בס“ד

יום שלישי כד' אלול תשע"ו
 27.9.2016בבית הכנסת
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ברוכות הבאות

| 9:00-9:45

| 10:00-12:00

תכנית אלול
יום שני כ"ג אלול תשע"ו
 26.9.2016בבית הכנסת
| 9:00-10:00
| 10:15-11:00
| 11:00
| 11:15
| 11:30-12:00

עם אתגרים בחיים.
| 12:00-13:00
| 13:00-14:00

| 14:00

| 15:00-16:00
| 18:00-21:00

הרבנית יפה מגנס דיקנית הסטודנטיות במכללה
" מי יעלה בהר ד'"...
סיור בקמפוס המכללה.
לתלמידות תכנית רג"ב)מצוינות( פגישה עם
הגב' מרים מרצבך בכיתה 301
ארוחת צהרים בחדר האוכל וחלוקת כרטיסים
לבריכה.
)בשלש ימי תכנית אלול ארוחות צהריים ניתנות
ללא תשלום לכבוד פתיחת שנת הלימודים(
הרב שמואל מורנו  -החיפוש העצמי והנתינה
בדרכו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד
שחיה חפשית בבריכת המכללה ע“פ חלוקה
מראש.

| 9:00-11:00

הלכות חודש האיתנים )התרת נדרים(
 | 9:45-10:00פרופ' יעקב כץ נשיא המכללה  -ברכות

שנה א'  -מחזור תשע"ז

קבלת מפתחות לחדרים במעונות
רישום ,התכנסות וכיבוד קל
סרט תדמית
ד"ר דבורה רוזנווסר רקטור המכללה  -ברכות
גב' אסנת כהן ראש החוג למשאבי למידה
"אם אני מביט ,אני רואה" נקודת מבט והתמודדות

הרב יגאל ברונר

| 12:15-12:30
| 12:30-13:00
| 13:00-14:00
| 14:30-17:30

יום רביעי כ"ה אלול תשע"ו
 28.9.2016בבית הכנסת

| 12:00-12:45

המחלקה לחינוך
טעימה ראשונה לקראת ההוראה
ד"ר צילה ארן סגן ראש המחלקה לחינוך
החזון של המחלקה לחינוך
גב' אילנה ארלבויים מרכזת ההכשרה להוראה
מח ולב בחינוך
גב' רבקה שטינמץ מרכזת ההתמחות בהוראה
מורה! למה?
גב' דבי שטיינברגר
כמה מילים בעברית על לימודי אנגלית במכללה.
ד"ר שרה פנטילאט
הדרכה לקראת המבחן במיומנויות המחשב.
ארוחת צהרים בחדר האוכל.
פעילות החוגים:

החוג
אנגלית
גיל הרך
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
משאבי למידה
מתמטיקה
תנך תושב"ע

חדר
403
401
404
711
622
628
405
407

 | 18:00-21:00שחיה חפשית בבריכת המכללה לפי חלוקה
מראש.

| 12:45-13:30
| 13:30-14:15
| 14:15-15:00
| 15:00-16:00
| 18:00-21:00

מבחן ביישומי מחשב לתלמידות שנרשמו.
)בכיתות המחשבים(
גב' עמליה טברסקי ראש אשכול ייעוץ
לכל התחלה יש שם.
הרב ברוך סליי ראש מדרשת אוריה
להמליך את ה‘.
ארוחת צהריים בחדר אוכל.
הרב משה פרץ ראש מדרשת צופיה
ראש השנה – מאחידות לאחדות.
גב' רות אסולין סיפור אישי מרגש.
שחיה חפשית בבריכת המכללה ע“פ חלוקה
מראש

יום חמישי כ"ו אלול תשע"ו
29.9.2016
לתלמידות ללא מדרשה אין תכנית מטעם המכללה
לתלמידות מדרשת אוריה תכנית מטעם המדרשה בגבעת שמואל
לתלמידות מדרשת צופיה תכנית מטעם המדרשה בקמפוס המכללה

הנוכחות בתכנית אלול חובה!
ומזכה ב  0.5נ"ז בלימודי קודש.

שנה טובה ומבורכת,
כתיבה וחתימה טובה !
מערכת שעות אישית לשנת הלימודים תשע"ז
תעודכן אחרי יוה"כ במערכת המידע האישית שבאתר המכללה
שם משתמש וסיסמא = תעודת זהות

