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פתח דבר – המנהלת הכללית – הגב' מיכל כהן 

להנהלת המשרד, למפקחי המטה והשדה ולצוותי החינוך,

אני שמחה להעמיד לרשותכם כבכל שנה את לוח הגאנט הארצי, המהווה כלי עבודה לתכנון והיערכות 

יעילים לקראת שנת הלימודים תשע"ה.

לוח האירועים משקף עשייה עניפה עשירה ומגוונת העתידה להתרחש במהלך השנה.

האירועים הינם תמונות מראה המשקפת פעלם המשותף של אנשי המטה, המחוזות, המפקחים, 

המנהלים וכלל בעלי התפקידים במערכת.

בטוחני כי תכנון מושכל המתבונן ולוקח בחשבון מגוון שיקולים ומתחשב בצרכי העושים במלאכה, 

יסייע בידי כולם להמשיך בקידום המטרות והיעדים באופן יעיל, מאורגן, מכבד ומיטבי ויתן אותותיו 

בעבודה אפקטיבית ומתגמלת.  

אני מאחלת לכולנו שנת לימודים מוצלחת,

בברכה,                

מיכל כהן                

 

חזרה לתוכן העניינים
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דבר סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 

לאנשי החינוך במטה ובמחוזות,

לוח הגאנט שלפניכם מיועד לסייע לכם, אנשי מערכת החינוך, לתכנן את שנת הלימודים תשע"ה 
של  האינטגרטיבית  הראייה  של  החשיבות  את  משקף  הלוח  לקראתה.  מושכל   באופן  ולהיערך 
הפעילויות השונות, את הצורך בהידוק הממשקים, במניעת כפילויות, בתזמון לוחות זמנים, בצמצום 

העומסים הקיימים ובסנכרון אירועים והנגשתם תוך שקיפות מלאה.

על  מלמדת  אך  גיסא,  מחד  מורכבת  תמונה  מציג  רבות,  מטה  יחידות  בשיתוף  שנבנה  הגאנט  לוח 
הפדגוגי  שהמינהל  ופדגוגיים  ניהוליים  כלים  ממגוון  אחד  אמצעי  הוא  גיסא,  מאידך  ענפה  פעילות 

מפתח ליישום המטרות והיעדים של מערכת החינוך באופן יותר אפקטיבי.

הלוח מהווה תשתית עליה תתווסף הפעילות המחוזית, הרשותית והבית ספרית.

הלוח ימשיך ויתעדכן באופן שוטף ויוצג באתר המשרד ובאתר המינהל הפדגוגי בכתובת:
 www.edu.gov.il/gant

.out-look -וניתן יהיה לראותו, גם השנה, גם באמצעות ה

פעילות בהתאם ללוח תסייע לכולנו להמשיך ולקדם את פעילותנו בהלימה למטרות וליעדים  תוך 
עבודה יעילה ומאורגנת והתנהלות אפקטיבית.

בברכה,                                                                                    
אריאל לוי                                                                                       

חזרה לתוכן העניינים
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עקרונות מנחים בבניית לוח גאנט ארצי
 

הבקרות  החידונים,  הכנסים,  האירועים,  כל  את  המפרטת  השנתית  העבודה  תכנית  מוצגת  שלהלן  הגאנט  בלוח 
המתרחשים במערכת - .עשייה עניפה, המשותפת לאנשי מטה, למפקחים, למנהלים ולבעלי תפקידים רבים במערכת. 
ריבוי האירועים המובלים בכל המינהלים ע"י סגל המטה והמוצגים בלוח הגאנט הארצי הצריכו חשיבה מערכתית תוך 

תיאום, סנכרון, הפחתת עומסים והיערכות יעילה במערכת החינוך.

להלן העקרונות המנחים שליוו אותנו בשיבוץ האירועים בלוח הגאנט לשנת הלימודים תשע"ה: 

מפגשי מפקחים: א. 

ימי למידה לכלל המפקחים במסגרת הפיתוח המקצועי  יתקיימו ב-2 ערוצים:  •
למפקחים במחוזות: בכל מחוז יתקיימו 6 מפגשים: 4 מפגשים ברמת מחוז ו-2 מפגשים ברמה הארצית    

לסגל המפקחים במטה: בכל מינהל יתקיימו 5 מפגשים: 4 מפגשים ברמת המינהל – ומפגש אחת ברמה   
הארצית

מפגשי עבודה שוטפים של המטה עם המפקחים – יתקיימו ב-4 ערוצים:  •
לכלל המפקחים -  3 מפגשים בשנה ב-11 קבוצות עבודה ארציות לפי תחום פיקוח  + 2 מפגשים תוספתיים   

למפקחים על פי אגפי הגיל ושפ"י
למפקח מתאם/מרכז תחום/מרכז גיל/נציג המחוז -  3 מפגשים בשנה ב-15 קבוצות עבודה, לפי נושאים  

לרפרנט תחום ספציפי נציג התחום במחוז – 2 מפגשים בשנה ב-14 קבוצות עבודה לפי נושאים   
כנסים, טקסים, אירועים ארציים – המפקחים יוזמנו רק לכנס אחד עד שניים בתחום  

מפגשי מנהלים: ב. 

•  יתקיימו החל מהשעה 13:00 ואילך על מנת לא לפגוע במהלך ימי הלימוד או שעות הלימוד

מפגשים ארציים לבעלי תפקידים:  ג. 

סוג המפגש: מפגש תוספתי במהותו )לדוגמה: לחשיפת תכנית חדשה(
מטרת המפגש: חשיפת מדיניות המשרד, הצגת תכניות חדשות, דיון ביעדים, בתכניות, לשיח עמיתים  

היקף: מפגש ארצי חד פעמי )מקסימום שניים( לתחום 
מועד: המפגש יתקיים רק בשעות אחה"צ על מנת לא לפגוע במהלך ימי הלימוד או שעות הלימוד

כללי: ד. 

מפגש בתחום הדעת המהווה חלק ממפגש מחוזי כולל – לא צוין בלוח גאנט הארצי    •
מפגש תוספתי המציג נושא חדש והמתקיים במחוז ספציפי – יתואם ע"י השותפים עם המחוז  •

אין לזמן אותה אוכלוסיית יעד ליותר מפעם אחת בשבוע  •
על מנת לאפשר קבלת קהל במחוזות יש לקבוע את המפגשים בימים בהם אין קבלת קהל  •

יש לעודד שיתוף פעולה מקצועי וחיבור מושכל בין אגפים/תחומים/נושאים       •

חזרה לתוכן העניינים
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ימי למידה למפקחים במסגרת הפיתוח המקצועי תשע"ה

בשנה"ל תשע"ה יתקיימו 6 ימי למידה למפקחים במחוזות במסגרת הפיתוח המקצועי
ו – 5 ימי למידה לסגל הפדגוגי במטה 

                

 

*  הנחיות מפורטות ינתנו בנפרד ע"י המשנה למנכ"לית.

כלל המפקחים במחוז                                                                   האוכלוסייה: 
בהתאם לסיכום מפגש ההנהלה                         התכנים: 
חמישי                                                             היום בשבוע: 
                                                 15:30 – 9:00 השעות: 

ייקבע ע"י כל מחוז               המועד:  
עפ"י החלטת המחוז                                 המקום: 

כלל הסגל הפדגוגי במטה                               האוכלוסייה:   
התכנים:          בהתאם לסיכום שיישלח ע"י לשכת המנכ"לית

היום בשבוע:    חמישי     
15:30 – 9:00 השעות: 

עפ"י המפורט להלן המועד: 
ימים לכלל המינהלים - עפ"י הודעה  שתישלח המקום: 

כל מינהל בנפרד – עפ"י החלטת כל מינהל     

10 ימי למידה
למפקחים במחוזות

6 ימי למידה
לסגל הפדגוגי במטה

 4 ימי למידה מחוזיים
לכל מחוז בנפרד

6 ימי למידה 
למפקחי המחוזות

           

4 ימי למידה לסגל המטה
לכל מינהל בנפרד

5 ימי למידה לסגל המטה 
עפ"י בחירה אישית*

מחוז ירושלים  
מנח"י 

מחוז צפון 
מחוז חיפה
מחוז מרכז
מחוז ת"א
מחוז דרום
התיישבותי

חינוך מוכר חרדי

*המועד ייקבע במחוזות

ימי הלמידה יבוצעו ע"י 
מכון "אבני ראשה" 
בארבעה מקבצים.

הנחיות מפורטות כולל 
מועדים יישלחו בנפרד 

ע"י המכון. 

יום למידה מינהלי ראשון
30.10 , ו' בחשוון

יום למידה מינהלי שני
4.12 , י"ב בכסלו

יום למידה מינהלי שלישי
19.3 , כ"ח באדר

יום למידה מינהלי רביעי
18.6 , א' בתמוז

יום למידה ראשון
1.1 , י' בטבת

יום למידה שני
26.2 , ז' באדר

יום למידה שלישי
26.3 , ו' בניסן

יום למידה רביעי
16.4 , כ"ז בניסן

יום למידה חמישי
28.5 , י' בסיוון

חזרה לתוכן העניינים
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מפגשי עבודה שוטפים )המטה עם המפקחים(

             בשנה"ל תשע"ה יתקיימו 3 ערוצים ארציים לעבודה שוטפת של המטה עם המפקחים

                

 

האוכלוסייה:
כלל המפקחים מהמחוז

קבוצת עבודה ארצית לפי תחום 
פיקוח

המטרה: הצגת מדיניות המשרד 
ביחס ליעדים, לתכניות, לרפורמות 
שעל סדר היום ודיון עם השותפים 

במטה ועם המפקחים העמיתים 
ברחבי הארץ

תכנון וארגון היום והובלתו:   
באחריות משותפת של נציגי  התחום 

בכל המגזרים ריכוז בהתאם לכתוב

לנציג מחוזי לכלל המפקחים

האוכלוסייה:
מפקח מתאם/מרכז גיל/מרכז 

תחום 
נציג מכל מחוז 

המטרה: הצגת מדיניות המשרד 
ביחס לתחום אותו מרכז המתאם 

ודיון בהיבטים היישומיים 
תכנון וארגון היום והובלתו:   

באחריות משותפת של נציגי 
התחום בכל המגזרים 

ריכוז בהתאם לכתוב

האוכלוסייה:
רפרנט תחום ספציפי 

נציג מכל מחוז
המטרה:

הצגת מדיניות המשרד ביחס 
לתחום אותו מרכז הרפרנט ודיון 

בהיבטים היישומיים  
תכנון וארגון היום והובלתו:   

באחריות משותפת של נציגי 
התחום בכל המגזרים 

ריכוז בהתאם לכתוב

פירוט 11 קבוצות המפקחים:
כלל המפקחים בכל המגזרים:

החינוך  הקדם יסודי – בריכוז של סימה א. 
החינוך היסודי – בריכוז של יהודית ב. 
החינוך העל יסודי –בריכוז של דסי ג. 
החינוך המיוחד – בריכוז של רחל ד. 

שפ"י – בריכוז של אלה ה. 
שח"ר – בריכוז של סער ו. 

מינהל ח-ן – בריכוז של ארז ז. 
מינהל מדע וטכנולוגיה – מדעים –  ט. 

בריכוז של שושי
מזה"פ – חנ"ג – בריכוז של זוכמן י. 

מזה"פ – אנגלית – בריכוז של גו'די  י"א. 

פירוט 16 קבוצות המתאמים: 
נציגי הפיקוח - מתאמי/מרכזי הגיל:

החינוך הקדם יסודי - בריכוז של סימה   א. 
החינוך היסודי - בריכוז של יהודית  ב. 
החינוך העל יסודי - בריכוז של דסי  ג. 
נציגי הפיקוח - מתאמי/מרכזי תחום:
החינוך המיוחד - בריכוז של רחל   ד. 

שפ"י - בריכוז של אלה ה. 
לק"ל – בריכוז של חיה ו. 

עולים - בריכוז של מאיה   ו. 
שח"ר - בריכוז של סער  ז. 

ניהול עצמי - בריכוזם של אתי ושאולי ח. 
חמ"ד - בריכוז של אסתר, אוריאל ורם  ט. 

מגזר ערבי - בריכוז של עבדאללה י. 
מגזר בדואי – בריכוז של מוחמד   י"א. 
מגזר דרוזי - בריכוז של מוהנא   י"ב. 

י"ג. מינהל חברה ונוער - בריכוז של ארז
י"ד. מינהל מדע וטכנולוגיה- בריכוז של עופר 

ט"ו. פיתוח מקצועי -בריכוז של מוטי 
ט"ז. הדרכה – בריכוז של אתי

פירוט 14 קבוצות הרפרנטים:*
מניעת סמים – בריכוז של קרן  א. 

תשלומי הורים–בריכוז של חגית   ב. 
חינוך ביתי – בריכוז של חגית   ג. 
תכנון – בריכוז של אגף תכנון  ד. 

מחוננים ומצטיינים-בריכוז של מנחם   ה. 
התמחות וכניסה להוראה )סטאז'( –  ו. 

בריכוז של שרה   
ראמ"ה – בריכוז של חגית   ז. 

הערכת מורים, מנהלים, סגנים ובעלי    ח. 
תפקידים ב"אופק" ו"עוז" -בריכוז של 

אסתי 
בטיחות בדרכים – בריכוז של עירית ב'  ט.  

