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 2018-2019 טלוח שנת הלימודים תשע"

 נשים -תכנית מבח"ר 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 

 . 14.10.2018,ט"תשע ,חשוון ה' ,ראשון יום               תחילת הלימודים:

 , א' טבת, יום חופשה.9.12ום א, י                חופשת חנוכה:

שני  ב' טבת, , עד יום (2.12.2017) כסלו,ד כ" יום ראשון,בין  במהלך חנוכה, קיצור יום לימודים בחנוכה והשלמתו: 

 . 13:30( )כולל(, לימודי הנשים יסתיימו בשעה 10.12.2017)

 יתווספו בשבוע שלאחר יום סיום הלימודיםהלך שעות אלו מהשיעורים שיוחסרו ב

([. 25.1.19י"ט שבט ) -(  ל20.1.19]ז"א בין י"ד שבט ) לשיעורים שהתנהלו כסדרם

  ביל ללוח שנת הלימודים לגברים.במק

 .13:30הלימודים יסתיימו בשעה  -18.12.2018י' טבת, , שלישייום                      :צום עשרה בטבת

 (. 18.1.19במהלך החנוכה: יום שישי, י"ב שבט ) לשיעורים שהתנהלו כסדרם סיום סמסטר א':

 . 25.01.2019שבט,  י"ט, שישייום : לשיעורי השלמה

 

 11.02.19, ו' אדר א', שני, עד יום 01.1925., י"ט שבט, ראשוןמיום   מועד א': בחינות סמסטר א': 

 22.02.19, ט"ז אדר א', חמישי, עד יום 12.02.19, ז' אדר א', שלישימיום    מועד ב':                      

 

 סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 
 .24.02.2019 ,ט"תשע ,'אאדר  טי" ,יום ראשון    תחילת הלימודים:

   אין לימודים. – 20.3.19, י"ג אדר ב', תשע"ט, יום רביעי    תענית אסתר:

 אין לימודים. 22.03.2019-21ט"ו  אדר ב',  -י"ד ,שישי -יום חמישי  חופשת פורים )ושושן פורים(:

 .  9.04.126ניסן,  ב, כ"שישי, עד יום 9.14.014' ניסן, ט, ראשוןמיום     חופשת פסח:

 .  28.04.19ניסן,  ד, כ"ראשוןהלימודים יתחדשו ביום 

 .18:00לימודים עד השעה  – 01.05.19יום רביעי, כ"ו ניסן,                     ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

 .18:00שעה לימודים עד ה - 07.05.19יום שלישי, ב' אייר,                           ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל:

   אין לימודים. -08.05.19יום רביעי, ג' אייר,                               יום הזיכרון לחללי צה"ל:

   אין לימודים. - 09.05.19יום חמישי, ד' אייר,                 חופשת יום העצמאות:

 אין לימודים - 23.05.19יום רביעי, י"ז אייר,                                                        ל"ג בעומר:

   אין לימודים. -. 09.06.19יום ראשון, ו' סיוון,   חופשת חג השבועות:

  .   9.06.121, י"ח סיוון יום חמישי,    סיום סמסטר' ב':

 9.17.012, תמוז ט', חמישי, עד יום 9.06.123, כ' סיוון, ראשוןמיום   מועד א': בחינות סמסטר ב':

 26.07.19, ז' אב, חמישי, עד יום 14.07.19, כ"ה תמוז, ראשוןמיום   מועד ב':                 
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 21.07.19נדחה(  –בחינות ביום י"ח בתמוז )צום י"ז בתמוז  ויתקיימ לא      

 14.7.19יום ראשון י"א תמוז, תשע"ט,    : תחילת סמסטר קיץ

  09.1913.ט, יום שישי ו' אלול תשע"    סיום סמסטר קיץ:

 9.10.20127יום ראשון כ"ח תשרי, תש"פ,           :"פפתיחת שנת הלימודים תש

  

* ימי ב' בשבועיים אחרונים לסמסטר ב' יהוו ימי השלמה לימי ד'. כך שיום הלימודים האחרון 
 .3.6.19ללומדים בימי ב' יתקיים בתאריך 

 ניםבמועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוי* 
 שבועות 9או  8מופעים על פני  13ב סמסטר קיץ צריך להכיל * שימו ל

 

 החופשות בלימודי שדה מתקיימות בהתאם ללוח החופשות האוניברסיטאי פרט למקרים הבאים:

יעבדו הסטודנטים יום אחד בכל שבוע, לאורך כל החופשה, בתיאום מראש עם המדריך. במידה  -בחופשת הסמסטר  .1

 , ההתערבות בפרויקט הקהילתי/קבוצתי דורשים מעורבות נוספת, על הסטודנט לעבוד ימים נוספים.והטיפול בפונים

יתקיימו לימודי שדה, יום אחד על פי תיאום עם המדריך תוך התייחסות לצרכי אוכלוסיית המטופלים  –בחופשת הפסח  .2

 וצורכי הארגון.

 
 


