופ' רון זרחי
אגודת הסטודנטים
ד"ר ענבל בכר
ד"ר מיכל קירשנר

מועצת הפקולטה לחינוך

בעלי תפקידים בפקולטה

הפקולטה לחינוך

יום הסטודנט הארצי
הלימודים יסתיימו ב12:00-
(נדחה מ)24.5-
חזרת מקהלה

חמישי

ד"ר מישל הורוביץ

בעלי תפקידים בפקולטה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
מתמחי ספרות ביסודי ובעל-יסודי

יום למידה בספרות בנושא :על ספרות ואחיותיה

17:45-14:30

כל באי המכללה
כל באי המכללה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סטודנטים ומרצים בחוג לאנגלית

ד"ר אור מרגלית
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
הדס ארזי
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר דן שגיב
צילה שורץ-מדיני
תמי ישראלי

מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי
אירוע ביצוע פנימי (קונצרט פנימי)

418

הספרייה ורשות המחקר
אגודת הסטודנטים
צילה שורץ מדיני

3.6.18

ראשון

14:30-13:30

אודיטוריום

4.6.18

שני

14:15-13:30

רחבת הכניסה

5.6.18
5.6.18

שלישי
שלישי

כל היום
17:30

רחבת הספרייה
חצר קדמית

6.6.18

רביעי

16:00-14:30

418

7.6.18

חמישי

17:30

חצר קדמית

10.6-14.6.18

בצוהרי היום

כל באי המכללה

במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
איסוף תרומות דם
טקס בוגרים תואר ראשון

כל באי המכללה

דיקנית הסטודנטים
ואגודת הסטודנטים
ד"ר עינת גיל

כל באי המכללה
בוגרים ומוזמנים

אגודת הסטודנטים
מזכירות אקדמית

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
מוסמכים ומוזמנים

ד"ר דן שגיב
צילה שורץ-מדיני
מזכירות אקדמית

אירוע ביצוע פנימי (קונצרט פנימי)
טקס מוסמכים תואר שני
שבוע חזרות מיוחדות

424

10.6.18

ראשון

10.6.18
11.6.18
11.6.18

ראשון
שני
שני

13:30-12:00
16:00-14:30
14:30-13:30
כל היום
16:00-8:00

רחבת האודיטוריום
רחבת הכניסה
אודיטוריום

11.6.18
11.6.18
11.6.18

שני
שני
שני

10:00-8:30
14:30-13:30
17:45-14:30

מרום
רחבת הכניסה
424

12.6.18

שלישי

16:00-8:00

13.6.18

רביעי

17:30-8:00

13.6.18

רביעי

17:00-8:00

אודיטוריום ,430 ,431 +
332 ,335 ,427 ,434
 10:00-8:00אודיטוריום
,425 ,426 16:00-10:00
306 ,314 ,332 ,335
 17:30-16:00אודיטוריום
טרם נקבע

13.6.18

רביעי

17:00-8:00

טרם נקבע

13.6.18
13.6.18
13.6.18

רביעי
רביעי
רביעי

17:00-8:00
12:00-10:00
16:00-14:30

14.6.18
14.6.18

חמישי
חמישי

13:30-10:00
14:15-13:30

טרם נקבע
מרום
אודיטוריום
418
אודיטוריום
רחבת הכניסה

17.6.18

ראשון

13:30-12:00

מרום

חזרת מקהלה

ד"ר דן שגיב

היצגי פרויקטים בתוכנית הגיל הרך והמשלבת

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
כל הסדירים שנה ב' ללא מצוינות
כל באי המכללה
שנים א'-ג' בחינוך המיוחד
שנים א'-ג' במשלבת יסודי ועל-
יסודי ושנים א'-ג' בחמ"ד
סגל החוג
כלל הסטודנטים
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
שנה ג' בגיל הרך ובחמ"ד

ד"ר פנינת טל

היצגי פרויקטים בתוכנית הגיל הרך והמשלבת

שנה ג' בגיל הרך ובחמ"ד

ד"ר פנינת טל

כנס היצגים של התואר השני בחינוך מוזיקלי
הוקדם מ20.6-
כנס עבודות גמר בתוכנית חינוך לשוני בחברה
רב-תרבותית (משותף עם הוראה למידה)
היצגי עבודות גמר בתוכנית הוראה למידה
מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי
רביעי מוזיקלי בלוינסקי