בריאות – בריכוז של עירית ליבנה י.   
תכניות – בריכוז של מיכל  עוז ארי י"א. 

דורנר -  בריכוז של  זיווה כרמי י"ב. 
הטמעת רפורמות- ייפגשו  אחת לחודש  י"ג. 

עפ"י המצוין בלוח עצמו
השאלת ספרים – חיים הלפרין י"ד. 

3 מפגשי מפקחים + 2 מפגשים 
לאגפי גיל, חנ"מ ושפ"י

מועדי המפגשים: 
1. 30.10.14  ו' בחשוון, 13.11.14  כ' בחשוון

2. 15.1.15, כ"ד בטבת
3. 14.5.15, כ"ה באייר

שני מפגשים תוספתיים לאגפי הגיל  ושפ"י:
18.12.14– כ"ו בכסלו, 12.3.15– כ"א

3 מפגשי מפקח מתאם מחוזי
מועדי המפגשים: 

18.9.14, כ"ג באלול  .1
11.12.14, י"ט בכסלו  .2

12.2.15, כ"ג בשבט  .3
המקום:

עפ"י החלטת המרכזים
בין השעות:

9:00 עד 15:30

2 מפגשי רפרנטים תחומיים
מועדי המפגשים: 

 1. 23.10.14, כ"ט בתשרי
 2. 30.4.15, י"א באייר

 המקום:
עפ"י החלטת המרכזים

בין השעות:
9:00 עד 15:30 

הארות:
1. אם במחוז יש נציג/ים שאמורים להשתתף בשנה הבאה ביותר מקבוצה אחת מתוך הרשימה הנ"ל, חשבו על חלופות 

וידעו את המרכז.
2. ודאו שבכל קבוצה יהיה לפחות נציג מכל מגזר.  

3. ייתכנו מפגשים נוספים עליהם יחליטו במשותף המחוז והמטה

חזרה לתוכן העניינים
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ריכוז המועדים של ה"מפגש החודשי"

לסגל הפדגוגי למפקחים במחוזות

פיתוח מקצועי
למפקחי מחוזות 

מפגשי עבודה שוטפים
לנציגי פיקוח 

פיתוח מקצועי
לסגל פדגוגי במטה

מועד 

ימי למידה  
 למפקחים
מקצועיים 
במחוזות  

3 מפגשי עבודה 
ארציים

לכלל המפקחים
לפי תחום פיקוח 
+ 2 תוספתיים*

3 מפגשי 
עבודה 

רק למפקחים 
המתאמים   

2 מפגשי 
עבודה 

רק לרפרנטים 
תחומיים

9 ימי למידה  
במסגרת פיתוח מקצועי

לסגל הפדגוגי במטה

עפ"י בחירה 
אישית*** 

כל מינהל
בנפרד

18.9,ספטמבר
כ"ג באלול

אוקטובר 
,30.10

ו' בחשוון
תוספתי**

 ,23.10
כ"ט בתשרי

,30.10 
ו' חשוון

27.12,נובמבר
ה' בכסלו

,13.11
כ' בחשוון

תוספתי**

דצמבר
,18.12

כ"ו בכסלו
 תוספתי*

,11.12
י"ט בכסלו

,4.12
י"ב בכסלו

29.1,ינואר
ט' בשבט

,15.1
כ"ד בטבת

,1.1
י' בטבת

12.2,פברואר 
כ"ג בשבט

,26.2
ז' באדר

5.3,מרץ
י"ד באדר

,12.3
26.3,כ"א באדר

ו' בניסן
,19.3

כ"ח באדר

1.4,אפריל 
י"ב בניסן

,30.4
י"א באייר

,16.4
כ"ז בניסן

14.5,מאי
כ"ה באייר

,28.5
י' בסיוון

11.6,יוני 
כ"ד בסיון

,18.6
א' בתמוז

יולי 

מפגשים ארציים לסגל הפדגוגי במטה יתקיימו ב-20.11 וב-21.5  
*       רק למפקחים עפ"י אגפי הגיל +שפ"י 

**     עפ"י הנחיות שניתנו ע"י לשכת המשנה למנכ"לית
***  הנחיות מפורטות לגבי אופן הבחירה יינתנו ע"י לשכת המשנה למנכ"לית

חזרה לתוכן העניינים
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ת
 

פיתוח מקצועי למפקחים  כוללים במחוזות

למפקחים כוללים בלבד, 6 ימי למידה, ינתנו ע"י "אבני ראשה" ב-6 מועדים: א. 

למחוזות: מרכז, תל אביב, דרום  
המועדים: 27.11, 1.1, 26.2, 19.3, 28.5, 18.6  

למחוזות: צפון  
המועדים: 27.11, 25.12, 29.1, 26.3, 4.6, 18.6  

למחוזות: חיפה, ירושלים, מנח"י וחרדי  
המועדים: 27.11, 8.1, 5.2, 5.3, 21.5, 18.6  

למחוזות: התיישבותי  
המועדים: 27.11, 22.1, 19.2, 26.3, 7.5, 18.6  

4 ימי למידה נוספים לכל מחוז בנפרד במועדים שייקבעו במחוזות. ב. 

מפגשים עם מנהלי מוסדות חינוך

מפגשי מנהלים: מפגשים עם מנהלי מוסדות חינוך ברמה הארצית יתקיימו אחת לשבוע.

היום בשבוע: רביעי, מהשעה: 13:00 

סוגי המפגשים: קבוצת מנהלים ספציפית המובילה את התכנית, את התחום, את הנושא הספציפי במחוזות השונים 
או המשתתפת בה

תדירות המפגשים: קבוצת המנהלים המובילה את התכנית, את התחום, את הנושא או המשתתפת בהם תוזמן לעד 
2 מפגשים וכנסים בשנה 

 
מפגשים ארציים לבעלי תפקידים

סוג המפגש: מפגשים לחשיפת מדיניות המשרד, להצגת תכניות חדשות, לדיון ביעדים, בתכניות, בתכניות לימודים,

לשיח עמיתים וכו'

המועד: מפגשים עם בעלי תפקידים שונים יתקיימו מחוץ לימי לימוד או שעות לימוד  

תדירות המפגשים: מפגשים חד פעמיים

קהל היעד: גננות, מורים, רכזים, יועצים, פסיכולוגים, מדריכים, רכזי מועדניות, קבסי"ם, מגשרים, עובדי מפתנים 

ועוד.
חזרה לתוכן העניינים
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היערכות לשנת הלימודים תשע"ה
לוח החופשות והחגים בבתי הספר היהודים בשנת הלימודים התשע"ה

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות    .1
י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום שני, ו' באלול התשע"ד, 1 בספטמבר 2014, בשעה 

הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה]1[.

ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, ימים רביעי חמישי ושישי, כ"ט  באלול התשע"ד עד ב' בתשרי    .2
התשע"ה, 26-24 בספטמבר 2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ה, 28 בספטמבר 

2014 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

יום כיפור: ערב החג ויום החג, ימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ה, 4-3 באוקטובר 2014. הלימודים    .3
יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ה, 5 באוקטובר 2014 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות 

הקבועה.  

חג הסוכות:  ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ה, 8 באוקטובר 2014עד יום    .4
שישי, כ"ג בתשרי התשע"ה, 17 באוקטובר 2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ה, 

19 באוקטובר 2014 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

חנוכה: מיום שישי, כ"ז בכסלו התשע"ה, 19 בדצמבר 2014, עד יום שלישי, א' בטבת התשע"ה, 23    .5
בדצמבר 2014. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ב' בטבת התשע"ה, 24 בדצמבר 2014 בשעה הראשונה 

לפי מערכת השעות הקבועה. )חופשת החנוכה תקוצר ביומיים בשל הארכת פגרת הקיץ. יום אחד  יוחזר 
בראשית החופשה ויום אחד בסופה(.

ט"ו בשבט: יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ה, 4 בפברואר 2015. ט"ו בשבט הוא יום נטיעות או יום טיולים.    .6
אם אין אפשרות לערוך נטיעות או טיולים בשל מזג האוויר, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים 

לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות בט"ו בשבט.

פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג-ט"ו באדר התשע"ה, 6-4 במרס 2015. הלימודים יתחדשו ביום    .7
ראשון, י"ז באדר התשע"ה, 8 במרס 2015 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

פסח: מיום ראשון, ט' בניסן התשע"ה, 29 במרס 2015, עד יום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ה, 12 באפריל    .8
2015. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בניסן התשע"ה, 13 באפריל 2015 בשעה הראשונה לפי מערכת 

השעות הקבועה. )בשל הארכת פגרת הקיץ יתווספו שני ימי לימודים לפני היציאה לחופשת הפסח. 
חופשת הפסח תקוצר השנה ביומיים(.

יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשע"ה, 23 באפריל 2015 )הוקדם(. הלימודים יתחדשו ביום שישי,    .9
ה' באייר התשע"ה, 24 באפריל 2015 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. 

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ה, 7 במאי 2015. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר   .10
התשע"ה, 8 במאי  2015 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ה, 17 במאי 2015. את יום ירושלים מציינים באירועים   .11
במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים בירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על 

ידי הרבנות הראשית.
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חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשע"ה, 25-24 במאי 2015.   .12
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ה, 26 במאי 015, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות 

הקבועה.
פגרת הקיץ  .13

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה, 1 ביולי 2015.• 
בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת • 

הקיץ ביום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה, 21 ביוני 2015.
 פתיחת שנת הלימודים התשע"ו: יום שלישי, י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015.• 

ימי צום*  .14

צום גדליה: יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ה, 28 בספטמבר 2014 )נדחה(  

עשרה בטבת: יום חמישי, י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015  

תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר התשע"ה, 4 במרס 2015  

שבעה עשר בתמוז: יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ה, 5 ביולי 2015  

תשעה באב: יום ראשון, י' במנחם-אב התשע"ה, 26 ביולי 2015 )נדחה(.  

ימי זיכרון ממלכתיים  .15

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר   
הנפטרים:

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ה, 23 באוקטובר 2014 )הוקדם(.  

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום רביעי, י"ב במרחשוון התשע"ה, 5 בנובמבר 2014 )19 שנים להירצחו(.  

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום חמישי, ה' בכסלו התשע"ה, 27 בנובמבר 2014.  

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל: יום חמישי, י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015.  

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום שני, י"א באדר התשע"ה, 2 במרס 2015.  

יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ה, 16 באפריל 2015.  

יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום רביעי, ג' באייר התשע"ה, 22 באפריל 2015 )הוקדם(. הלימודים ביום זה   
יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל: יום שלישי, כ' בתמוז התשע"ה, 7 ביולי 2015.  

חופשת המפקחים: מיום ראשון, כ"ה בתמוז התשע"ה, 12 ביולי 2015, עד יום ראשון, י"ז במנחם-אב   .16
התשע"ה, 2 באוגוסט 2015.

________________________________________

לאור שינוי תאריך פתיחת שנת הלימודים ל-1 בספטמבר, יחזירו עובדי ההוראה את ארבעת הימים הללו במהלך שנת    ]1[
הלימודים הבאה בחופשת הפסח ובחופשת חנוכה, כמפורט בחוזר מנכ"לית, סעיף 8.5-1.

בבתי-הספר שבהם המורים והתלמידים צמים, יסתיימו הלימודים בשעה 13:00.   *

חזרה לתוכן העניינים
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לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ה 

פתיחת שנת הלימודים התשע"ה, 2015-2014  .1

שנת הלימודים התשע"ה תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שני,    
1.9.2014, ו' באלול התשע"ה.

סך ימי הלימודים  .2

בשל הארכת חופשת הקיץ יקוצרו החופשות במהלך השנה ב-4 ימים. ימי הלימודים שיתקיימו במקום הימים   
שנוספו לחופשת הקיץ הם:

-   2 ימים בחופשת החורף

-   2  ימים בחופשת האביב.

 ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע בשנת הלימודים התשע"ה:• 
-   בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות 184 ימי לימוד 

-   בבתי הספר העל-יסודיים יתקיימו לפחות 176 ימי לימוד.

ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים ששה ימים בשבוע בשנת הלימודים התשע"ה:• 
-   בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות 220 ימי לימוד 

-   בבתי הספר העל-יסודיים יתקיימו לפחות 210 ימי לימוד.

השלמת מכסת ימי הלימוד לשנה"ל התשע"ה היא באחריותו של מנהל בית הספר בלבד.

חופשות רשמיות  .3

חופשת החורף  3.1

החל מיום רביעי, 24.12.2014, ב' בטבת התשע"ה, עד יום חמישי, 8.1.2015, י"ז בטבת התשע"ה,    
ועד בכלל.

חופשת האביב  3.2

החל מיום שלישי, 31.3.2015, י"א בניסן התשע"ה, עד יום שבת, 18.4.2015, כ"ט בניסן התשע"ה,    
ועד בכלל.

יום העצמאות  3.3

יום חמישי, 23.4.2015, ד' באייר התשע"ה.   

חופשת הקיץ  3.4

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, 1.7.2015, י"ד בתמוז התשע"ה.• 
בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת • 

הקיץ ביום ראשון, 21.6.2015, ד' בתמוז התשע"ה.

