
יום אוריינטציה – 
הכרות עם הקבוצה, העמותה, 
התכנית, צוות ההכשרה והצוות

 האקדמי מרץ – קוביה ראשונה 3.3

אוקטובר

20
22

20
21

יום שני, 4.10 שעות: 10:00-15:00 
אוניברסיטת ”בן גוריון“

מפגש חוץ אקדמי ראשון – 
הכרות ובניית קבוצה

נובמבר
אירוע חברתי לגיבוש 

בהובלת הקבוצה 

חנוכה - הדלקת נרות בינמחזורית

דצמבר
מפגש חוץ אקדמי שני

שיחות אישיות עם המנחהסיום סמסטר א׳ מפגש חוץ אקדמי שלישיינואר

שיחות אישיות עם המנחה
פברואר

פתיחת סמסטר ב׳  

מפגש חוץ אקדמי ראשון
מפגש משותף בינמחזורי

מרץ
שיחות אישיות עם המנחה

מפגש חוץ אקדמי שני
מפגש בינמחזורי – 
הרמת כוסית לפסח

סדנה אקדמית אפריל
"שיווק שירותים"

מפגש חוץ אקדמי שלישי
אירוע גיבוש חברתי מאי

בהובלת הקבוצה

יוני

הכנה למסע הקיץשיחות אישיות עם המנחה
יולי

מסע קיץ להכרות עם החברה 
הישראלית לגיבוש תפיסת
 ממלכתיות ומשרת ציבור

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, 
סמסטר א׳ – טקס פתיחת שנת 

הלימודים לכלל המחזורים

יום חמישי, 21.10 שעות 10:00-10:30
ברחבת הכניסה לבניין מנדל (14)

ספטמבר

מפגש בינמחזורי - 
חגיגת פתיחת שנת הלימודים

יום חמישי, 21.10

שיחות אישיות עם
 מנחה התכנית

24-28.10
1-4.11

פרידה ממחזור ט׳ 
 וחגיגת סיום סמסטר

סיום סמסטר ב׳

 גאנט פעילות תכנית הצוערים לשלטון המקומי, מחזור י“א

יום חמישי, 11.11
16:00-19:30

 יום חמישי, 25.11

יום חמישי, 9.12 16.12 יום חמישי, 2.12 
17:30-20:30

יום חמישי, 30.12 שעות 16:00-19:30

27.1-31.1 שעות 17:30-19:30יום שישי 14.1יום חמישי, 13.1   16:00-18:00  

יום ראשון 1-8.227.2

 4-22.9

31.7 יום ראשון 
(תאריך סופי יקבע לפי תאריכי המבחנים)

3-7.7
10-14.7

תקופת מבחנים

שתהיה שנה משמעותית של התפתחות ולמידה. אתכם.ן לאורך כל הדרך, צוות ההכשרה

יום שישי, 24.6יום חמישי, 16.6

יום חמישי, 26.5יום חמישי, 12.5 בשעה 16:00-19:30

יום רביעי, 13.4 בשעה 10:00-18:00יום חמישי, 7.4 בשעה 16:00-19:30

יום חמישי, 3.3
שעות 16:00-19:30

6-10.3
13-15.3

סיור אקדמי וחוץ אקדמי 
במסגרת הקורס ניהול מוניציפאלי

יום חמישי, 24 במרץ יום מלא

מפגש מחזור י׳ ומחזור י"א – 
ציוותי חניכה 

יום שלישי, 19.10  20:00  
מול בית הסטודנט

שיחת חתך עם המטה קורס בניית מסרים מחזור י"א

יום חמישי, 23.12
בשעה 11:00


