
 
  

 

 

 
 

 2018-19לוח שנה"ל תשע"ט 

 
 מסלול קליין –יום ראשון ללימודים  יום א' 14/10/2018

 וערב פתיחת שנה ומפגשים ליבהיום ראשון ללימודים  יום ב' 15/10/2018

 מסלולים ימי ה' –יום ראשון ללימודים  יום 'ה 18/10/2018

  20:00, ליבה – מפגש תלמידי שנה א' עם ועדת ההוראה יום ה' 01/11/2018

 22:00-20:00 כנס בינתחומי בשיתוף התכנית לפסיכותרפיה והחוג לספרות יום ב' 26-27/11/2018

 16:00-09:00 והחוג לספרות כנס בינתחומי בשיתוף התכנית לפסיכותרפיה יום ג' 26-27/11/2018

 ומפגשים ליבה –חופשת חנוכה  יום ב' 03/12/2018

 מסלול קליין –חופשת חנוכה  יום 'א 09/12/2018

 22:30-20:30, 1פורום ביון, משה לנדאו, מפגש  יום 'ד 12/12/2018

 20:30, ליבה –ערב תומכי כתיבה לשנה ג'  יום ב' 07/01/2019

 22:30-20:30, 2ורום ביון, משה לנדאו, מפגש פ יום 'ד 09/01/2019

 מסלולים ימי ה' -היום האחרון לסמסטר א' יום ה' 10/01/2019

 מסלוליםמשותף של כל הכנס  יום ו' 11/01/2019

 מסלול קליין -היום האחרון לסמסטר א' יום א' 13/01/2019

  ומפגשים ליבההיום האחרון סמסטר א'  יום ב' 14/01/2019

 22:00-20:15, ליבה – ערב מורים ומדריכים קבוצתיים יום ב' 14/01/2019

 1רבקה מצנר, מפגש  – המסלולים המתקדמיםסדנת בחירה לתלמידי  יום ו' 18/01/2019

 ליבה - 20:00-17:00בין השעות  מפגשי אמצע שנה עם הטיוטורים לכל השנים יום ב' 21/01/2019

 2רבקה מצנר, מפגש  – המסלולים המתקדמיםלמידי סדנת בחירה לת יום ו' 25/01/2019

 20:00-15:00 ליבה – סדנת אתיקה חובה שנה א' יום ב' 28/01/2019

 ליבה - ג'-סדנאות בחירה חורף שנים ב' ימי ב' 28/01/19+04/02/19

 עמנואל ברמן – המסלולים המתקדמיםסדנת בחירה לתלמידי  יום ה' 21/02/2019

 מסלולים ימי ה' –יום ראשון ללימודים  יום ה' 28/02/2019

 מסלולים מתקדמיםערב קליני של ה יום ה' 28/02/2019

 מסלול קליין –היום הראשון לסמסטר ב'  יום א' 03/03/2019

 וערב קליני בתכנית הליבה ומפגשים ליבה –היום הראשון לסמסטר ב'  יום ב' 04/03/2019

 22:30-20:30, 3פורום ביון, משה לנדאו, מפגש  יום 'ד 06/03/2019

 מסלולים ימי ה' –חופשת פורים  יום ה' 21/03/2019

 22:30-20:30, 4פורום ביון, משה לנדאו, מפגש  יום 'ד 03/04/2019

 מסלולים ימי ה' –היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח  יום ה' 11/04/2019

 מסלול קליין –ללימודים לפני חופשת פסח היום האחרון  יום א' 14/04/2019

 כנס מסלול פסיכולוגיית העצמי, ד"ר גבי מן יום א' 14/04/2019

 ומפגשים ליבה –היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח  יום ב' 15/04/2019

 מסלול קליין –היום הראשון ללימודים אחרי פסח  יום א' 28/04/2019

 ומפגשים ליבה –היום הראשון ללימודים אחרי פסח  יום ב' 29/04/2019

    

    

    

    



 
  

 

 

 יום ה' 02/05/2019

 

 

 מסלולים ימי ה' –היום הראשון ללימודים אחרי פסח 

  ממ"רלסגל ותלמידי מסלול  עם ד"ר דה מאסי סמינר קליני יום ה' 02/05/2019

 ד"ר דה מאסי -, אורח מצבים מנטליים ראשוניים - נס של המסלול המתקדםכ יום 'ו 03/05/2019

 20:30, ליבה – ה ג'ערב תומכי כתיבה לשנ יום ב' 06/05/2019

 מסלולים ימי ה' –חופשת יום העצמאות  יום ה' 09/05/2019

 20:30, בליבה ערב אתיקה למורים ומדריכים יום ב' 13/05/2019

  במסלולים המתקדמיםבתאריך זה לא יתקיימו לימודים  –יום הסטודנט  יום ה' 23/05/2019

 לול קלייןמס –היום האחרון ללימודים  יום א' 02/06/2019

 וערב סיוםומפגשים ליבה היום האחרון ללימודים  יום ב' 03/06/2019

 ליבה - 20:00-17:00מפגש סוף שנה  לכל השנים עם הטיוטורים בין השעות  יום ב' 17/06/2019

 22:00-20:15 ליבה – ערב מורים ומדריכים קבוצתיים יום ב' 17/06/2019

  מסלולים ימי ה' –לימודים היום האחרון ל יום 'ה 20/06/2019

 17:00-09:00 ליבה –סדנת חובה "פסיכותרפיה מהי" חובה שנה א'  יום ב' 24/06+01/07/19

 17:00-09:00 ליבה –ג' -שנים ב' קיץסדנאות בחירה  יום ב' 24/06+01/07/19

 דנה אמיר ומירב רוט – המסלולים המתקדמיםסדנת בחירה לתלמידי  יום 'ו 28/06/2019

 
 .2018/19*יתכנו עדכונים עד לתחילת שנה"ל 

 