שנת הלימודים התשע"ו )2016-2015( תיפתח ביום שלישי, 1.9.2015, י"ז באלול התשע"ה, בכל   
מוסדות החינוך. 
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ת
 

4.  החגים

החגים המוסלמיים  4.1

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף החינוך במגזר הערבי.   

הערותהתאריךהחג

לילת אלאיסרא ואל 
מיעראג' )עליית הנביא 

השמיימה(

יום אחד27 ב"רג'ב"

רמדאן – חודש הצום 
בשנה ההג'רית 1435

בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כלהלן:בחופשת הקיץ

1. יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר 
שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים 

בהם הוא מעל 25 יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30. כל 
שיעור יקוצר ב-10 דקות.

2. אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. 
ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים 

כרגיל.

עיד אל פיטר
)חג הפסקת הצום(

החל מהיום ה-30 
לתחילת הרמדאן

ארבעה ימי חופשה )חל בחופשת הקיץ(

ערב החג וארבעת ימי החג עיד אלאדחא )חג הקרבן(

ראשית השנה ההג'רית 
1436

מ-30
ל"די אלחג'א"

יומיים

יום אחד12 ב"רביע אלאוול"יום הולדת הנביא מוחמד
 

החגים של העדה האחמדית  4.2

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:   

התאריךהיום בשבועהחג
20.2.2015 יום שישייום הרפורמה המובטח

א' באדר התשע"ה
23.3.2015 יום שנייום המשיח המובטח

ג' בניסן התשע"ה
27.5.2015 יום  רביעייום החליפות

ט' בסיוון התשע"ה
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החגים הדרוזיים )למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי(  4.3

הערותהתאריךהיום בשבועהחג
יום רביעייום הנביא סבלאן

 

10.9.2014
ט"ו באלול התשע"ד

חג הנביא אליהו,
עיד אל חד'ר

יום ראשון

 

25.1.2015
ה' בשבט התשע"ה

יום שישי עדחג הנביא שועייב
יום שני

24-27.4.2015
ה'- ח' באייר התשע"ה

ארבעה ימים

ערב החג וארבעת   עיד אלאדחא
ימי החג

החגים של העדה הבהאית  4.4

הערותהתאריך החג
21.3.2015ראש השנה "נורוז"

א' בניסן התשע"ה
יום אחד

שלושה ימים רדואן

יום אחדב- 5 בחודש ג'מאדי אוולהצהרת הבאב

יום אחד1 במוחרםהולדת הבאב

יום אחד2 במוחרםהולדת בהא אללה

יום אחד עליית בהא אללה

יום אחד22 בשעבאןמות הבאב על קידוש השם

 

החגים הנוצריים  4.5

חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד: מאר ג'רייס: 16.11.2014, כ"ג בחשוון התשע"ה  4.6
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החגים היהודיים )למורים היהודים(  4.7

הערותהתאריךהיום בשבוע החג
24.9.2014רביעיערב ראש השנה

כ"ט באלול התשע"ד
מהשעה 12.00

25-26.9.2014  יום חמישי  עד יום שישיראש השנה
א'-ב' בתשרי התשע"ה

ערב יום הכיפורים ויום 
הכיפורים

3-4.10.2014 יום שישי עד יום שבת
ט'-י' בתשרי התשע"ה

היום הראשון של החג- סוכות
יום חמישי, 

היום האחרון של החג- 
יום חמישי

9.10.2014
ט"ו בתשרי התשע"ה

16.10.2014
כ"ב בתשרי התשע"ה

היום הראשון של החג -יום פסח
שבת, 

היום האחרון של החג-יום 
שישי

 4.4.2015
ט"ו בניסן התשע"ה

כ"א בניסן התשע"ה
10.4.2015

24.5.2015ראשוןשבועות
ו' בסיוון התשע"ה

חזרה לתוכן העניינים
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לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשע"ה
 

פתיחת שנת הלימודים התשע"ה, 2014–2015  .1

שנת הלימודים התשע"ה )2015-2014( תיפתח ביום שני, ו' באלול התשע"ד, 1.9.2014.  

סך ימי הלימודים  .2

בשל הארכת חופשת הקיץ יקוצרו החופשות במהלך השנה ב-4 ימים. ימי הלימודים שיתקיימו במקום הימים    
שנוספו לחופשת הקיץ הם:

2 ימים בחופשת החורף: יום רביעי, ט"ז בטבת התשע"ה, 7.1.2015, ויום חמישי, י"ז בטבת התשע"ה,    -
.8.1.2015

2 ימים בחופשת האביב: יום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ה, 12.4.2015, ויום שני, כ"ד בניסן התשע"ה,   -
.13.4.2015

ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע יהיו:  • 
     -   בבתי הספר היסודיים - לפחות 224 ימי לימוד

    -   בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות 215 ימי לימוד.

ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 5 ימים בשבוע יהיו:  • 
     -   בבתי הספר היסודיים - לפחות 188 ימי לימוד 

    -   בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות 180 ימי לימוד.

חופשות רשמיות  .3

חופשת החורף  3.1

14 יום, החל מיום רביעי, ב' בטבת התשע"ה, 24.12.2014, עד יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ה,   
6.1.2015, ועד בכלל.

חופשת האביב  3.2

8 ימים, החל מיום שישי, י"ד בניסן התשע"ה, 3.4.2015, עד יום שישי, כ"א בניסן התשע"ה, 10.4.2015,   
ועד בכלל.

יום העצמאות  3.3

יום חמישי,  ד' באייר התשע"ה, 23.4.2015.  

חופשת הקיץ  3.4

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה, 1.7.2015.  

בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה, 21.6.2015.  
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החגים  .4
החגים הדרוזיים  4.1

חג נביא סבלאן: יום אחד, יום רביעי, ט"ו באלול התשע"ד, 10.9.2014.  - 

חג אלאדחה )הקרבן(: 10 ימים, מיום חמישי,  ח' בתשרי התשע"ה, 2.10.2014, עד יום שבת,   -
י"ז בתשרי התשע"ה, 11.10.2014, ועד בכלל.

חג נביא אלחדר: יום אחד, יום ראשון, ה' בשבט התשע"ה, 25.1.2015.  -

חג נביא שועיב: 7 ימים, מיום שישי, ה' באייר התשע"ה, 24.4.2015, עד  יום חמישי, י"א באייר   -
התשע"ה, 30.4.2015, ועד בכלל.

החגים המוסלמיים )למורים ולתלמידים המוסלמים(  4.2

חג אלפטר: 3 ימים, החל מהיום ה-30 לתחילת רמדאן )כנראה יום שני, 28.7.2014(. חל בחופשת   - 
הקיץ.

חג אלאדחא )הקרבן(: 4 ימים )כנראה מיום שבת, 4.10.2014, עד יום רביעי, 8.10.2014, ועד בכלל(.  -

ראש השנה ההיג'רית 1436: יום אחד, ב-30 די-אלחג'א )כנראה יום שבת, 25.10.2014(.  -

יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד, ב-12 ברביע אלאואל )כנראה יום שבת, 3.1.2015(.  -

החגים היהודיים )למורים היהודים(  4.3

ראש השנה: 2 ימים, הימים חמישי ושישי, א' ו-ב' בתשרי התשע"ה,    25-26.9.2014.  -

יום הכיפורים: יום אחד, יום שבת, י' בתשרי התשע"ה, 4.10.2014.  -

סוכות: היום הראשון של החג, יום חמישי, ט"ו בתשרי התשע"ה, 9.10.2014, והיום האחרון של החג,   -
יום חמישי, כ"ב בתשרי התשע"ה, 16.10.2014.

פסח )חל בחופשת האביב(: היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בניסן התשע"ה, 4.4.2015, והיום   -
האחרון של החג, יום שישי, כ"א בניסן התשע"ה, 10.4.2015.

שבועות: יום ראשון, ו' בסיוון התשע"ה, 24.5.2015.  -
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החגים הנוצריים )לתלמידים ולמורים הנוצרים(  .5

אורתודוקסיםקתולים, פרוטסטנטים ומרוניםהחג

14.9.2014,חג הצלב 
י"ט באלול התשע"ד

 ,27.9.2014
ג' בתשרי התשע"ה

24-26.12.2014, חג המולד
ב'-ד' בטבת התשע"ה )חופשת חורף(

 ,6-8.01.2015
ט"ו-ט"ז בטבת התשע"ה

1.1.2015, י' בטבת התשע"ה ראש השנה
)חופשת חורף(

, 14.1.2015
כ"ג בטבת התשע"ה

6.1.2015, חג ההתגלות
ט"ו בטבת התשע"ה )חופשת חורף(

 ,19.1.2015
כ"ח בטבת התשע"ה

25.3.2015, יום הבשורה
ה' בניסן התשע"ה

,7.4.2015
י"ח בניסן התשע"ה

29.3.2015, חג הדקלים
ט' בניסן התשע"ה )חופשת אביב(

 ,5.4.2015
ט"ז בניסן התשע"ה, )חופשת אביב(

3.4.2015, יום שישי הגדול
י"ד בניסן התשע"ה )חופשת אביב(

 ,10.4.2015
כ"א בניסן, התשע"ה,  )חופשת אביב(

פסחא
4.4.2015, ט"ו בניסן התשע"ה, 

עד 6.4.2015, י"ז בניסן התשע"ה, 
)חופשת אביב(

11.4.2015, כ"ב בניסן התשע"ה, 
עד 13.4.2015, כ"ד בניסן התשע"ה

14.5.2015, העלייה השמיימה
כ"ה באייר התשע"ה

 , 21.5.2015
ג' בסיוון התשע"ה

24-25.5.2015, שבועות
ו'-ז' בסיוון התשע"ה

 ,31.5-1.6.2015
י"ג-י"ד בסיוון התשע"ה

הערות:
מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל.  .1

של  מראש  אישור  מחייבת  זיתים(  מסיק  התלמידים,  לאוכלוסיית  התאמה  חגים,  )איחוד  זה  חופשות  בלוח  לשינוי  הצעה  כל   .2
הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ומינהלת המחוז.

איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25.  .3
הצעות לאיחוד חגים יישלחו לממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"י הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב   

)רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתיה"ס, נציגי מורים, הסתדרות וארגון המורים(.
בהצעת התכנית לאיחוד החגים יש להקפיד על החזרת ארבעה ימי לימוד ועל סך ימי הלימוד המחייבים על פי סעיף 2   

בהערות לעיל.
לאחר אישור תכנית איחוד החגים יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל   

היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.
החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות   .4

החגים.

אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות.  .5

חזרה לתוכן העניינים
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ת
 

לוח גאנט ארצי לפי חודשים

 אוגוסט 2014
אלול תשע"ד

 
 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון
1/8-2/8 9/8-3/816/8-10/823/8-17/831/8-24/8

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת
חופשת קיץ

מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים

קייטנות קיץ דיגיטליות קיץ אחר- ילדים ונוער
)15.8-1.7 , ג' בתמוז-י"ט באב(

באחריות: הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, מינהל מדע וטכנולוגיה
  

מפגש בעלי 
תפקידים 
במערכת

 
 

 
 

 
 

השתלמות מדריכים 
ארציים חח"ק 

הצגת/ הכנת תכנים 
ותכניות 

)20.8, כ"ד באב-ה' 
באלול( באחריות: 

מינהל חברה ונוער
 

יום עיון אל"ה וט"ל 
)25.8, כ"ט באב( 

באחריות: אגף 
על יסודי במינהל 

הפדגוגי

מפגש רכזי נגישות 
)28.8 , ב' באלול( 
באחריות: ממונה 

"עוז לתמורה" 
במינהל הפדגוגי
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שע"ה

ת
 

תשרי תשע"הספטמבר 2014 
שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/9-1/913/9-7/920/9-14/927/9-21/930/9-28/9

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

פתיחת שנת 
לימודים תשע"ה  

-  רשמי
)1.9, ו' באלול( 

 
 

 דרוזים:
חג נביא סבלאן 

)10.9, ט"ו באלול(
 
 

נוצרים קתוליים, 
פרוטסטנטים 

 ומרונים:
חג הצלב

)14.9, י"ט באלול(
 
 

 יהודים:
ערב ראש השנה 

)24.9, כ"ט באלול(

 יהודים:
ראש השנה 

)25.9-26.9 , א' 
בתשרי-ב' בתשרי(

נוצרים 
 אורתודוקסים:

חג הצלב
)27.9, ג' בתשרי(

 יהודים:
צום גדליה

)28.9, ד' בתשרי(
 
 

חודש תרגול כניסה למקלטים ותרגול רעידות אדמה בכל מוסדות החינוך )1.9, ו' באלול - 30.9 , ז' בתשרי( ביטחון
באחריות: אגף הביטחון

הקלדת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים )1.9, ו' באלול( באחריות: מינהל עו"ה

