
 

 4.8.16לישיבת הועד  –לוח תאריכים תשע"ז 

 מקום שעה יום אירוע תאריך

 ספטמבר

 לטרון 9:30-13:30 חמישי 1ועד מנהל  5.9

 בני ציוןמכינת  9:30-13:30 חמישי פורום מנהלות במכינות 8.9

 אגף בטחוני חברתי 11:00-13:00 ראשון ישיבת פתיחת שנה הגיוס המשותף 11.9

 לטרון 15:00-17:00 שלישי צוות בוגרים ראשי מכינות )ועדת היגוי גנדיר( 13.9

 לטרון 10:00-19:00 חמישי ום תדרוך למכינות על פרויקטים של המועצהי 18.9

 לטרון 9:00-11:00 שני ועדת היגוי צעירים עם מוגבלות 19.9

 ירושלים 10:00-19:00 שני הכשרת רכזי בוגרים )חובה לחדשים( 26.9

         –)כלליות + תורניות(  1ורום רכזי בוגרים פ 27.9

 השתלמות פתיחת שנה )חובה לכולם(יום שלם, 

 ירושלים 10:00-19:00 שלישי

 אוקטובר

 אגף בטחוני חברתי 11:00-13:00 ראשון ישיבת גיוס משותף 9.10

 לטרון 10:00-13:00 ראשון 2ועד מנהל  9.10

 במרכז 9:00-18:00 חמישי יום עיון משהב"ט 13.10

    ** חופשה מרוכזת מועצת המכינות ** 16-25.10

 לטרון 10:00-18:00 חמישי יום עיון מועצת המכינות 27.10

 נובמבר

 לטרון 9:30-13:30 חמישי 3ועד מנהל  3.11

 טרם נקבע מיקום  שישי יום עיון צוותי המכינות התורניות 4.11

 בית אביחי כל היום שני השתלמות מדריכים כלליות  7.11

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( 2פורום רכזי בוגרים  8.11

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 1בית מדרש ראשי מכינות  10.11

 אגף בטחוני חברתי 11:00-13:00 ראשון ישיבת גיוס משותף 20.11

 לטרון 9:00-11:00 שני ועדת היגוי צעירים עם מוגבלות 21.11

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 2מכינות בית מדרש ראשי  24.11

 דצמבר

 לטרון 9:30-13:30 חמישי 4ועד מנהל  1.12



 

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 3בית מדרש ראשי מכינות  8.12

 אגף בטחוני חברתי 11:00-13:00 ראשון ישיבת גיוס משותף 11.12

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( 3פורום רכזי בוגרים  13.12

 מכינת רבין 9:30-13:30 חמישי פורום מנהלות במכינות 15.12

 לטרון 10:00-12:00 חמישי צוות בוגרים ראשי מכינות )ועדת היגוי גנדיר( 15.12

 ייקבע 15:00-19:00 חמישי כנס התיישבות בוגרים עם קק"ל 15.12

 ירושלים טרם נקבע ראשון מפגש ראשי המכינות התורניות 18.12

-רביעי כלליות 1סמינר משתחררים  21-23.12

 שישי

 מכינת רבין 

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 4בית מדרש ראשי מכינות  22.12

 ינואר

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 5בית מדרש ראשי מכינות  5.1

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( 4פורום רכזי בוגרים  10.1

 לטרון 9:30-13:30 חמישי 5ועד מנהל  12.1

 לטרון 9:00-11:00 שני ועדת היגוי צעירים עם מוגבלות 16.1

 בית אביחי כל היום שני השתלמות מדריכים כלליות  16.1

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 6בית מדרש ראשי מכינות  19.1

 טרם נקבע טרם נקבע חמישי כנס משתחררים תורניות 19.1

 אגף בטחוני חברתי 11:00-13:00 ראשון ישיבת גיוס משותף 22.1

 לטרון 10:00-17:00 חמישי יום עיון מועצת המכינות 26.1

 פברואר

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 7ראשי מכינות בית מדרש  2.2

 לטרון 9:30-13:30 חמישי  6ועד מנהל  9.2

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( 5פורום רכזי בוגרים  14.2

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 8בית מדרש ראשי מכינות  16.2

 מרץ

 במרכז 10:00-16:00 חמישי 9בית מדרש ראשי מכינות  2.3

 בית אביחי כל היום שני השתלמות מדריכים כלליות  6.3

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( 6פורום רכזי בוגרים  14.3



 

 לטרון 9:30-13:30 חמישי  7ועד מנהל  16.3

 לטרון 15:00-17:00 חמישי צוות בוגרים ראשי מכינות )ועדת היגוי גנדיר( 16.3

-חמישי בית מדרש ראשי מכינותסמינר מסכם  23-34.3

שישי 

)כולל 

 לילה(

  

 לטרון 9:00-11:00 שני ועדת היגוי צעירים עם מוגבלות 27.3

 במרכז 9:00-16:30 שלישי יום עיון משרד החינוך 28.3

-רביעי כלליות 2סמינר משתחררים  28-30.3

 שישי

 מכינת אדרת 

 טרם נקבע טרם נקבע חמישי מפגש ראשי המכינות התורניות 30.3

 אפריל

 טרם נקבע טרם נקבע ראשון יום עיון צוותי המכינות התורניות 2.4

 לטרון 10:00-16:30 חמישי יום עיון מועצת המכינות 6.4

    ** חופשה מרוכזת מועצת המכינות** 9-18.4

 לטרון 9:30-13:30 חמישי  8ועד מנהל  27.4

 לטרון 14:00-17:00 חמישי אסיפה כללית מועצת המכינות 27.4

 מאי

 בית אביחי כל היום שלישי השתלמות מדריכים כלליות  9.5

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( 7פורום רכזי בוגרים  9.5

 לטרון 10:00-16:30 חמישי יום עיון מועצת המכינות 11.5

 לטרון 10:00-12:00 חמישי צוות בוגרים ראשי מכינות )ועדת היגוי גנדיר( 18.5

 לטרון 9:30-13:30 חמישי  9ועד מנהל  25.5

 ירושלים 16:00-החל מ חמישי כנס סיום מכינות ויום ירושלים 25.5

 לטרון 9:00-11:00 שני עדת היגוי צעירים עם מוגבלותו 22.5

 יוני

 טרם נקבע טרם נקבע חמישי יום עיון תלמידי המכינות התורניות 1.6

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( 8פורום רכזי בוגרים  13.6

 טרם נקבע טרם נקבע חמישי כנס משתחררים המכינות התורניות 15.6

 לטרון 9:30-13:30 חמישי  10ועד מנהל  29.6



 

 יולי

 ירושלים 14:00-19:00 לישיש )כלליות+תורניות( סיכום שנה 9פורום רכזי בוגרים  11.7

-רביעי כלליות 3סמינר משתחררים  12-14.7

 שישי

 טרם נקבע 

 לטרון 9:30-13:30 חמישי  11ועד מנהל  20.7

 לטרון 14:00-17:00 חמישי ויו"ראסיפה כללית בחירת ועד  20.7

 לטרון 9:00-11:00 שני ועדת היגוי צעירים עם מוגבלות 24.7

 אוגוסט

    **חופשה מרוכזת מועצת המכינות** 2-19.8

 לטרון 9:30-13:30 חמישי  1ועד מנהל ע"ח  31.8

 ספטמבר

 לטרון 10:00-12:00  1צוות בוגרים ראשי מכינות )ועדת היגוי גנדיר( ע"ח  7.9

 

 

 

 


