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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  – 2/5/23יום שלישי, י"א באייר . 6

 

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

 6/6/23כנס שנה ג' ארצי: יום שלישי י"ז בסיוון 

 (  ארציים בזום:21:30-20:00שלושה מפגשי ערב ) –נפגשים עם רג"ב 

 30/11. יום רביעי ו' בכסלו 1

 31/1. יום שלישי ט' בשבט 2

 21/5יום ראשון א' בסיוון . 3
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 סמסטר א'
 11:55-10:35  

 
13:30-12:10 

 

15:20-14:00 
 

 הערות

יום ראשון כ"ח בתשרי 
23/10/22 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב :

 מדברים חינוך

 

 מל"ד ירושלים –סיור הכרת המעשה החינוכי 
 

הסיור יתקיים בין השעות 
17:00-13:00 

יום ראשון ה' בחשוון 
30/10/22 

13:00-9:00 – ייחודיתהתנסות   

פתיחה יום  

 

  

י"ב בחשוון יום ראשון 
6/11/22 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב :

 מדברים חינוך

 כלים לדיאלוג

 
 מפגש קבוצתי  –השמה 

 
 

יום ראשון י"ט בחשוון 
13/11/22 

13:00-9:00 –ייחודית התנסות   

 

   

יום ראשון כ"ו בחשוון 
20/11/22 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב :

 מדברים חינוך

 כלים לדיאלוג

 

 

 

 

 למידה מרחוק מפגש קבוצתי –השמה 

יום ראשון ג' בכסלו 
27/11/22 

13:00-9:00 –ייחודית התנסות   

 

  

יום ראשון י' בכסלו 
4/12/22 

 יום עיון בחינוך

יום ראשון י"ז בכסלו 
11/12/22 

13:00-9:00 –ייחודית התנסות   

 

  

יום ראשון כ"ד בכסלו 
18/12/22 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב: 

 מדברים חינוך
 בקבוצותעבודה 
 ג בזום-שנים ב

 מפגש קבוצתיהשמה 
 

 

 

 

 למידה מרחוק כלים לדיאלוג
שימו לב להחלפת זמני 
הקורס "כלים לדיאלוג" 

 ומפגש ההשמה.
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יום ראשון ח' בטבת 
1/1/23 

13:00-9:00 –ייחודית התנסות   

 

  

8/1/23יום ראשון ט"ו בטבת   

 שבוע עבודה מעשית

יום ראשון כ"ב בטבת 
15/1/23 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב: 

 מדברים חינוך
 עבודה בקבוצות

  ג בזום-שנים ב

 כלים לדיאלוג
לא יתקיים עקב הכנס של שנה 

 ב'

 שיחות אישיות –השמה 
)עקב כנס שנה ב' 

השיחות לא יתקיימו בשעה 
המיועדת לכך במערכת, 

 אלא בזמן אחר(

 למידה מרחוק
ביום זה יתקיים כנס רג"ב 

 שנה ב'. 
"פותחים ל בזמן המיועד

תמשיכו  -שבוע עם רג"ב"
להתקדם אתן, בנות שנה 

 ג'.
לא  "כלים לדיאלוג"הקורס 
 יתקיים.

יום ראשון כ"ט בטבת 
22/1/23 

13:00-9:00 –ייחודית התנסות   
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 סמסטר ב'
 11:55-10:35  

 
13:30-12:10 

 

15:20-14:00 
 

 הערות

יום ראשון ה' באדר 
26/2/23 

 פותחים שבוע 
 :עם רג"ב 

 מדברים חינוך

 כלים לדיאלוג

 

 

השמה מפגש ערב עם הרב  
 רונן

 הרב רונן)מועד טנטטיבי, יתואם עם 
 בהתקרב התאריך(

יום ראשון י"ט באדר 
12/3/22 

18:00-13:00 

סימולציות ריאיון –השמה   

אילן-מרכז הלב באוניברסיטת בר  

יום ראשון כ"ו באדר 
19/3/23 

 

ראשון ד' בניסן יום 
26/3/23 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב: 

 מדברים חינוך
 עבודה בקבוצות

ג בזום-שנים ב  

 כלים לדיאלוג 

 

 למידה מרחוק השמה שיחות אישיות

יום ראשון כ"ה בניסן 
16/4/23 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב :

 מדברים חינוך

 כלים לדיאלוג

 

 

 

  השמה שיחות אישיות

יום ראשון ב' באייר 
23/4/23 

 

 ט' באייריום ראשון 
30/4/23 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב :

 מדברים חינוך

 כלים לדיאלוג

 

 

 

מפגש ערב עם  -השמה  
 בוגרות

יתקיים ביום שני י' באייר 
1/5/23 
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יום ראשון ט"ז באייר 
7/5/23 

 

 יום ראשון כ"ג באייר
14/5/23 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב: 

 מדברים חינוך
 עבודה בקבוצות

ג בזום-שנים ב  

 כלים לדיאלוג

 

שיחות אישיות –השמה    

יום ראשון א' בסיוון 
21/5/23 

 

 
 28/5/23יום ראשון ח' בסיוון 

 שבוע עבודה מעשית
 

יום ראשון ט"ו בסיוון 
4/6/23 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב :

 מדברים חינוך

 כלים לדיאלוג

 

 

 

 

  מפגש קבוצתי –השמה 

יום ראשון כ"ב בסיוון 
11/6/23 

 למידה מרחוק

בסיוון  ט"כיום ראשון 
18/6/23 

 פותחים שבוע 
 עם רג"ב :

 מדברים חינוך

מפגש קבוצתי –השמה   כלים לדיאלוג   

 