איסוף נתונים מרוכז כתשתית למערכת מידע בית ספרית )ספטמבר-דצמבר(

בקרת הזנה: ישום חוק ארוחה חמה - לאורך השנה )קדם יסודי ויסודי(  )1.9, ו' באלול(

רישום עו"ה לפיתוח מקצועי ולדרגות 9-7 )1.9 , ו' באלול( באחריות: אגף קליטת עולים

קבלת הסכמת ההורים לפרסום מידע בפורטלים הבית ספרים )1.9, ו' באלול - 30.9, ז' בתשרי( 
באחריות: אגף טכנולוגיות מידע, מינהל מדע וטכנולוגיה

מחקר מדיניות שטח 1 )30.9, ו' בתשרי( באחריות: לשכת המדען הראשי

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

טקס הוקרה לאנשי  
עדות המלווים את 
בני הנוער במסעות 

לפולין 
)11.9, ט"ז באלול( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

 

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

תחילת ההגשה 
של הצעות לאישור 

עבודות גמר 
)1.9, ו' באלול( 
באחריות: אגף 

לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

מבדק עמית שלב א'
 ,9.9-7.9(

י"ב-י"ד באלול( 
באחריות: ראמ"ה 

והאגף לחינוך 
על יסודי במינהל 

הפדגוגי

מבדק עמית שלב ב'
 ,22.9-18.9(

כ"ג-כ"ז באלול( 
באחריות: ראמ"ה 

והאגף לחינוך 
על יסודי במינהל 

הפדגוגי

  

מבדק עמי"ת מגזר לא יהודי - פעימה ראשונה 
)3.9-17.9, ח' באלול-כ"ב באלול( באחריות: אגף לחינוך על יסודי 

במינהל הפדגוגי
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שע"ה

ת
 

תשרי תשע"הספטמבר 2014 
שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/9-1/913/9-7/920/9-14/927/9-21/930/9-28/9

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגש מורים ורכזי 
מחול 

)4.9, ט' באלול( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית
 
 

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)7.9, י"ב באלול( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

יום עיון מקצועי 
לכלל עובדי מינהל 

חברה ונוער
 ,10.9-11.9(

ט"ו-ט"ז באלול( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש יישום חלוצי 
הערכה 

)17.9, כ"ב באלול( 
באחריות: אגף 

לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

מפגש יו"ר ועדות 
מחוזיות בנושא 

לקויי למידה  
)18.9,כ"ג באלול( 

באחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי

יום עיון לקראת 
חידוני התנ"ך 

המחוזיים 
הפומביים 

)15.9, כ'-כ"ו באלול( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש פתיחת 
שנה אגף אמנויות 
)22.9, כ"ז באלול( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית 

 
 

יום עיון משותף 
לצוותים החינוכיים 

בגני הקיבוצים 
)30.9, ו' בתשרי( 
באחריות: האגף 
לחינוך קדם יסודי

 
 

מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים
  

מפגש מקוון 
להורים - גלישה 

בטוחה ברשת 
)17.9, כב' באלול( 

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע, 

מינהל מדע 
וטכנולוגיה

  

מפגש מפקחים

מועצת מפקחי  
חמ"ד - כל הרצף 

)11.9 , ט"ז באלול( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

מפגש עבודה מטה 
עם מפקח/מתאם 

מחוזי 
)18.9, כ"ג באלול( 

באחריות: המרכז 
במטה
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שע"ה

ת
 

 חשוון תשע"האוקטובר 2014 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 4/10-1/1011/10-5/1018/10-12/1025/10-19/1031/10-26/10

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

 דרוזים:
חג הקורבן עיד אלאדחא 

)2.10 -11.10, ח'-י"ז בתשרי(

 יהודים:
שמחת תורה 

)16.10, כ"ב בתשרי(

 יהודים:
איסרו חג סוכות 

)17.10, כ"ג בתשרי(
 

 מוסלמים:
מוחרם - ראש 
השנה ההג'רית 

)25.10, א' בחשוון(

יום הילדה 
הבינלאומי 

)19.10, כה' בתשרי(

יום הזיכרון 
לרחבעם זאבי 

)23.10, כ"ט בתשרי(

 
 
 

 יהודים:
ערב יום כיפור 

)3.10, ט' בתשרי(

 יהודים:
יום כיפור 

)4.10, י' בתשרי(

 יהודים:
ערב סוכות 

)8.10, י"ד בתשרי(

 יהודים:
סוכות

)9.10, ט"ו בתשרי(

 יהודים: 
חול המועד סוכות 

)15.10-10.10, ט"ז-כ"א בתשרי(

  

 מוסלמים: חג אל אדחא )הקורבן(
כנראה )8.10-4-10, י'-י"ד בתשרי(

 
 

 
 

 
 

שבוע תנועות  
הנוער במערכת 

החינוך
 , 5-11.10(

י"א-י"ז בתשרי( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

היערכות לקראת 
הגשת בקשות 

לזכאות להתאמות 
בבחינות בגרות - 

מועד חורף
)1.10, ז' בתשרי( 

באחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי

מבחני איתור   
מחוננים שלב א   

)23.10, כ"ט בתשרי( 
באחריות: אגף 

למחוננים ומצטיינים 
במינהל הפדגוגי 

התחלת תהליך הערכה של עו"ה )מורים/סגנים/מנהלים( באחריות מינהל עו"ה

דיווח כספי במנב"סנט בליווי מנהלת בתי"ס בניהול עצמי במינהל הפדגוגי

הקלדת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים )עד 31.10 , ז' בחשוון( באחריות: אגף קליטת עולים, במינהל הפדגוגי

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

כנס עמותות   
וארגונים מתנדבים  
)20.10, כ"ו באלול( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

אולימפיאדה צעירה 
ע"ש אילן רמון 

לתלמידי חט"ב  
)29.10, כ"ו בחשוון( 

באחריות: מינהל 
מדע וטכנולוגיה 

הפיקוח על הוראת 
מדע וטכנולוגיה

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

משימת הערכה   
באנגלית לכיתות ה' 
)15.10, כ"א בתשרי( 
באחריות: אגף יסודי 

במינהל הפדגוגי 

מבדק קריאה  
וכתיבה בכיתות א' 
)30.10, ו' בחשוון( 

באחריות: אגף יסודי 
במינהל הפדגוגי 
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שע"ה

ת
 

 חשוון תשע"האוקטובר 2014 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 4/10-1/1011/10-5/1018/10-12/1025/10-19/1031/10-26/10

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

יום עיון מקצועי 
לכלל עובדי מינהל 

ח"ן 
)1.10, ז' בתשרי( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

ימי למידה: מרכזי 
פסג"ה 

)2.10, ח' בתשרי( 
באחריות:  המינהל 

לעובדי הוראה
 
 
 
 

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)5.10, י"א בתשרי( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

השתלמות מדריכים 
ארצית: חברתי 

קהילתי 
)5.10, י"א בתשרי( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

כנס מדריכי אגף 
מורשת ממלכתי 

וממ"ד 
)5.10, י"א בתשרי( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש מורי אזרחות 
חמ"ד 

)5.10, י"א בתשרי( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד
 
 

 
 
 
 
 
 

יום עיון למורי 
אמנות 

)23.10, כ"ט בתשרי(
באחריות: 

המזכירות הפדגוגית

מפגש מורי דת 
נוצרית 

)22.10, כ"ח בתשרי(
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י 

)22.10, כ"ח בתשרי(
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש מנהלים 
בחברה הערבית 
בנושא סבסוד 
טיולים ותכנית 

הליבה 
)23.10, כ"ט בתשרי(

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

יום למידה ארוך: 
רפרנטים ומדריכים 
ל"עוז"  ול"אופק"  
)23.10, כ"ט בתשרי(

באחריות:  אגף 
לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

 

מפגש פתיחת שנה 
- לעובדי שח"ר 

)28.10, ד' בחשוון( 
באחריות: אגף שח"ר 

במינהל הפדגוגי
  

הכשרת מלווי 
קומונות 

 ,29-30.10(
ה'-ו' בחשוון( 

באחריות: 
מינהל חברה ונוער

השקת תכנית 
שילוב חניכים עם 

מוגבלויות בתנועות 
נוער )28.10,

ד' בחשוון(
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

יו"ר ועדות מחוזיות 
בנושא לקויי למידה  
)30.10 , ו' בחשוון( 

באחריות: 
אגף שפ"י במינהל 

הפדגוגי

מפגש ארצי למורי 
תרבות ישראל 

)28.10 , ד' בחשוון( 
באחריות: 

מטה תרבות ישראל

יום עיון למנהלי 
תלמ"י - תגבור 

לימודי מדעי 
היהדות 

)29.10, ה' בחשוון( 
באחריות: אגף ארגון 

הלימודים

מפגשים מתוקשבים 
לתלמידים ולמורים

למידה מקוונת 
במרחבים כיתתיים 

)22.10, כ"ח 
בתשרי(

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע, 

מינהל מדע 
וטכנולוגיה
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שע"ה

ת
 

 חשוון תשע"האוקטובר 2014 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 4/10-1/1011/10-5/1018/10-12/1025/10-19/1031/10-26/10

מפגש מנהלים

מפגש מנהלים 
חדשים בחמ"ד 

)29.10, ה' בחשוון( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד 

מפגש למנהלי 
מתי"א

)29.10, ה' בחשוון( 
באחריות: אגף 

חינוך מיוחד במינהל 
הפדגוגי

מפגש מפקחים

יום למידה ראשון 
לסגל הפדגוגי 

במטה - כל מינהל 
בנפרד

)30.10, ו' בחשוון( 
באחריות: ראשי 

מינהלים

מפגש עבודה לכלל 
המפקחים לפי 

מחוזות
)30.10, ו' בחשוון( 

באחריות:
המשנה למנכ"לית
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ת
 

 כסלו תשע"הנובמבר 2014

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
30-בנוב8/11-1/1115/11-9/1122/11-16/1129/11-23/11 

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

 יהודים:
יום פטירת רחל 

אמנו 
)4.11, י"א בחשוון(

יום הזיכרון לרצח 
ראש הממשלה 

יצחק רבין 
)5.11, יב' בחשוון(

 
 

 
 
 
 

יום "האחר הוא 
אני" בסימן 

יום הסובלנות 
הבינלאומי 

)16.11, כ"ג בחשוון( 
באחריות: המטה 

לחינוך אזרחי ולחיים 
משותפיים ולשכת 

המנכ"לית

יום הבטיחות 
בדרכים 

)18.11, כ"ה 
בחשוון(

יום זכויות הילד 
הבינלאומי 

)20.11, כ"ז בחשוון(

 יהודים:
חג הסיגד של יהודי 

"ביתא ישראל" 
)אתיופיה( 

)20.11, כ"ז בחשוון(

יום המאבק 
באלימות נגד נשים 

)25.11, ג' בכסלו( 
באחריות: הממונה 

על קידום מעמד 
האישה

 
 
 

יום הזיכרון 
הממלכתי לדוד בן 

גוריון 
)30.11, ח' בכסלו(

 
 
 

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

שאלון אח"מ מורים   
)16.11, כ"ג בחשוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

סיום בקשות  
להתאמות בבחינות 
בגרות - מועד חורף 

)30.11, ח' בכסלו( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

התחלת תהליך מעריך-מוערך במערכת המתוקשבת לכל המוערכים באחריות: לשכת המנכ"לית

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

עצרת נוער 
ממלכתית לזכר 
יצחק רבין ז"ל 

)4.11, י"א בחשוון( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

כנס מנהלנים חמ"ד 
)4.11, י"א בחשוון( 

באחריות: מינהל 
חמ"ד

כנס בתי"ס ניסויים  
)4.11, י"א בחשוון( 
באחריות: גף ניסויים 

ויוזמות המזה"פ

יום הוקרה 
למגשרים 

החינוכיים בין 
תרבותיים 

)12.11, י"ט בחשוון( 
באחריות: אגף 

קליטת עולים

כנס למידה 
שיתופית בשילוב 

טכנולוגיה מתקדמת 
)11.11, י"ח בחשוון( 

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע 

במינהל מדע 
וטכנולוגיה

 
 

כנס מנהלי אגפי 
חינוך ומינהל חברה 

ונוער 
)25.11, ג' בכסלו( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

 
 

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

שאלון אח"מ   
תלמידים

)16.11, כ"ג בחשוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

  

מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים

מפגש סינכרוני    
ארצי בנושא 'האחר 

הוא אני' 
)25.11, ג' בכסלו( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית
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ת
 

 כסלו תשע"הנובמבר 2014

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
30-בנוב8/11-1/1115/11-9/1122/11-16/1129/11-23/11 

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגש פתיחה: 
מנהלי מרכזי 

מחוננים 
)4.11, י"א בחשוון( 

באחריות: 
אגף למחוננים 

ומלצטיינים במינהל 
הפדגוגי

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)2.11, ט' בחשוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש רכזי מגמות 
לבגרות בחינוך 

גופני 
)2.11, ט' בחשוון( 
באחריות: מפמ"ר 

חנ"ג 

פורום מנהלי 
מחלקות חינוך-

מזה"פ 
)3.11, י' בחשוון( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

יום עיון למורים 
צעירים לתנ"ך 

)5.11, י"ב בחשוון( 
באחריות:  מפמ"ר 

תנ"ך

מפגשי רפרנטים 
להערכה

)6.11, י"ג בחשוון( 
באחריות:  מפמ"ר 

תנ"ך

מפגש מורים 
לגאוגרפיה בעל יסודי 
)11.11, י"ח בחשוון( 

באחריות: מפמ"ר 
גיאוגרפיה המזכירות 

הפדגוגית

מפגש מפמ"רים 
עם סגלי הוראה 
במכללות/חינוך 

)10.11, י"ז בחשוון( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש ללמידה 
שיתופית - בתי 