סטודנטים וסגל בתואר שני
בחינוך מוזיקלי
סטודנטים ומרצים בתוכנית חינוך
לשוני בחברה רב-תרבותית
שנים א'-ב' בהוראה ולמידה
בעלי תפקידים בפקולטה
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי ולקהל הרחב
פנימי
כל באי המכללה

ד"ר יעל נתיב

ד"ר אוהד דוד
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר דן שגיב
ד"ר יפעת שוחט
פרופ' רון זרחי
ד"ר עינת גיל

בעלי תפקידים בפקולטה

הפקולטה הרב-תחומית

היצגי יוזמות
בזאר
יום למידה מסכם לתוכנית לחינוך מיוחד
ישיבת סגל החוג לאומנות
הפסקה מוזיקלית
חזרת מקהלה

חזרה גנרלית לקראת קונצרט המקהלה
במה לחדשנות :הצגת חידושים ,היחידה לחדשנות
בהוראה
מועצת הפקולטה הרב-תחומית

פרופ' רון זרחי
ד"ר ענבל בכר
אגודת הסטודנטים
ד"ר אורלי הבל
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
תהל קליין
פרופ' רון זרחי

ד"ר עינב ארגמן

17.6.18

ראשון

14:20-13:40

323

17.6.18
17.6.18
18.6.18

ראשון
ראשון
שני

18:30-17:30
22:00-19:30
12:00-8:00

18.6.18
18.6.18
19.6.18
19.6.18

שני
שני
שלישי
שלישי

14:30-11:30
14:30-13:30
כל היום
16:00-8:00

19.6.18

שלישי

17:45-16:15

אודיטוריום
אודיטוריום  +אולם א'  +ב'
אודיטוריום ,429,434 +
410,411,332,314,306
רחבת הכניסה
432
רחבת הכניסה
אודיטוריום ,431 ,434 +
425 ,426 ,427 ,430
418

20.6.18

רביעי

17:00-8:00

430

20.6.18

רביעי

17:00-8:00

20.6.18
20.6.18
20.6.18

רביעי
רביעי
רביעי

17:00-8:00
14:00-12:00
16:00-14:00

,410 ,427 ,411 + 424
429 ,434
426 ,425 ,405+ 424
מרום
אודיטוריום

21.6.18
21.6.18

חמישי
חמישי

14:00-12:30
21:00-18:00

122
418

22.6-17.7.18

מפגש אתנחתה במסגרת קולוקוויום של החוג לחינוך :ד"ר
ערן גוסקוב :על משבר הסמכות החינוכית בעידן הפוסט-
מודרני וקווים מנחים לשיקומה
חזרת מקהלה לקראת קונצרט
קונצרט מקהלה "עונג שבת"
היצגי פרויקטים
מסיבת אביב (סיום שנה)
בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל
בזאר
היצגי עבודות גמר בתוכניות התואר השני בגיל הרך
ובחינוך המיוחד
יום שיא – תרפיה במוזיקה
כנס היצגים של התואר השני בחינוך מוזיקלי
ההיצגים הוקדמו ל13.6-
כנס עבודות גמר בתוכנית חינוך לשוני בחברה
רב-תרבותית (משותף עם הוראה למידה)
היצגי עבודות גמר בתוכנית הוראה למידה
ישיבת סגל החוג ללשון
יום שיא ב' – מהלכה למעשה :מתיאוריה לפרקטיקה
פורום חדשנות בהוראה
יום סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

סגל החוג לחינוך

ד"ר ליאת ביברמן-שלו

פנימי
סטודנטים ,סגל והקהל הרחב
שנים א'-ג' בעל-יסודי
שנים ב'-ג' ברב-גילי
כלל הסטודנטים
הקהל הרחב
כל באי המכללה
תואר שני בגיל הרך ובחינוך
המיוחד
סטודנטים ,סטודנטים בסטאז',
סגל ומדריכים בתוכנית התרפיה
סטודנטים וסגל בתואר שני
בחינוך מוזיקלי
סטודנטים ומרצים בתוכנית חינוך
לשוני בחברה רב-תרבותית
שנים א'-ב' בהוראה ולמידה
סגל החוג
סגל וסטודנטים מכל השנים
בפקולטה לחינוך מוזיקלי
סגל אקדמי
סגל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

