
לוח פעילות לאוקטובר 2022
תשרי - חשוון התשפ"ג

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

אפרתה
ללמוד בבית טוב בירושלים

20/10/2022

כ״ה בתשרי

קורס מרוכז

13/10/2022

י״ח בתשרי

ג׳ חוהמ״ס

14/10/2022

י״ט בתשרי

ד׳ חוהמ״ס

15/10/2022

כ׳ בתשרי

שבת חול המועד

23/10/2022

כ״ח בתשרי

פתיחת שנת 
הלימודים

24/10/2022

כ״ט בתשרי
25/10/2022

ל׳ בתשרי

ראש חודש

26/10/2022

א׳ במרחשוון

ראש חודש

27/10/2022

ב׳ במרחשוון
28/10/2022

ג׳ במרחשוון
29/10/2022

ד׳ במרחשוון

נח

30/10/2022

ה׳ במרחשוון
31/10/2022

ו׳ במרחשוון

אתנחתא אירועי 
פתיחת שנה

שנים א-ג + חנ"מ ג

חנ"מ ג ילמדו שיעורים
1-2 במכללה

שעת אתנחתא+ שיעורים 5-6
13:50-11:45

אגודת הסטודנטיות

1/10/2022

ו׳ בתשרי

וילך

2/10/2022

ז׳ בתשרי
3/10/2022

ח׳ בתשרי
4/10/2022

ט׳ בתשרי
5/10/2022

י׳ בתשרי
6/10/2022

י״א בתשרי
7/10/2022

י״ב בתשרי
8/10/2022

י״ג בתשרי

האזינו

21/10/2022

כ״ו בתשרי
22/10/2022

כ״ז בתשרי

בראשית

9/10/2022

י״ד בתשרי

ערב סוכות

10/10/2022

ט״ו בתשרי

סוכות

11/10/2022

ט״ז בתשרי

א׳ חוהמ״ס

12/10/2022

י״ז בתשרי

ב׳ חוהמ״ס

16/10/2022

כ״א בתשרי

הושענה רבה

17/10/2022

כ״ב בתשרי

שמיני עצרת
ושמחת תורה

18/10/2022

כ״ג בתשרי

אסרו חג

19/10/2022

כ״ד בתשרי

יום היכרות שנה א׳

קורס מרוכז



לוח פעילות לנובמבר 2022
חשוון - כסלו התשפ"ג

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

אפרתה
ללמוד בבית טוב בירושלים

14/11/2022

כ׳ במרחשוון

אתנחתא 
לחג הסיגד

17/11/2022

כ״ג במרחשוון
18/11/2022

כ״ד במרחשוון
19/11/2022

כ״ה במרחשוון

חיי שרה

27/11/2022

ג׳ בכסלו
28/11/2022

ד׳ בכסלו
29/11/2022

ה׳ בכסלו
30/11/2022

ה׳ בכסלו

7/11/2022

י״ג במרחשוון

אתנחתא עם 
דיקן הסטודנטים

שנים א-ג

בשעת אתנחתא 11:45-12:30

אמיר שמש

שנים א-ג

בשעת אתנחתא 11:45-12:30

אגודת הסטודנטיות ואילנית 
אברהם "בשביל ההוראה"

5/11/2022

י״א במרחשוון

לך לך

4/11/2022

י׳ במרחשוון
3/11/2022

ט׳ במרחשוון
2/11/2022

ח׳ במרחשוון
1/11/2022

ז׳ במרחשוון

6/11/2022

י״ב במרחשוון
8/11/2022

י״ד במרחשוון
9/11/2022

ט״ו במרחשוון
10/11/2022

ט״ז במרחשוון
11/11/2022

י״ז במרחשוון
12/11/2022

י״ח במרחשוון

וירא

25/11/2022

א׳ בכסלו

ראש חודש

26/11/2022

ב׳ בכסלו

תולדות

13/11/2022

י״ט במרחשוון
15/11/2022

כ״א במרחשוון
16/11/2022

כ״ב במרחשוון

20/11/2022

כ״ו במרחשוון

שבוע למידה מרחוק

21/11/2022

כ״ז במרחשוון

שבוע למידה מרחוק

22/11/2022

כ״ח במרחשוון

שבוע למידה מרחוק

23/11/2022

כ״ט במרחשוון

חג הסיגד

שבוע למידה מרחוק

24/11/2022

ל׳ במרחשוון

ראש חודש

שבוע למידה מרחוק