ספר תאומים 
)11.11, י"ח בחשוון( 

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע 

במינהל מדע 
וטכנולוגיה

יום עיון לקראת חידון 
תנ"ך ארצי פומבי  

)12.11, י"ט בחשוון( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש בנושא: 
מדברים גלויות - 

למידה משמעותית 
לחברי המדע 

הווירטואלי 
המעוניינים

13.11 כ' בחשוון 
בשעות 17:00-14:00 

במשה"ח תל אביב 
אולם 1, באחריות: 
זהבה שמש, לשכת 

המנכ"לית

 
 
 
 

מפגש ארצי למורים 
ולרכזים מגמת 

הנדסת תעשייה 
וניהול 

)25.11, ג' בכסלו( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

ימי למידה מרכזי 
פסג"ה 

)26.11, ד' בכסלו( 
באחריות: המינהל 

לעובדי הוראה

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י 

)26.11, ד' בכסלו( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש חאלו"ם 
חינוך אישי לצמיחה 

ולמנהיגות 
)27.11, ה' בכסלו( 

באחריות: אגף 
לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

יום עיון ארצי 
למנהלי רווחה 

חינוכית ושיקום 
רשויות בשכונות 

)27.11, ה' בכסלו( 
באחריות: אגף שח"ר

 
 
 
 

מפגש מפקחים

מפגש עבודה לכלל 
המפקחים לפי 

מחוזות
)13.10, כ' בחשוון( 

באחריות:
המשנה למנכ"לית

כנס חמ"ד ארצי 
למנהלים יסודיים 

)19.11, כ"ו בחשוון( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

מפגש עבודה 
ראשון למפקחים 

לפי תחומיים 
)27.11, ה' בכסלו( 

באחריות: מרכז 
התחום במטה
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שע"ה

ת
 

 טבת תשע"הדצמבר 2014 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/12-1/1213/12-7/1220/12-14/1227/12-21/1231/12-28/12

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

יום האיידס 
)1.12, ט' בכסלו(

שבוע קוד ישראלי 
,7-12(

ט"ו –כ' בכסלו(
באחריות מינהל מדע 

וטכנולוגיה –אגף 
טכנולוגיות

מידע 
יום זכויות האדם 

 ,10.12(
י"ח בכסלו( 

באחריות: המטה 
לחינוך אזרחי 

במזה"פ

 יהודים:
חנוכה )לימודים( 
 ,18.12-17.12(
כ"ה-כ"ו בכסלו(

חופשת חורף דרוזי 
)24.12-6.1, ב' בטבת- ט"ו בטבת(

היום הבינלאומי 
לאנשים עם 

מוגבלויות
 )3.12, י"א בכסלו(

 
 

 
 
 

חופשת חנוכה 
)23.12-19.12, כ"ז בכסלו-א' בטבת(

 
 

 
 

נוצרים קתוליים, 
פרוטסטנטים 

 ומרונים:
חג המולד 

 ,26-24.12(
ב'-ד' בטבת(

חופשת חורף - ערבי 
)8.1-24.12, ב' בטבת-ט"ו בטבת(

במהלך החודש-כנסים רשותיים לרכזי בטחון ולגננות )1.12, ט' בכסלו - 31.12, י' בטבת( באחריות: אגף הביטחוןביטחון

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

סיום שאלון אח"מ 
מורים 

)5.12, י"ד בכסלו( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

שאלון סקר בנושא:   
"גלישה בטוחה 

ברשת האינטרנט" 
)25.12, ג' בטבת( 
באחריות:  אגף 
טכנולוגיות מידע 

במינהל מדע 
וטכנולוגיה

סיום הגשת עבודות 
גמר 

)31.12, ט' בטבת( 
באחריות: אגף 
לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

תחילת בקרה מאוחדת )בהדרגה(: תל"ן, תכניות נרכשות, בקרת תקן השעות, אופק חדש, ניהול עצמי, פעולות 
תוספתיות נרכשות באחריות אגף הבחינות במינהל הפדגוגי  

תחילת הבקרה על תקצוב תגבור לימודי מדעי היהדות )מדגם בתי"ס בעל-יסודי( באחריות המינהל הפדגוגי   

שאלוני הערכה ובקרת תהליכי ניסוי לבתי-ספר הניסויים - באחריות גף ניסויים ויוזמות המזה"פ במזה"פ  

מיפוי בבתי"ס יסודיים בחמ"ד - צפי מעבר של תלמידי כיתות ו'  - באחריות מינהל החמ"ד

היערכות לקראת הגשה של בקשות התאמה למועד קיץ באחריות אגף לקויות למידה והפרעות קשב 

באחריות - אגף שפ"י במינהל הפדגוגי

מחקר הערכה לתכניות מצויניות 2000 באחריות ראמ"ה

מחקר הערכה לתכנית לאוריינות מידע באחריות ראמ"ה
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ת
 

 טבת תשע"הדצמבר 2014 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/12-1/1213/12-7/1220/12-14/1227/12-21/1231/12-28/12

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

כנס "הקהל" 
לתלמידים - פרקי 

אבות 
)2.12, י' בכסלו( 
באחריות: מטה 
תרבות ישראל

פורום יו"רים 
מועצת תלמידים  
)4.12, ג' בכסלו( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער
 

 
 

 
 

חידון תנ"ך בכתב 
בין לאומי למבוגרים 
)21.12, כ"ט בכסלו( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

כנס חנוכה: 
מנהלים, מורים, 
מרכזי מחוננים 

וכיתות 
)21.12, כ"ט 

בכסלו( באחריות: 
אגף למחוננים 

ולמצטיינים במינהל 
הפדגוגי

כנס לעידוד יוזמות 
)21.12, כ"ט בכסלו( 

באחריות: הקרן 
לעידוד יוזמות 

בשיתוף המינהל 
הפדגוגי

כנס צפרות ארצי 
)22.12, ל' בכסלו( 
באחריות: הפיקוח 
על הוראת מדע 

וטכנולוגיה,מינהל 
מו"ט

חידון תנ"ך בין 
לאומי למבוגרים 

ארצי פומבי )23.12, 
א' בטבת( באחריות: 

מינהל חברה ונוער

כנס ארצי - קידום 
נוער ביקור סדיר 
)23.12, א' בטבת( 

באחריות: אגף שח"ר 
במינהל הפדגוגי

כנס משצ"ים חנוכה 
,23.12-21.12(

כ"ט בכסלו-א' בטבת( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

כנס ארצי לרכזי 
תכנית מל"א

)24.12, ב' בטבת( 
באחריות: אגף שח"ר 

יום עיון לזכרה של 
אידה גונן ז"ל - 

מרכז להשתלמויות 
שלומי

)25.12, ח' בטבת( 
באחריות: הפיקוח 
על הוראת מדע 

וטכנולוגיה, אגף מדע 
וטכנולוגיה

כנס קליטת עלייה 
חמ"ד

)25.12, ג' בטבת( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד בשיתוך האגף 
לקליטת תלמידים 

עולים במינהל 
הפדגוגי
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ת
 

 טבת תשע"הדצמבר 2014 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/12-1/1213/12-7/1220/12-14/1227/12-21/1231/12-28/12

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

תחילת הגשת 
עבודות גמר 

להערכה 
)1.12, ט' בכסלו( 

באחריות: אגף לחינוך 
על יסודי במינהל 

הפדגוגי
סיום שאלון אח"מ 

תלמידים
)5.12, י"ד בכסלו( 

באחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי

 
 

 
 

 
 

"צא ולמד..." 
פרשת השבוע 
מחוץ לכיתה,

)ח' בטבת, 30.12( 
באחריות  מטה 
תרבות ישראל

משימות הערכה 
בתחום החינוך 

הלשוני 
)30.12, ט' בטבת( 
באחריות: אגף יסודי 

במינהל הפדגוגי

 מפגש מנהלים

מפגש מנהלי בתי 
ספר לחינוך מיוחד 

עפ"י לקויות 
)10.12, י"ח בכסלו( 

באחריות: אגף 
חינוך מיוחד במינהל 

הפדגוגי

  

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

כנסים במחוזות 
לגלישה בטוחה 

ברשת 
)1.12, ט' בכסלו( 
באחריות: אגף 

טכנולוגיות מידע, 
מינהל מו"ט

מפגש מפמ"רים 
עם סגלי הוראה 
במכללות/חינוך 
)1.12, ט' בכסלו( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש למנחי 
עבודות גמר 

בהנדסת מכונות 
)2.12, י' בכסלו( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

יו"ר ועדות מחוזיות 
בנושא לקויי למידה  
)4.12, י"ב בכסלו( 

באחריות: אגף שפ"י 
במנה"פ

פורום יו"רים 
רשותיים 

)4.12, י"ב בכסלו( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער
 
 

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)7.12, ט"ו בכסלו( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י

)10.12, י"ח בכסלו( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש אגף אמנויות 
- אירוע שיא 

)7.12, ט"ו בכסלו( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית
 
 
 
 

יום עיון: עקרונות 
עבודה עם 

אוכלוסיות מיוחדות 
)16.12, כ"ד בכסלו( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

סמינר גיבוש והכנה: 
חידון תנ"ך בין 

לאומי למבוגרים
 ,24.12-17.12(

כ"ה בכסלו-ב' בטבת( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש הנחייה 
לכתיבת המתנ"ה  
)14.12, כ"ב בכסלו( 
באחריות: המינהל 

הפדגוגי

השתלמות מדריכים 
ארצית: חברתי 

קהילתי 
)17.12, כ"ה בכסלו(  

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

 יום עיון ארצי 
לצוותי מפת"נים - 

שח"ר
)17.12, כ"ה בכסלו( 
באחריות: אגף שח"ר 

במינהל הפדגוגי

מפגש ראשון 
לבכירי שפ"י 

)18.12, כ"ו בכסלו( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש רכזי נגישות 
)18.12, כ"ו בכסלו( 
באחריות: ממונה 

"עוז לתמורה"
 

יום עיון משותף 
למורי מדעי החברה 

ותורה שבע"פ 
)21.12, כ"ט בכסלו( 
באחריות:  מפמ"ר 

מדעי החברה 
ומפמ"ר תושב"ע 

במזה"פ

יום עיון למורי תנ"ך 
מ"מ

)22.12, ל' בכסלו( 
באחריות:  מפמ"ר 

תנ"ך במזה"פ

יום עיון ארצי למורי 
ספרות והיסטוריה 

ממלכתי 
)23.12, א' בטבת( 

באחריות:  המזכירות 
הפדגוגית

מפגש ארצי למורי 
כימיה 

)23.12, ב'-י"ז בטבת( 
באחריות: מפמ"ר 

כימיה במזה"פ

מפגש מדריכות גני 
הילדים

)21.12, כ"ט בכסלו( 
באחריות: אגף 

קדם יסודי במינהל 
הפדגוגי

מפגש למידה: 
טכנולוגיה מעצבת 

למידה משמעותית  
)21.12, כ"ט בכסלו(

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע, אגף 

מדע וטכנולוגיה

מפגש מורים 
לחינוך פיננסי 

)23.12, א' בטבת( 
באחריות:  מפמ"ר 

מדעי החברה 
במזה"פ
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 טבת תשע"הדצמבר 2014 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/12-1/1213/12-7/1220/12-14/1227/12-21/1231/12-28/12

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

מפגש מורי ספרות 
חמ"ד 

)21.12, כ"ט בכסלו( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

מפגש מורי תנ"ך 
חמ"ד )21.12, כ"ט 
בכסלו( באחריות: 

מינהל חמ"ד

מפגש מחנכים 
לבטיחות בדרכים 

)21.12, כ"ט בכסלו( 
באחריות: אגף 
בטיחות בדרכים 
במינהל הפדגוגי

מפגש רכזי נגישות 
)18.12, כ"ו בכסלו( 
באחריות: ממונה 

"עוז לתמורה"

מפגש השקת 
פרויקט טאבלט 
משלבי חיישנים 

למורי מדעים
)22.12, ל' בכסלו( 

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע 

והפיקוח על הוראת 
מדע וטכנולוגיה 
במינהל מו"ט

מפגש מורי 
"חלמיש" חמ"ד 
)25.12, ג' בטבת( 

באחריות: מינהל חמ"ד

מפגש רבני בתי 
ספר חמ"ד 

)25.12, ג' בטבת( 
באחריות: מינהל חמ"ד

 
 
 
 
 
 
 

מפגש מפקחים

יום למידה שני  
לסגל הפדגוגי 

במטה - כל מינהל 
בנפרד

)4.12, י"ב בכסלו( 
באחריות: ראשי 

מינהלים

מפגש שני למפקח 
מתאם מחוזי 

)11.12, י"ט בכסלו( 
באחריות: מרכז 
התחום במטה

מפגש עבודה 
תוספתי למפקחי 
אגפי הגיל ושפ"י 

)18.12, כ"ו בכסלו( 
באחריות: ראשי 
האגפים במינהל 

הפדגוגי
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שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 3/1-1/110/1-4/117/1-11/124/1-18/131/1-25/1

