לוח אירועים תשע"ז – אולפנת ישי

יום

אירוע

הערות

עברי +לועזי

ימי היערכות

שני – שלישי

קליטת בנות פנימייה

רביעי

כה' אב 29/8/16
כו' אב 30/8/16
כז' אב 31/8/16

יום שני – צוות פנימייה +מחנכות
יום שלישי – צוות אולפנא כללי
הגעה החל מהשעה 16:00

פתיחת שנה"ל תשע"ז

חמישי

כח' אב 1/9/16

פרשת ראה

שבת

ל' אב 3/9/16

הגעת בנות אקסטרניות בהסעות ,
סיום בשעה.13:00 :
קליטת בנות כיתה ז' פנימייה.
שבת אולפנא

טקס פתיחת שנה"ל
תשע"ז
פרשת שופטים

שני

ב' אלול 5/9/16

טקס בהיכל התרבות במכללה שעה 09:00

שבת

ז' אלול 10/9/16

שבת בית

פרשת כי תצא

שבת

יד' אלול 17/9/16

שבת בית

פרשת כי תבוא

שבת

כא' אלול 24/9/16

שבת אולפנא

חופשת ראש השנה

חמישי -רביעי

כו' אלול 29/9/16

פרשת וילך

שבת

ו' תשרי 8/10/16

יציאה לחופשת ראש השנה ,יום חמישי כו'
אלול  29/9/16בסיום לימודים.
חזרה יום רביעי ג' תשרי 5/10/16
שבת אולפנא

חופשת כיפור-סוכות

שני

יום כיפור

רביעי

ח' תשרי  10/10/16יציאה לחופשת חגים ביום שני ח' תשרי
בשעה ,13:00 :חזרה ביום רביעי כד'
תשרי 26/10/16
י' תשרי  12/10/16כיתות י-יב פנימייה

פרשת בראשית

שבת

פרשת נח

שבת

כז' תשרי
29/10/16
ד' חשוון 5/11/16

פרשת לך-לך

שבת

פרשת וירא

שבת

יא' חשוון
12/11/16
יח' חשוון
19/11/16

טיולים שנתיים

שלישי-חמישי

כא'-כג' חשוון
22-24/11/16

שבת אולפנא
שבת בית
שבת אולפנא – שבת הורים ז'
שבת בית
כיתות ז-ח ימים רביעי-חמישי
כיתות ט-יב ימים שלישי-חמישי

לוח אירועים תשע"ז – אולפנת ישי
פרשת חיי שרה

שבת

כה' חשוון
26/11/16

שבת בית

פרשת תולדות

שבת

ג' כסלו 3/12/16

שבת אולפנא

פרשת ויצא

שבת

י' כסלו 10/12/16

שבת בית – שבת ארגון בני עקיבא

אסיפת הורים

שני

יב' כסלו 12/12/16

בין השעות 14:00-18:00

פרשת וישלח

שבת

יז' כסלו 17/12/16

שבת אולפנא

פרשת וישב

שבת

חופשת חנוכה

ראשון-שני

כד' כסלו
24/12/16
כה' כסלו
25/12/16

שבת בית

פרשת ויגש

שבת

ט' טבת 7/1/17

יציאה לחופשת חנוכה ביום שישי כג' כסלו
23/12/16
חזרה ביום שני ד' טבת 2/1/17
שבת אולפנא

פרשת ויחי

שבת

טז' טבת 14/1/17

שבת בית

פרשת שמות

שבת

כג' טבת 21/1/17

שבת אולפנא – שבת בוגרות תשע"ו

חלוקת תעודות מחצית
א'
פרשת וארא

חמישי

כח' טבת 26/1/16

שבת

א' שבט 28/1/17

שבת בית.

פרשת בא

שבת

ח' שבט 4/2/17

שבת אולפנא – שבת הורים יב

פרשת בשלח

שבת

טו' שבט 11/2/17

שבת בית

פרשת יתרו

שבת

כב' שבט 18/2/17

שבת בית

פרשת משפטים

שבת

כט' שבט 25/2/17

שבת אולפנא.

פרשת תרומה

שבת

ו' אדר 4/3/17

שבת בית

הכתרת רבנית פורים

ראשון

ז' אדר 5/3/17

פתיחת אירועי פורים

פרשת תצווה

שבת

יג' אדר 11/3/17

שבת זכור

חופשת פורים

ראשון-שני

יד'-טו' אדר
12-13/3/17

חזרה מחופשת פורים ביום שלישי טז' אדר
14/3/17

לוח אירועים תשע"ז – אולפנת ישי
פרשת כי תשא

שבת

כ' אדר 18/3/17

שבת בית -יום שישי לימודים!

פרשת ויקהל – פקודי

שבת

כז' אדר 25/3/17

שבת אולפנא

חופשת פסח

חמישי-רביעי

ג' ניסן – כג' ניסן
30/3-19/4/17

יציאה לחופשה ביום חמישי ג' ניסן
30/3/17
חזרה ביום רביעי כג' ניסן 19/4/17

פרשת שמיני

שבת

כז' ניסן 22/4/17

שבת אולפנא – רשות

כט' ניסן 25/4/17

בין השעות 14:00-18:30

פרשת תזריע-מצורע

שבת

ג' אייר 29/4/17

שבת אולפנא

חופשת יום העצמאות

שני-שלישי

ה-ו אייר 1-2/5/17

פרשת אחרי מות-
קדושים
פרשת אמור

שבת

י' אייר 6/5/17

שבת

יז' אייר 13/5/17

יציאה ביום שני בשעה 12:00
חזרה ביום רביעי ז' אייר  3/5שיעור ראשון
שבת בית  -יום שישי לימודים כיתות י-יא
כולל אקסטרניות
שבת בית

חופשת ל"ג בעומר

ראשון

יח' אייר 14/5/17

פרשת בהר  -בחוקותיי

שבת

כד' אייר 20/5/17

חזרה יום שני יט' אייר 15/5/17
שיעור ראשון
שבת בית

פרשת במדבר

שבת

ב' סיוון 27/5/17

שבת אולפנא

חופשת שבועות

שלישי – רביעי

ה'-ו' סיוון 30-
31/5/16

פרשת בהעלותך

שבת

טז' סיוון 10/6/17

יציאה לחופשה ביום שני ד' סיוון בשעה
13:00
חזרה ביום ראשון י' סיוון 4/6/17
שבת בית

פרשת שלח-לך

שבת

כג' סיוון 17/6/17

שבת אולפנא

סיום שנה"ל וחלוקת
תעודות
ימי סיכום שנה

שלישי

כו' סיוון 20/6/17

מסיבת סיום חטיבה

אסיפת הורים מחצית ב' שלישי

יפורסם לו"ז בזמנו ובעיתו

