
    
    . בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה1
  19.00כ"ו בניסן( יסתיימו הלימודים בשעה  11.4.18. בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה )2
  18.00ב' באייר( יסתיימו הלימודים בשעה  17.4.18. בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ) 3
    12.00הלימודים מסתיימים בשעה . ביום הסטודנט 4

    

  תלמידים רשאים להיעדר בהתאם לרשימת החגים של עדותיהם ולאחר שיעדכנו מראש את 

  מזכירויות החוגים. כמו כן אם יתקיימו מבחנים בקורסי חובה במועדים שלהלן יהיו תלמידים אלה 

    

    זכאים להיבחן במועד מיוחד:

    
    18.11.18יוצאי אתיופיה: חג הסיגד 

    
  21.08.18-24.08.18; עיד אל אדחא )חג הקורבן( 15-17.6.18מוסלמים וצ'רקסים: עיד אל פיטר 

    
   24-27.4.18, חג הנביא שועייב 21.08.18-24.08.18דרוזים: עיד אל אדחא 

    
    1.4.18; חג הפסחא 24-25.12.16נוצרים: חג המולד 

    

  ( זכאים 14.6.18 – 16.5.18תלמידים הצמים בימי צום ותענית או במהלך חודש צום הרמדאן )
   12.00למועדים מיוחדים במבחנים בקורסי חובה, המתחילים לאחר השעה 

    
 

 2017-2018לוח שנת הלימודים תשע"ח 
 אירועי ביה"ס )מחוץ ללוח האוניברסיטאי( -המודגש בירוק 

 שעה עד תאריך מתאריך תאריך עברי  

 12:00   13/09/17 יום ד', כב באלול הרמת כוסית ראש השנה

     26/09/17 ו' בתשרי יום ג', יום העובד

 13:00   16/10/17 כו בחשון ב', יום מפגש סגל מנהלי פתיחת שנה 

 16:15   18/10/17 יום ד' כח בתשרי  קוקטייל פרידה בטבע מפרופ' אילנה אלי

 16:00   19/10/17 יום ה', כט בתשרי כנס פתיחת שנה סטודנטים שנה א'

   25/01/18 22/10/17 יום א', ב' בחשון סמסטר א' 

של חברת נציגה  בהשתתפות כנס של מחלקת שיקום הפה

Dr. Bausch  מגרמניהDr. Meltem Inanmisik   ההרצאה

תכלול את הנושאים הבאים: הפתרונות היחודיים של חברת 
Dr. Bausch המערכת הדיגיטלית החדשה  לרישום סגר ו
 OccluSenseלרישום סגר 

 19:00   22/10/17 יום א', ב' בחשון

 8:15   29/10/17 יום א',ט' בחשון הנהלת ביהס

 18:00   29/10/17 יום א',ט' בחשון מפגש התחלת שנה שנים קליניות

 12:00   01/11/17 יום ד', יב בחשון עצרת לזכרו של יצחק רבין זל 

 20:00   01/11/17 יום ד', יב בחשון פתיחת שנה -מפגש סגל אקדמי 

 21:00   01/11/17 יום ד', יב בחשון מועצת ביה"ס

, IADRישיבת מחלקת שיקום בהשתתפות חברי 
מאוניברסיטת בוסטון  Rade Prof .Paravinaבהשתתפות 

 New Color Matchingאשר יתן הרצאה בנושא: 
Curriculum (CMC) 

 18:30   02/11/17 יום ה', יג בחשון

 11:00   07/11/17 יום ג' , יח חשון פורום הסגל המנהלי הבכיר 

 13:00   16/11/17 יום ה',  מסיבת פרישה לדורית אשכנזי, ישראלה פלג וורדית שרברק

יפן והנציגים  GCמחלקת שיקום מארחת את נשיא חברת 
בארץ לרגל פתיחת התחרות הבינלאומית של הסטודנטים 

 בשחזורי חומרים מורכבים.
 11:30   23/11/17 יום ה', ה' בחשון 

   08/12/17 07/12/17 יט בכסלו יום ה', כנס הרש 

     17/12/17 יום א',כט בכסלו ( 2חופשת חנוכה לסטודנטים )

 12:00   17/12/17 כט בכסלו יום א', הדלקת נר חנוכה

הכנס המשותף של האיגוד הישראלי לשיקום הפה והאיגוד 
הישראלי לרפואת הפה מציגים שיקום הפה בחולה הרפואי 

 המורכב

     21/12/17 יום ה', ג' בטבת 

 18:00   24/01/18 יום ד', ח' בשבט טקס חלוק לבן

     25/01/18 ט' בשבט יום ה', יום אחרון לסמסטר א'  

   08/03/18 28/01/18 יב בשבט יום א', חופשות מבחנים סמסטר א'

     02/02/18 יז בשבט יום ו', יום פתוח 

     01/03/18 יד באדר יום ה', (1חופשת פורים )

   29/06/18 11/03/18 יום א', כד באדר סמסטר ב'

 12:00   28/03/18 יב בניסן יום ד', הרמת כוסית פסח

   06/04/18 01/04/18 טז בניסן יום א, חופשת פסח

 12:00   12/04/18 יום ה', כז בניסן (2טקס יום השואה )

 12:00   17/04/18 יום ג', ג' באייר (3טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )

     18/04/18 יום ד', ג' באייר ( 1יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )

     19/04/18 יום ה', ד' באייר ( 1יום העצמאות )

   06/05/18 02/05/18 יום ד', יז באייר ארועי חבר נאמנים

     09/05/18 יום ד', כד באייר כנס מפתחים ידע -יום מחקר 

     20/05/18 ו' בסיון יום א',  ( 1חופשת שבועות )

     31/05/18 יז בסיון יום ה', (4יום הסטודנט )

     29/06/18 יום ו', טז בתמוז יום אחרון לסממסטר ב'

   09/08/18 01/07/18 יום א, יח בתמוז חופשת מבחנים סמסטר ב'

 13:00   10/07/18 יום ג' כז בתמוז  מפגש סגל מנהלי בכיר סוף שנה

     22/07/18 יום א', י' באב ( 1צום ט' באב )

   31/08/18 26/08/18 טו באלול יום א', ( 1חופשה מרוכזת )

     14/10/18 יום א', ה' בחשון  היום הראשון ללימודים בשנה תשעט

         יום בריאות הפה

https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/dental/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%94.pdf
https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/dental/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%94.pdf
https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/dental/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%94.pdf