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

 יהודים:
עשרה בטבת

יום זאב ז'בוטינסקי  
)1.1, י' בטבת(

נוצרים קתוליים, 
פרוטסטנטים 

 ומרונים:
ראש השנה 

)1.1, י' בטבת(

 מוסלמים:
הולדת הנביא 

מוחמד 
)3.1, י"ב בטבת(

נוצרים קתוליים, 
פרוטסטנטים 

 ומרונים:
חג ההתגלות 

)6.1, ט"ו בטבת(

נוצרים 
 אורתודוקסים:

חג המולד 
 ,8-6.1(

ט"ו-ט"ז בטבת(
 
 
 
 

שאלון אח"מ מורים 
)11.1, כ' בטבת( 

באחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי 

יום הלשון העברית 
)12.1, כ"א בטבת(

נוצרים 
 אורתודוקסים:
ראש השנה 

)14.1, כ"ג בטבת(

שבוע מערכת 
החינוך נגד אלימות 

מינית
 ,21.1-18.1(
כ"ז-ד' בשבט(

נוצרים 
 אורתודוקסים:
חג ההתגלות 

)19.1, כ"ח בטבת(
 
 
 
 

 דרוזים:
חג נביא אליהו, עיד 

אלח'דר 
)25.1, ה' בשבט(

יום הזיכרון 
הבינלאומי 

לקרבנות השואה 
)27.1, ז' בשבט(

 
 

דיווח מתוקשב על סיום תצפית ראשונה להערכת מורים באחריות מינהל עו"ה 
הערכה מעצבת של מורים מתמחים באחריות מינהל עו"ה     

הצגת תכנית עבודה מקושרת תקציב - דיווח כספי במנב"סנט- תכנון מול ביצוע - למינהלת בתי"ס 
בניהול עצמי  במנה"פ 

מחקר הערכה לתכניות מצויניות 2000 באחריות ראמ"ה
מחקר הערכה לתכנית לאוריינות מידע באחריות ראמ"ה

שילוב מורים ערבים בבתי ספר מהמגזר היהודי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
סקר ארצי לניטור אלימות באחריות ראמ"ה

סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך באחריות ראמ"ה
פתיחה מבוקרת של איזורי רישום - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

רפורמת עוז לתמורה - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
תכנית התקשוב )ספרים דיגיטליים( - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

בקשות לזכאות 
להתאמות בבחינות 
בגרות - מועד קיץ 

)1.1, י' בטבת( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

סיום שאלון סקר 
בנושא: "גלישה 

בטוחה" 
)15.1, כ"ה בטבת( 

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע, 

מינהל מדע 
וטכנולוגיה

מחקר מדיניות 
שטח 2

)27.1, ז' בשבט( 
באחריות: לשכת 

המדען הראשי

סיום שאלון אח"מ 
מורים 

)30.1, י"א בשבט( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

חידוני תנ"ך לנוער 
בבתי ספר 

)6.1, ט"ו בטבת( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

פרס שר החינוך 
לנוער מתנדב י"א-

י"ב, ע"ש אלעד ריבן 
)11.1, כ' בטבת( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מרוצי שדה 
)20.1, כ"ט בטבת( 

באחריות: 
מפמ"ר חנ"ג 

במזה"פ 

טקס לחלוקת 
פרסים ומלגות 
בלימודי א"י 

וארכיאולוגיה 
)29.1, ט' בשבט( 
באחריות: מפמ"ר 

לימודי ארץ ישראל 
וארכיאולוגיה 

במזה"פ

גמר אליפות  
בתיה"ס בכדורסל 

)8.1, י"ז בטבת( 
באחריות: מפמ"ר 

חנ"ג במזה"פ

צעדת הל"ה 
)22.1, ב' בשבט( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער 

חידון חקר החלל 
והאסטרונומיה 

יסודי 
)28.1, ח' בשבט( 
באחריות: מפמ"ר 
מדעים וטכנולוגיה

ים
ש

וד
 ח

פי
 ל

צי
אר

ט 
אנ

 ג
וח

ל



32

משרד החינוך  |  המינהל הפדגוגי  |  רח' שבטי ישראל 34 ירושלים 91911 | טל'www.education.gov.il  | 02-5604015לוח גאנט ארצי |
שע"ה

ת
 

 שבט תשע"הינואר 2015  

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 3/1-1/110/1-4/117/1-11/124/1-18/131/1-25/1

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

שאלון אח"מ   
תלמידים

)11.1, כ' בטבת( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

הגשת הצעות  
לאישור עבודות 

גמר 
)30.1, י' בשבט( 
באחריות: אגף 
לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

 מועד אחרון  
להגשת בקשה 

להרשמה למבחני 
המיצ"ב הפנימי
)6.1, ט"ו בטבת(
באחריות: ראמ"ה

סיום שאלון אח"מ   
תלמידים 

)30.1, י"א בשבט( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית במסגרת המיצ"ב לרבות אומדן גודלן של תנועות נוער באחריות ראמ"ה

שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות לרבות אומדן גודלן של תנועות נוער באחריות ראמ"ה

שאלון השתייכות ופעילות בתנועות נוער באחריות ראמ"ה

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)4.1, י"ג בטבת( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש מורים למורי 
גיאוגרפיה על יסודי 
)13.1, כ"ב בטבת( 
באחריות: מפמ"ר 

גיאוגרפיה המזכירות 
הפדגוגית

יום עיון למורים 
לצרפתית 

)21.1, א' בשבט( 
באחריות: מפמ"ר 
צרפתית במזה"פ

מפגש מורי חינוך 
מיוחד חמ"ד 

)28.1, ח' בשבט( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

מפגש ארצי למורים 
ולמנהלים בכיתות 
ומרכזי מחוננים 

)15.1, כ"ד בטבת( 
באחריות: אגף 

למחוננים ומצטיינים 
במינהל הפדגוגי

מפגש ארצי: מורי 
מדעי המחשב 

)20.1, כ"ט בטבת( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

ימי למידה מרכזי 
פסג"ה 

)28.1, ח' בשבט( 
באחריות: המינהל 

לעובדי הוראה 

מפגשי רפרנטים 
להערכה

)8.1, י"ז בטבת(
באחריות: ראמ"ה

פורום מנחי 
מועצות רשותיות 
ארצי )15.1, כ"ד 
בטבת( באחריות: 
מינהל חברה ונוער

מחקר עיקרי פיזה 
2015 - מפגש 

היערכות למנהלים 
ולאנשי קשר מבתי 
ספר המשתתפים
)15.1, כ"ד בטבת(
באחריות: ראמ"ה

יום עיון לראשי 
מכינות 

)15.1, כ"ד בטבת( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער
 

מפגש למורי 
רובטיקה בחט"ע  
)20.1, כ"ט בטבת(

 באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש מדריכי שפ"י 
)21.1, א' בשבט( 

באחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי

מפגש ועדת היגוי 
לחלוצי הערכה 
)22.1, ב' בשבט( 
באחריות: על יסודי

ימי עיון ארצי 
של צוותי החינוך 

במועדוניות
,26-27.1(

ו'-ז' בשבט( 
באחריות: אגף שח"ר

ימי עיון ארצי 
למנהלי בתי הספר 
בנושא כיתות שח"ר
)26-27.1, כ"ט בשבט( 
באחריות: אגף שח"ר

סיום כנסים לגלישה 
בטוחה ברשת 

)30.1, י' בשבט( 
באחריות: אגף 

טכנולוגיות מידע, 
מינהל מדע 
וטכנולוגיה
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שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 3/1-1/110/1-4/117/1-11/124/1-18/131/1-25/1

מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים 

מפגש למידה מקוון  
למורים בתכנית 

התקשוב הלאומית 
)8.1, י"ז בטבת( 
באחריות: אגף 

טכנולוגיות מידע, 
מינהל מדע 
וטכנולוגיה

שיעור סינכרוני -   
יום הזיכרון להבי"ל 

לשואה 
)27.1, ז' בשבט( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש מנהלים

כנס למנהלים  
ולמפקחים של 
בתי"ס מובילי 

פדגוגיה איכותית 
)14.1, כ"ג בטבת( 

באחריות: אגף יסודי 
במינהל הפדגוגי 

מפגש למנהלי  
מתי"א 

)28.1, ח' בשבט( 
באחריות: אגף 

חינוך מיוחד במינהל 
הפדגוגי  

מפגש מפקחים

 יום למידה לסגל 
הפדגוגי במטה - 

כלל המינהלים
)1.1, י' בטבת( 
באחריות: ראשי 

מינהלים

מועצת מפקחי 
חמ"ד - קדם יסודי 

)8.1, י"ז בטבת( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

מפגש עבודה שני 
לכלל המפקחים 
לפי תחום פיקוח 
)15.1, כ"ד בטבת( 

באחריות: מרכז 
התחום במטה
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שע"ה

ת
 

 אדר תשע"הפברואר 2015 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 7/2-1/214/2-8/221/2-15/228/2-22/2 

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

 יהודים:
ט"ו בשבט 

)4.2, ט"ו בשבט(

שבוע גלישה 
בטוחה ברשת 

)8.2-13.2, י"ט 
בשבט-כ"ד בשבט( 

באחריות: מינהל מו"ט

 העדה האחמדית:
יום הרפורמה 

המובטח 
)20.2, א' באדר(

יום הזיכרון לחללי 
ישראל שמקום 

קבורתם לא נודע 
)26.2, ז' באדר(

 

יום הולדת לכנסת 
)4.2, ט"ו בשבט( 

באחריות: חינוך 
חברתי יסודי ועל 

יסודי

יום גוש קטיף 
)11.2, כ"ב בשבט(

יום המשפחה 
)19.2, ל' בשבט( 
באחריות: חינוך 
חברתי יסודי ועל 

יסודי

  

ביטחון
תרגיל מוס"ח ארצי   

)16.2, כ"ז בשבט( 
באחריות: אגף 

הביטחון

  

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

מחקר הערכה לתכנית לאוריינות מידע באחריות ראמ"ה
שילוב מורים ערבים בבתי ספר מהמגזר היהודי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

סקר ארצי לניטור אלימות באחריות ראמ"ה
סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך באחריות ראמ"ה

פתיחה מבוקרת של איזורי רישום - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
רפורמת עוז לתמורה - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

תכנית התקשוב )ספרים דיגיטליים( - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
התכנית לקידום למידה משמעותית - מחקר הערכה מלווה באחריות ראמ"ה

הל"ל - הוראה לשם למידה - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
אופק חדש בגנים - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אמירים - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
התפתחות אישית ומעורבות חברתית - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

נוער בוחר ערך כדרך - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
אורח חיים בריא ופעיל - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

היוזמה למצוינות בחינוך המדעי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

כנס מורות חיילות 
חומש וגרעיני נח"ל 

)2.2, י"ג בשבט( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

שיח ושיג תלמידים 
בכנסת -יום כינון 

הכנסת 
)3.2, י"ד בשבט( 
באחריות: המטה 

לחינוך אזרחי וחיים 
משותפים

 

חידון "סובב 
ישראל" - מחוזי 

)10.2, כ"א בשבט( 
באחריות: מפמ"ר 

גיאוגרפיה המזכירות 
הפדגוגית

תחרויות כדורעף 
)11.2, כ"ב בשבט( 
באחריות: מפמ"ר 

חנ"ג

מרוץ "הר שושנים" 
למש"צים 

)13.2, כ"ד בשבט( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

חידוני תנ"ך 
מחוזיים לנוער 

)17.2, כ"ח בשבט( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

הכנס השנתי של 
מנהלי מחלקות 

החינוך ברשויות 
המקומיות
 ,17-19.2(

כ"ח-כ"ט בשבט(

פורום מנחים 
ומזכירות מורחבות 

מועצת תלמידים 
ונוער 

)19.2, ל' בשבט( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש תלמידים 
ומורים - היסטוריה 

מורחב 
)20.2, א' באדר( 

באחריות:  מפמ"ר 
היסטוריה במזכירות 

הפדגוגית

חידון מתוקשב 
)25.2, ו' באדר( 

באחריות: מפמ"ר 
תושבע מ"מ במזה"פ

יריד המיליון, דת 
נוצרית 

)26.2, ז' באדר( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית 
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שע"ה

ת
 

 אדר תשע"הפברואר 2015 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 7/2-1/214/2-8/221/2-15/228/2-22/2 

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית במסגרת המיצ"ב לרבות אומדן גודלן של תנועות נוער באחריות ראמ"ה
שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות לרבות אומדן גודלן של תנועות נוער באחריות ראמ"ה

שאלון השתייכות ופעילות בתנועות נוער באחריות ראמ"ה

מבחני החמ"ד )פנימי( 
- חומש דברים

)16.2, כ"ז בשבט( 
באחריות: ראמ"ה

מבחני החמ"ד 
)פנימי( - תושב"ע

)26.2, ז' באדר( 
באחריות: ראמ"ה

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)1.2, י"ב בשבט( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מחקר חלוץ פירלס 
 ,2016