פרופ' רון זרחי
פרופ' רון זרחי
ד"ר גליה סמו

תקופת בחינות סמסטר ב'

24.6.18
24.6.18
24.6.18
24.6.18
25.6.18
25.6.18

ראשון
ראשון
ראשון
ראשון
שני
שני

15:30-14:00
16:00-14:00
18:45-16:30
22:00-19:30
12:00-10:00
21:00-19:00

118
מרום
אודיטוריום  +אולם א'  +ב'
אודיטוריום  +אולם א'  +ב'
מרום
418

ישיבת סגל החוג למדעים
ישיבת סגל החוג למתמטיקה
חזרת מקהלה לקראת קונצרט שני "עונג שבת"
קונצרט מקהלה שני "עונג שבת"
ישיבת סגל החוג לספרות
סדנת ניצוח תואר ראשון בחינוך מוזיקלי

25.6.18

שני

21:30-19:00

משכנות שאננים ירושלים

טקס סיום רון שולמית

סגל החוג
סגל החוג
סטודנטים ,סגל והקהל הרחב
סטודנטים ,סגל והקהל הרחב
סגל החוג
סטודנטים לתואר ראשון בחינוך
מוזיקלי
סגל וסטודנטים ברון שולמית

26.6.18

שלישי

16:30

בית פיליפ מורה

טקס בוגרים תואר ראשון קמפוס אילת
טקס מוסמכים תואר שני קמפוס אילת

בוגרים ומוזמנים
מוסמכים ומוזמנים

27.6.18

רביעי

22:00-19:00

אודיטוריום

ערב אנסמבלים

28.6.18

חמישי

21:00-15:00

אודיטוריום

יום סגל וערב סגל לציון סוף שנת הלימודים

סגל וסטודנטים בפקולטה לחינוך
מוזיקלי ,והקהל הרחב
סגל אקדמי ומנהלי

2.7.18

שני

17:00-9:00

אודיטוריום

יום עיון למורים למוזיקה בבתי ספר יסודיים

מורים למוזיקה

אגודת הסטודנטים
ד"ר אור מרגלית
אגודת הסטודנטים
ד"ר קלודי טל
ד"ר רבקה הלל לביאן
פרופ' משה אפשטיין
ד"ר מאיה יאיר
ד"ר יעל נתיב
ד"ר עינב ארגמן
ד"ר אוהד דוד
ד"ר בת-ציון ימיני
ביאטריס בר
ד"ר ישי מור
ד"ר איתן אור-נוי ,ד"ר דן שגיב
ד"ר יעל נתיב ,ד"ר מאיה יאיר
מזכירות אקדמית
ד"ר מרב נתיב
ד"ר יפים כץ
פרופ' רון זרחי
פרופ' רון זרחי
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
פרופ' רון זרחי
רחל קציר
מזכירות אקדמית
ד"ר לאה שגריר
דניאלה מנזין
צילה שורץ מדיני
רקטור בפועל
משאבי אנוש
רנה כלף ,משרד החינוך

5.7.18
5.7.18

חמישי
חמישי

16:00-9:00
22:00-19:30

אודיטוריום
אודיטוריום או 418

8.7.18
2.8.28

ראשון
חמישי

14:00-12:00
23:00-20:00

300
בית היוצר האנגר 22
נמל תל אביב
405+404

5.8.18-2.9.18

15:00-9:00

יום עיון למורי מגמות למוזיקה
צלילי קיץ – קונצרט סטודנטים ובוגרים מהתואר השני
בחינוך מוזיקלי
מועצת הפקולטה לחינוך
בימת יוצרים

מורים למוזיקה
הקהל הרחב

רן נחום ,משרד החינוך
יוני פרחי

בעלי תפקידים בפקולטה
הקהל הרחב

הפקולטה לחינוך
תהל קליין

מכינת קיץ במוזיקה

תלמידי מכינה

צילה שורץ מדיני

