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 שימו לב, להלן מערכת ימי ראשון.

 מלבד ימי ראשון, להלן תאריכים מחייבים של פעילויות המתקיימות בימים אחרים:

 הכרת המעשה החינוכי:

 מל"ד בירושלים – 23/10/22. יום ראשון כ"ח בתשרי 1

 בי"ס אח"י תקוע – 28/11/22. יום שני ד' בכסלו 2

 מים חיים" בירושלים" – 7/12/2022. יום רביעי י"ג בכסלו 3

 ישיבת כפר גנים בפתח תקווה – 12/1/23. יום חמישי י"ט בטבת 4

 אופק -בי"ס למחוננים  – 21/3/23. יום שלישי כ"ח באדר 5

 אולפנה אמנותית  -אולפנת שירת הים  – 2/5/23ום שלישי, י"א באייר י. 6

 9:00-במסגרת אתנחתא. הכנות מקדימות מ 12:30-11:00בין  20/3/23פעילות רג"ב מכללתית: יום שני כ"ז באדר 

 10/5/23כנס שנה א' ארצי: יום רביעי י"ט באייר 

 :ארציים בזום  (21:30-20:00) מפגשי ערבשלושה  –ב "עם רגנפגשים 

 30/11בכסלו  . יום רביעי ו'1

 31/1יום שלישי ט' בשבט . 2

 13/3. יום שני כ' באדר 3
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  סמסטר א'

  11:55-10:35 23/10/22יום ראשון כ"ח בתשרי 

 פותחים שבוע 

עם רג"ב : מדברים 
 חינוך

 מל"ד ירושלים –סיור הכרת המעשה החינוכי 

 

 

 

 

 הסיור יתקיים בין השעות
17:00-13:00 

 13:30-10:35 30/10/22יום ראשון ה' בחשוון 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

  11:55-10:35 6/11/22יום ראשון י"ב בחשוון 

 פותחים שבוע 

עם רג"ב : מדברים 
 חינוך

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 

 

 13:30-10:35 13/11/22יום ראשון י"ט בחשוון 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

 12:30-11:00 20/11/22יום ראשון כ"ו בחשוון 

 פותחים שבוע 

 עם רג"ב שנה א

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 

*היום כולו יתקיים *
 במל"ד

 11:00-מתחילים ב

 13:30-10:35 27/11/22יום ראשון ג' בכסלו 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד
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 12:30-11:00 4/12/22יום ראשון י' בכסלו 

 פותחים שבוע 

 עם רג"ב שנה א

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 

*היום כולו יתקיים *
 במל"ד

 11:00-מתחילים ב

 13:30-10:35 11/12/22יום ראשון י"ז בכסלו 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

 12:30-11:00 18/12/22יום ראשון כ"ד בכסלו 

 פותחים שבוע 

 עם רג"ב שנה א

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 

*היום כולו יתקיים *
 במל"ד

 11:00-מתחילים ב

 13:30-10:35 1/1/23יום ראשון ח' בטבת 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

 שבוע עבודה מעשית

 

 12:30-11:00 15/1/23יום ראשון כ"ב בטבת 

 פותחים שבוע 

 עם רג"ב שנה א

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

*היום כולו יתקיים *
 במל"ד

 11:00-מתחילים ב

 13:30-10:35  22/1/23יום ראשון כ"ט בטבת 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

 

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 



 

 רג"ב תשפ"ג שנה א'

 מערכת ימי א' בפריסה שנתית

4 

 

  סמסטר ב'

  11:55-10:35 26/2/23יום ראשון ה' באדר 

 פותחים שבוע 

עם רג"ב : מדברים 
 חינוך

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 

 

 13:30-10:35 12/3/22יום ראשון י"ט באדר 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

 13:30-10:35 19/3/23כ"ו באדר יום ראשון 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

 

 

 12:30-11:00 26/3/23יום ראשון ד' בניסן 

 פותחים שבוע 

 עם רג"ב שנה א

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

*היום כולו יתקיים *
 במל"ד

 11:00-מתחילים ב

  11:55-10:35 16/4/23יום ראשון כ"ה בניסן 

 פותחים שבוע 

עם רג"ב : מדברים 
 חינוך

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 

 

 13:30-10:35 23/4/23יום ראשון ב' באייר 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

  11:55-10:35 30/4/23יום ראשון ט' באייר 

 פותחים שבוע 

עם רג"ב : מדברים 
 חינוך

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד
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 13:30-10:35 7/5/23יום ראשון ט"ז באייר 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

 12:30-11:00 14/5/23יום ראשון כ"ג באייר 

 פותחים שבוע 

 עם רג"ב שנה א

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

יתקיים *היום כולו *
 במל"ד

 11:00-מתחילים ב

 13:30-10:35 21/5/23יום ראשון א' בסיוון 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

 

 

 

 28/5/23יום ראשון ח' בסיוון 

 שבוע עבודה מעשית

 

  11:55-10:35 4/6/23יום ראשון ט"ו בסיוון 

 פותחים שבוע 

עם רג"ב : מדברים 
 חינוך

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 

 

 

 13:30-10:35 11/6/23יום ראשון כ"ב בסיוון 

תהליכים בצמיחה 
 אישית

16:00-14:30 

 מעורבות חברתית מל"ד

* 

  11:55-10:35 18/6/23יום ראשון כ"ט בסיוון 

 פותחים שבוע 

עם רג"ב : מדברים 
 חינוך

14:30-13:00 

 מעורבות חברתית במל"ד

 

 

 


