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תשע" שנה"ל    2018/2019 טלוח 

  מתקדמים מסלולים

 

    

 מסלול קליין – ראשון ללימודיםהיום ה יום א' 14/10/2018

  של כלל התכנית לפסיכותרפיהערב פתיחת שנה"ל   יום  ב'  15/10/2018

  מסלולים ימי ה' –היום הראשון ללימודים   יום  ה'  18/10/2018

  החוג לספרותכנס בשיתוף עם   יום  ב'  26/11/2018

  החוג לספרותכנס בשיתוף עם   יום  ג'  27/11/2018

 מסלול קליין - חופשת חנוכה* יום א' 09/12/2018

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

 כנס משותף של כל המסלולים יום ו' 11/01/2019

  קלייןמסלול  –היום האחרון לסמסטר א'   יום   א'  13/01/2019

 : המתקדמים לתלמידי כל המסלולים ת בחירהסדנ    יום  ו'  18/01/2019

  נקודת המפגש בין האור והכלי בקבלת האר"י – רבקה מצנר

 : המתקדמים לתלמידי כל המסלולים ת בחירהסדנ    יום  ו'  25/01/2019

  נקודת המפגש בין האור והכלי בקבלת האר"י – רבקה מצנר 

 : המתקדמים לתלמידי כל המסלולים ת בחירהסדנ    יום  ה'  21/02/2019

  עבודתו של ויניקוט בשנותיו האחרונות -פרופ' עמנואל ברמן  

  מסלולים ימי ה' -  היום הראשון לסמסטר ב'  יום 'ה 28/02/2019

  ערב קליני של המסלולים המתקדמים  יום   ה'  28/02/2019

  ל קלייןמסלו –היום הראשון לסמסטר ב'   יום  א'  03/03/2019

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

 היום האחרון לפני חופשת פסח יום 'א 14/04/2019

 היום הראשון אחרי חופשת פסח יום 'א 28/04/2019

  מסלולים ימי ה' -חופשת יום העצמאות*   יום   ה'  09/05/2019

 יום הסטודנט* יום ה' 23/05/2019

  מסלול קליין –היום האחרון ללימודים   יום  א'  02/06/2019

  של כלל התכנית לפסיכותרפיהערב סיום שנה"ל   יום  ב'  03/06/2019

  חופשת שבועות*   יום  א'   09/06/2019

יום   ה' 20/06/2019   **מסלולים ימי ה' – היום האחרון ללימודים 

  
  

   .* ביום זה לא יתקיימו לימודים

 ,על מנת להשלים את מס' השיעוריםסטר ב' בימי חמישי, ** בשל ריבוי חופשות החגים בסמ

  .20/06/19סמסטר ב' הוארך בשבוע מעבר ללוח שנה"ל האקדמי, ויתקיים עד  למסלולים של ימי ה'

    .ייתכנו שינויים בתכנית המוצעת
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