
  

 תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה  -עוגן 
 2023-2022תשפ"ג לשנת הלימודים  לוח שנה אקדמי  

 

 לימוד בתכנית הליבה  ימי 13מורכב מ  –א' תשפ"ג   סמסטר

 ת"א יפו.    2רח' רבינו ירוחם  –במכללה האקדמית ת"א יפו ,  15:00-20:00ג' בין השעות ימי 

 

 "ערב קליני ראשון לשנת הלימודים תשפ"ג   – "על הסיפון 

   19:30-21:15בין השעות ZOOM - ב 20/11/22יתקיים ביום א' 

 "ג ערב קליני שני לשנת הלימודים תשפ" – "על הסיפון  

 האקדמית ת"א יפו  במכללה 03/01/23יתקיים ביום ג' 

 בתאריך זה לא יתקיימו שני השיעורים האחרונים. , 17:45-20:00בין השעות 

 

 תתקיים בין התאריכים:   חופשת סמסטר תשפ"ג

25/01/23 - 20/02/23   

 סמסטר א' 

 היום הראשון סמסטר א' תשפ"ג  
   1שיעור   –ום ג' י 25/10/22

 01/11/22ום ג' י 
   בחירות יום  –א יתקיימו לימודים ל

 2שיעור   -08/11/22 

 3שיעור   -15/11/22 

 ZOOM , ערב קליני - "על הסיפון"
 19:30-21:15 20/11/22, יום א'

 4שיעור   -22/11/22

 5שיעור   -29/11/22 

 6שיעור   -06/12/22 

 7שיעור   - 13/12/22 

 8שיעור   -20/12/22 
 חנוכה, הלימודים מתקיימים כרגיל 

 9שיעור   – 27/12/22 

 10שיעור   - 03/01/23 
 ערב קליני בתכנית עוגן    -"על הסיפון"

 *במקום שני השיעורים האחרונים 

 11שיעור   - 10/01/23 

 12שיעור   - 17/01/23 

 13שיעור  - 24/01/232 
 סיום סמסטר א' תשפ"ג



 

 

 תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה  -עוגן 
 2023-2022תשפ"ג לשנת הלימודים  לוח שנה אקדמי  

 

 ימי לימוד בתכנית הליבה  13-מורכב מ –סמסטר א' תשפ"ג  

 ת"א יפו.    2רח' רבינו ירוחם  –במכללה האקדמית ת"א יפו ,  15:00-20:00ימי ג' בין השעות 

 

 "ערב קליני שלישי לשנת הלימודים תשפ"ג  -"על הסיפון 

   19:30-21:15בין השעות   ZOOM- ב 26/03/22יתקיים ביום א' 

  "ערב קליני רביעי לשנת הלימודים תשפ"ג  –"על הסיפון 

 במכללה האקדמית ת"א יפו.   20/06/22יתקיים ביום ג' 

 

 :  סמסטר ב' תשפ"ג-תאריכים מיוחדים

  'חופשת פורים, לא יתקיימו לימודים 07/03/23יום ג 

  'חופשת פסח, לא יתקיימו לימודים  11/04/23, 04/04/23ימי ג 

  'לא יתקיימו לימודים  –יום הזיכרון לחללי צה"ל  25/04/23יום ג 

 ' בסמסטר 

 ' תשפ"ג בהיום הראשון סמסטר  
 1שיעור  -  21/02/23יום ג' 

 2שיעור  -28/02/23יום ג'  

 07/03/23יום ג'  
 חופשת פורים, לא יתקיימו לימודים ** 

   3שיעור   –  14/03/23יום ג'  

 4שיעור   –  21/03/23יום ג'   

 ZOOM, ערב קליני - "על הסיפון"
 5שיעור   –  28/03/23יום ג'  19:30-21:15, 26/03/22יום א' 

   11/04/23 04/04/23 -ימי ג'  

 לא יתקיימו לימודים    –**חופשת פסח 

 6שיעור   18/04/23יום ג'  
 , הלימודים מתקיימים כרגיל ולגבורה שואהל הזיכרון יום

   25/04/23יום ג'  
 לא יתקיימו לימודים  –יום הזיכרון לחללי צה"ל  **

 7שיעור    -02/05/23 

 8שיעור    - 09/05/23 

 9שיעור    - 16/05/23 

 10שיעור    -23/05/23 

 11שיעור    -30/05/23 

 12שיעור    -06/05/23 

 13שיעור    - 13/06/23 

 **יום אחרון לשנת הלימודים תשפ"ג   

 14שבוע   - 17:00-20:00  20/06/23יום ג' 

 "על הסיפון" במכללה  