מפגש למנהלים 
ולאנשי קשר מבתי 

הספר
)4.2, ט"ו בשבט(
באחריות: ראמ"ה

יום עיון מזכ"לי 
תנועות נוער 

)5.2, ט"ז בשבט( 
באחריות מינהל 

חברה ונוער

מפגש יועצים 
בחמ"ד 

)4.2, ט"ו בשבט( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד
 
 
 

מפגש ארצי למדריכי 
חינוך לשוני יסודי 
)11.2, כ"ב בשבט( 

באחריות: אגף יסודי 
במינהל הפדגוגי

מפגש מומחים -
בתי ספר ניסויים 

)8.2-10.2, י"ט-כ"א בשבט(
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש חאלו"ם - 
חינוך אישי לצמיחה 

ומנהיגות 
)11.2, כ"ב בשבט( 

באחריות: 
אגף לחינוך על יסודי 

במינהל הפדגוגי

יו"ר ועדות מחוזיות 
בנושא לקויי למידה  

)12.2, כ"ג בשבט( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש בנושא: 
מדברים גלויות - 

למידה משמעותית 
לחברי המדע הווירטואלי 

המעוניינים 
)12.2, כ"ג בשבט( 

בשעות 14:00-17:00 
במשרה"ח תל- אביב 

אולם 1, באחריות: זהבה 
שמש, לשכת המנכ"לית

אגודת מנהלי
מחלקת נוער
 ,12.2-10.2(

כ"א-כ"ג בשבט( 
באחריות: 

מינהל חברה ונוער

מפגש מגזר כפרי 
למדריכי נוער
ומנהלי יחידות

 ,13.2-12.2(
כ"ג-כ"ד בשבט( 

באחריות: מינהל חברה 
ונוער

מפגש רכזי נגישות 
)12.2, כ"ג בשבט( 

באחריות: ממונה עוז 
לתמורה

משתפים ביצירה - 
מטה תרבות ישראל 

)18.2, כ"ט בשבט( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש מנהלי בתי 
ספר לחינוך מיוחד 

עפ"י לקויות 
)18.2, כ"ט בשבט( 
באחריות: אגף חינוך 

מיוחד במינהל הפדגוגי

מפגש למורי 
רובטיקה - מנחי 

עבודות גמר
)17.2, כ"ח בשבט( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש רכזי הטיולים 
בירושלים 

)17.2, כ"ח בשבט( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש תכניות 
ייחודיות 

)18.2, כ"ט בשבט( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית
 
 

מפגש ארצי לצוותי 
תכנית "אור"

לגיל הרך 
)24.2, ה' באדר( 

באחריות: אגף שח"ר 

מחקר עיקרי טימס 
2015 מפגש 

היערכות למנהלים 
ולאנשי קשר מבתי 

הספר
)25.2, ו' באדר(

באחריות: ראמ"ה

השתלמות שנתית 
מרוכזת מנהלים 
מרכזי מחוננים 

 ,24.2-26.2(
ה'-ז' באדר( 

באחריות: אגף 
למחוננים ולמצטיינים 

במינהל הפדגוגי

מפגש מורים למורי 
גיאוגרפיה בעל 

יסודי 
)24.2, ה' באדר( 

באחריות: מפמ"ר 
גיאוגרפיה המזכירות 

הפדגוגית

יום עיון למורי 
תנ"ך מ"מ - גיוון 
בהערכה ובלמידה 

)25.2, ו' באדר( 
באחריות: מפמ"ר 

תנ"ך

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י 

)25.2, ו' באדר( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי
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שע"ה

ת
 

 אדר תשע"הפברואר 2015 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 7/2-1/214/2-8/221/2-15/228/2-22/2 

מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים

שיעורים סינכרוניים  
"נפגשים  ברשת" 

לתלמידים 
 ,8.2-13.2(

י"ט-כ"ה בשבט( 
באחריות: אגף 

טכנולוגיות מידע, מינהל 
מדע וטכנולוגיה

   
 

מפגש מפקחים

מועצת מפקחי 
חמ"ד - יסודי 

)5.2, ט"ז בשבט( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

מפגש עבודה שלישי: 
מטה עם מפקח/

מתאם מחוזי 
)12.2, כ"ג בשבט( 

באחריות: ראשי אגפים

ימי עיון מפקחי 
חמ"ד 

 ,19.2-18.2(
כ"ט-ל' בשבט( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

יום למידה לסגל 
הפדגוגי במטה - 

כלל המינהלים
)26.2, ז' באדר( 
באחריות: ראשי 

מינהלים
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 מרץ 2015
ניסן תשע"ה

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 7/3-1/314/3-8/321/3-15/328/3-22/331/3-29/3

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

יום הזיכרון ליוסף  
טרומפלדור 

)2.3, י"א באדר(
 יהודים:

תענית אסתר 
)חופש( 

)4.3, י"ג באדר(
 יהודים:
פורים 

)5.3, י"ד באדר(
 יהודים:

שושן פורים 
)6.3, ט"ו באדר(

יום האישה 
הבינלאומי 

)8.3, י"ז באדר(
 
 

 העדה הבהאית:
ראש השנה "נורוז" 

)21.3 א' בניסן(
יום הצרכן 

הבינלאומי )15.3, 
כ"ד באדר(

היום הבינלאומי 
למאבק בגזענות 
)21.3, א' בניסן( 
באחריות: המטה 

לחינוך אזרחי
שבוע החמ"ד 
 ,15.3-20.3(

כ"ד באדר-כ"ט 
באדר(

יום המים 
הבינלאומי 

)22.3, ב' בניסן(
 העדה האחמדית:

יום המשיח 
המובטח 

)23.3, ג' בניסן(
נוצרים קתוליים, 

פרוטסטנטים 
 ומרונים:

יום הבשורה )25.3, 
ה' בניסן(

 

חופשת אביב 
 ,29.3-14.4(

ט' בניסן-כ"ה בניסן(
חופשת פסח 

 ,2.4-29.3(
ט' בניסן-י"ג בניסן(
נוצרים קתוליים, 

פרוטסטנטים 
 ומרונים:

חג הדקלים 
)29.3, ט' בניסן(

 

במהלך החודש - כנסים לרכזי ביטחון ולגננות באחריות: אגף הביטחוןביטחון

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

 
 

סיום בקשות   
לזכאות להתאמות 
בבגרויות - מועד 

קיץ 
)27.3, ז' בניסן( 

באחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי

 

שאלון אח"מ מורים 
)8.3, י"ז באדר - 27.3, ח' בניסן( באחריות: אגף שפ"י במינהל הפדגוגי

מחקר הערכה לתכנית לאוריינות מידע באחריות ראמ"ה

שילוב מורים ערבים בבתי ספר מהמגזר היהודי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

סקר ארצי לניטור אלימות באחריות ראמ"ה

סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך באחריות ראמ"ה

פתיחה מבוקרת של איזורי רישום - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

רפורמת עוז לתמורה - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

תכנית התקשוב )ספרים דיגיטליים( - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

התכנית לקידום למידה משמעותית - מחקר הערכה מלווה באחריות ראמ"ה

הל"ל - הוראה לשם למידה - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אופק חדש בגנים - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אמירים - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

התפתחות אישית ומעורבות חברתית - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

נוער בוחר ערך כדרך - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אורח חיים בריא ופעיל - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

היוזמה למצוינות בחינוך המדעי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
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ת
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ניסן תשע"ה

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 7/3-1/314/3-8/321/3-15/328/3-22/331/3-29/3

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

חידון ארצי "תרבות 
צרפת" לתלמידי 
העל יסודי - גמר 

)5.3, י"ד באדר( 
באחריות: מפמ"ר 
צרפתית במזה"פ

 
 
 

חידון תנ"ך לנוער 
 ,8.3-9.3(

י"ז-י"ח באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

כנס להבה ארצי 
)10.3, י"ט באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

של"ח בשבילי הלב 
)11.3, כ' באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

פורום יו"רים 
רשותיים

)9.3, י"ח באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

כנס מורי המאה 
חמ"ד 

)10.3, י"ט באדר( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

חידון "סובב 
ישראל" - ארצי 
)11.3, כ' באדר( 

באחריות: מפמ"ר 
גיאוגרפיה המזכירות 

הפדגוגית

חידון "סובב 
ישראל" - ארצי 
)11.3, ב' באדר( 

באחריות: מפמ"ר 
גיאוגרפיה המזכירות 

הפדגוגית

חידון תנ"ך לנוער 
ארצי פומבי ל-12 

בני נוער בכתב 
)17.3, כ"ו באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

כנס הקונגרס 
הציוני של הנוער 
בישראל לתלמידי 
כיתות י'-י"ב חבר 
המועצה הציונית  

 ,17.3-18.3(
כ"ו-כ"ז באדר( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

חידון - 
אולימפיאדה 

ארצית בכימיה 
שלב הגמר

 ,19.3-18.3(
כ"ז-כ"ח באדר( 

באחריות: מפמ"ר 
כימיה במזה"פ

כנס הצגת מחקרי 
ראמ"ה

)19.3, כ"ח באדר( 
באחריות: ראמ"ה

של"ח בשביל ישראל 
)18.3, כ"ז באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

טקס במכון יד בן צבי 
)19.3, כ"ח באדר( 

באחריות:  המזכירות 
הפדגוגית

יום עיון למנהלי 
ארגוני נוער 

)19.3, כ"ח באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

כנס פדגוגיה 
חדשנית במסגרת 
תכנית התקשוב 

הלאומית 
)18.3, כ"ז באדר( 

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע, 

מינהל מו"ט

חידון פרקי אבות 
מחוזי חמ"ד 

)22.3, ב' בניסן( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

כנס ארצי - היל"ה
)24.3, ד' בניסן( 

באחריות: אגף שח"ר

תחרות "המהנדס 
הצעיר"

 ,23.3-24.3(
ג' בניסן-ד' בניסן( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

תחרות - יש לנו 
כימיה 

)24.3, ד' בניסן( 
באחריות: מפמ"ר 

כימיה במזה"פ

טקס פרס שר 
החינוך היישובי 
)24.3, ד' בניסן( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

קונגרס תנועות 
הנוער 

)26.3, ו' בניסן( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

הוראת מקרא 
באביב 

)29.3, ט' בניסן( 
באחריות:  מפמ"ר 

תנ"ך במזה"פ

אירוע גמר - 
תחרות שיח ושיג 

)דיבייט(
)29.3, ט' בניסן( 

באחריות:  מפמ"ר 
מדעי החברה 

ואזרחות במזה"פ

כנס מש"צים פסח 
 ,31.3-29.3(

ט'-י"א בניסן( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

כנס ארצי - 
מצוינות בחינוך 
)29.3, ט' בניסן( 

באחריות: 
אגף למחוננים 

ולמצטיינים במינהל 
הפדגוגי

כנס ארצי למורי 
מתמטיקה 

)31.3, י"א בניסן( 
באחריות:  אגף 

שח"ר בשיתוף עם 
מפמ"ר למתמטיקה 

במזה"פ 
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מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

מחקר עיקרי פיזה 2015 - ביצוע מחקר בבתי הספר
)26.3-1.3, י' באדר - ו' בניסן( באחריות: ראמ"ה

מבחן בעברית 
לדוברי ערבית

)2.3, י"א באדר( 
באחריות: ראמ"ה

שאלון אח"מ 
תלמידים 

)8.3, י"ז באדר - 
27.3, ח' בניסן( 

באחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי

מבחן מיצב חיצוני 
באנגלית

)16.3, כ"ה באדר( 
באחריות: ראמ"ה

מבחן מיצב פנימי 
באנגלית

)24.3, ד' בניסן, 
מועד מומלץ( 

באחריות: ראמ"ה

מחקר חלוץ פירלס
)17.3-26.3, כ"ו באדר - ו' בניסן( 

באחריות: ראמ"ה

שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית במסגרת המיצ"ב לרבות אומדן גודלן של 
תנועות נוער באחריות ראמ"ה

שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות לרבות אומדן גודלן של 
תנועות נוער באחריות ראמ"ה

שאלון השתייכות ופעילות בתנועות נוער באחריות ראמ"ה

מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים

מפגש סינכרוני 
- יום האישה 

הבינלאומי 
)8.3, י"ז באדר( 

באחריות: מפמ"ר 
מדעי החברה 

במזה"פ

מפגש סינכרוני 
- יום הצרכן 

הבינלאומי 
)15.3, כ"ד באדר( 
באחריות: מפמ"ר 

מדעי החברה 
במזה"פ

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)1.3, י' באדר( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש מפמ"רים 
עם סגלי הוראה 
במכללות/חינוך 
)2.3, י"א באדר( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

 
 

יום עיון למורי 
היסטוריה )8.3, י"ז 

באדר( באחריות: 
מפמ"ר היסטוריה 

במזה"פ

יום עיון לוועדות 
בדיקת התאבדויות 

תלמידים 
)8.3, י"ז באדר( 

אחריות: אגף שפ"י 
במינהל הפדגוגי

מפגש רכזי חינוך 
חברתי בחמ"ד 

)11.3, כ' באדר( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

פורום יו"רים נו"ק 
)9.3, י"ח באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש בעלי 
תפקידים בחינוך 

הערכי חמ"ד 
)12.3, כ"א באדר( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

