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 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"ט

 20.2.19  פברואר

 13.3.19    מרץ

 3.4.19  אפריל

  15.5.19    מאי

 12.6.19    יוני

 + ישיבת ות"ת 1הכנה לישיבת התקציב     26.6.19    

 + ישיבת ות"ת 2הכנה לישיבת התקציב     10.7.19    יולי

 אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תש"פ   31.7.19    

 21.8.19  אוגוסט

 18.9.19  ספטמבר 
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