יום עיון ארצי - 
עולים בחינוך 

)18.3, כ"ז באדר( 
באחריות: אגף 

קליטת עולים

מפגשי ועדת היגוי 
לחלוצי הערכה 

)18.3, כ"ז באדר( 
באחריות: על יסודי 

במינהל הפדגוגי

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י 

)18.3, כ"ז באדר( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

יום עיון למנהלי 
ארגוני נוער 

)19.3, כ"ח באדר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

השתלמות ארצית 
למפקחי קייטנות 
)19.3, כ"ח באדר( 

באחריות: מינהל 
חברה ונוער

מפגש מדריכות 
גני הילדים )25.3, 

ה' בניסן( באחריות: 
אגף קדם יסודי 
במינהל הפדגוגי

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים

)22.3, ב' בניסן( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

ימי למידה מרכזי 
פסג"ה 

)25.3, ה' בניסן( 
באחריות: המינהל 

לעובדי הוראה

מפגש למידה ניהול 
עצמי במוסדות 

החינוך בארץ 
)25.3, ה' בניסן( 
באחריות: מינהל 

ניהול עצמי במינהל 
הפדגוגי

יום עיון תושב"ע 
ממלכתי 

)29.3, ט' בניסן( 
באחריות:  מפמ"ר 

תושבע מ"מ במזה"פ

יום עיון ארצי למורי 
ספרות ממלכתי  
)29.3, ט' בניסן( 

באחריות:  מפמ"ר 
ספרות במזכירות 

הפדגוגית 

יום עיון לרכזי 
הערכה בית ספריים  

)31.3, י"א בניסן( 
באחריות:  ראמ"ה
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מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

 
 
 

יום עיון ציפורים   
)23.3, ג' בניסן( 

באחריות: הפיקוח 
על הוראת מדע 

וטכנולוגיה מינהל 
מו"ט 

השתלמות מדריכים 
ארצית חברתי 

קהילתי )25.3, ה' 
בניסן(   באחריות: 
מינהל חברה ונוער

יום עיון מזכ"לי 
תנועות נוער )26.3, 

ו' בניסן( באחריות: 
מינהל חברה ונוער

מפגש מורי תנ"ך 
חמ"ד 

)25.3, ה' בניסן( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

 
 
 

מפגש מפקחים

מפגש עבודה  
תוספתי 2 למפקחי 
אגפי הגיל ושפ"י 
)12.3, כ"א באדר( 

באחריות: ראשי 
אגפים במינהל 

הפדגוגי

יום למידה שלישי 
לסגל הפדגוגי 

במטה - כל מינהל 
בנפרד 

)19.3, כ"ח באדר( 
באחריות: ראשי 

מינהלים

הטמעת כלי הערכת 
יועצים

)26.3, ו' בניסן( 
באחריות אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מועצת מפקחי 
חמ"ד - על יסודי 

)26.3, ו' בניסן( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

יום למידה לסגל 
הפדגוגי במטה - 

כלל המינהלים
)26.3, ו' בניסן( 
באחריות: ראשי 

מינהלים

השתלמות 
מפקחים ומדריכים 
בשלומי - היערכות 

לקראת תשע"ו 
 ,31.3-29.3(

ט' בניסן-י"א בניסן( 
באחריות: הפיקוח 

על הוראת מדע 
וטכנולוגיה מינהל 

מו"ט 
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 אייר תשע"האפריל 2015 

שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 4/4-1/411/4-5/418/4-12/425/4-19/430/4-26/4

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

 יהודים:
ערב פסח 

)3.4, י"ד בניסן(

 יהודים:
חול המועד פסח 

 ,9.4-5.4(
ט"ז בניסן-כ' בניסן(

 יהודים:
חופשת פסח

)12.4, כ"ג בניסן(

יום הזיכרון
)22.4, ג' באייר(

יום הזיכרון לבנימין 
זאב הרצל 

)29.4, י' באייר(

 יהודים:
פסח 

)4.4, ט"ו בניסן(

 יהודים:
חג שביעי של פסח 

)10.4, כ"א בניסן(

יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה

)16.4, כ"ז בניסן(
 
 
 
 

יום העצמאות 
)23.4, ד' באייר(

 

חופשת פסח 
 ,29.3-2.4(

ט' בניסן-י"ג בניסן(

 יהודים:
איסרו חג פסח

)11.4, כ"ב בניסן(

חג הנביא שועייב 
)27.4-24.4, ה' באייר-ח' באייר(

נוצרים קתוליים, 
פרוטסטנטים 

 ומרונים:
יום שישי הגדול 
)3.4, י"ד בניסן(

נוצרים 
 אורתודוקסים:

חג הדקלים
)5.4, ט"ז בניסן(

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

נוצרים  
 אורתודוקסים:
יום הבשורה

)7.4, י"ח בניסן(
נוצרים 

 אורתודוקסים:
יום שישי הגדול

)10.4, כ"א בניסן(
 נוצרים אורתודוקסים:

פסחא )13-11.4, כ"ב-כ"ד בניסן(

 נוצרים קתוליים, פרוטסטנטים ומרונים:
 פסחא )6-4.4, ט"ו-י"ז בניסן(

חופשת אביב )14.4-29.3, ט' בניסן-כ"ה בניסן(

מחקר מדיניות 
שטח 3

)28.4, ט' באייר( 
באחריות: לשכת 

המדען הראשי

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

התכנית לקידום למידה משמעותית - מחקר הערכה מלווה באחריות ראמ"ה

הל"ל - הוראה לשם למידה - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אופק חדש בגנים - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אמירים - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

התפתחות אישית ומעורבות חברתית - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

נוער בוחר ערך כדרך - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אורח חיים בריא ופעיל - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

היוזמה למצוינות בחינוך המדעי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

תכנית קר"ב - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב חיצוני במדע וטכנולוגיה לתלמידי כתות ח' בבתי ספר המשתייכים לקבוצה מס' 1 של המיצ"ב
   20.4 א' באייר באחריות הראמ"ה
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 4/4-1/411/4-5/418/4-12/425/4-19/430/4-26/4

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

מפגש מד"צים 
)1.4, י"ב בניסן( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער 

כנס החינוך 
הסביבתי במערכת 

החינוך 
)1.4, י"ב בניסן( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית, מפמ"ר 

מדעי הסביבה, 
מפמ"רים נוספים

בעקבות לוחמים 
בחיפה 

)2.4, י"ג בניסן( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

ערב עבודות 
נבחרות במחול 
)2.4, י"ג בניסן( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

 
 

סמינר: חידון תנ"ך 
עולמי לנוער 

)16.4-27.4, כ"ז' 
בניסן-ח' באייר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

תחרות "רובונר" 
ברעננה 

)15.4, כ"ו בניסן( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

עצרת תנועות 
הנוער ביד ושם 

)16.4, כ"ז בניסן( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

חידון תנ"ך בכתב 
לנוער התפוצות 
)19.4, ל' בניסן( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

חידון תנ"ך פומבי 
לנוער התפוצות 
)20.4, א' באייר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

חידון תנ"ך נוער 
עולמי 

)23.4, ד' באייר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

צעדת "השביל 
המחבר" 

)20.4, א' באייר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

תחרות ארצית 
במדעי הסביבה – 

"אקוטופ" 
)20.4, א' באייר( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית, מפמ"ר 

מדעי הסביבה

טקס - יום הרצל 
)29.4, י' באייר( 
באחריות: מטה 

תרבות ישראל

ועידת מועצות 
תלמידים ונוער 

ארצי 
)29.4, י' באייר( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

מחקר עיקרי טימס 2015
)8.5-14.4, כ"ה בניסן - י"ט באייר( באחריות ראמ"ה

המשך אופציונאלי למחקר פירלס
)30.4-14.4, כ"ה בניסן - י"א באייר( באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב חיצוני 
במדע וטכנולוגיה 

לכיתות ח'
)20.4, א' באייר(
באחריות ראמ"ה

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגש מורים 
לתאטרון 

)1.4, י"ב בניסן( 
באחריות:  המזכירות 

הפדגוגית

 
 
 

מפגש ארצי למורים 
למדע ולטכנולוגיה 

בבית הספר היסודי  
)12.4, כ"ג בניסן( 
באחריות: מינהל 
מדע וטכנולוגיה, 

הפיקוח על הוראת 
מדע וטכנולוגיה 

 
 

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)19.4, ל' בניסן( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

 
 

מפגש למורים 
ולמרכזי 

במכטרוניקה 
-עבודות גמר 

)28.4, ט' באייר( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש ארצי 
למתמחים ולחונכים 

- מזה"פ 
)29.4, י' באייר( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י 

)29.4, י' באייר( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש מפקחים

 יום למידה לסגל   
הפדגוגי במטה - 

כלל המינהלים
)16.4, כ"ז בניסן( 

באחריות: ראשי 
מינהלים

מפגש עבודה שני:  
מטה עם רפרנטים 

תחומיים 
)30.4, י"א באייר( 

באחריות: מרכז 
התחום במטה
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חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת
 

חופשת ל"ג בעומר 
)7.5, י"ח באייר(

יום הניצחון על 
גרמניה 

)8.5, י"ט באייר(
 
 
 

נוצרים קתוליים, 
פרוטסטנטים 

 ומרונים:
העלייה השמיימה
)14.5, כה' באייר(

 
 

 יהודים:
ערב שבועות 

)23.5, ה' בסיוון(

יום ירושלים 
)17.5, כ"ח באייר(

יום הזיכרון לנספים 
בעלייה מאתיופיה 
)17.5, כ"ח באייר(

היום הבינלאומי 
נגד הומופוביה 

)17.5, כ"ח באייר(

נוצרים 
 אורתודוקסים:

העלייה השמיימה 
)21.5, ג' בסיוון(

 יהודים:
שבועות 

)24.5, ו' בסיוון(

 יהודים:
איסרו חג שבועות 

)25.5, ז' בסיוון(

יום המורשת 
הדרוזית 

)26.5, ח' בסיוון(

 העדה האחמדית: 
יום החליפות 

)27.5, ט' בסיוון(

נוצרים קתוליים, 
פרוטסטנטים 

 ומרונים:
שבועות

)25-24.5, ו'-ז' בסיוון(

נוצרים 
 אורתודוקסים:

שבועות 
 ,1.6-31.5(

י"ג-י"ד בסיוון(

היום הבינלאומי 
ללא עישון 

)31.5, י"ג בסיוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי
 
 
 

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

⋅  התכנית לקידום למידה משמעותית - מחקר הערכה מלווה באחריות ראמ"ה
⋅  אמירים - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

⋅  התפתחות אישית ומעורבות חברתית - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
⋅  נוער בוחר ערך כדרך - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

⋅  אורח חיים בריא ופעיל - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
⋅  היוזמה למצוינות בחינוך המדעי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

⋅  תכנית קר"ב - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה
⋅  מעבר בתי ספר לניהול עצמי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

⋅  מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם עברית לתלמידי כתות ה' וח' ששפת ההוראה בהם הינה ערבית ומשתייכים
   לקבוצה מס' 1 של המיצ"ב, 11.5 כ"ב באייר באחריות הראמ"ה

⋅  מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם ערבית לתלמידי כתות ה' וח' בבתי הספר ששפת ההוראה בהם הינה עברית
   ומשתייכים לקבוצה מס' 1 של המיצ"ב 12.5 כ"ג באייר באחריות הראמ"ה

⋅  מבחן מיצ"ב פנימי בשפת אם )עברית + ערבית( לתלמידי כתות ה' וח' בבתי ספר שיבקשו לבחון את תלמידיהם
   21.5 ג' בסיוון באחריות הראמ"ה

⋅  מבחן מיצ"ב פנימי בשפת אם )עברית + ערבית( לכל תלמידי כתות ב' 21.5 ג' בסיוון באחריות הראמ"ה

במהלך החודש - תרגול רעידות אדמה )1.5, י"ב באייר - 31.5, י"ג בסיוון( באחריות: אגף הביטחוןביטחון

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

כנס למידה מהצלחות 
בחינוך האזרחי 

)1.5, י"ב באייר( 
באחריות: המטה 

לחינוך אזרחי וחיים 
משותפים

יום יהדות במגזר 
הכללי – ל"ג בעומר 

)7.5, י"ח באייר( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

כנס לעידוד יוזמות 
- הקרן לעידוד 

יוזמות 
)7.5, י"ח באייר( 
באחריות: הקרן 

לעידוד יוזמות 
בשיתוף המנה"פ

תחרות עבודות חקר 
צרכנות בנושא: 

כחול לבן 
)10.5, כ"א באייר(

באחריות:  מפמ"ר 
מדעי החברה במזה"פ  

 
מצעד הספרים, יום 
הצבעה ארצי מהגן 

עד י"ב 
)11.5, כ"ב באייר( 

באחריות: רכזת ספריות 
ביה"ס במינהל הפדגוגי 

הצגת תוצרי בגרויות 
- מזה"פ 

)12.5, כ"ג באייר( 
באחריות:  המזכירות 

הפדגוגית

כנס גמלאים ובעלי 
תפקידים חמ"ד 
)17.5, כ"ח באייר( 

באחריות: מינהל חמ"ד

תחרות פרויקטים 
בהנדסת 

אלקטרוניקה 
ומחשבים 

)18.5, כ"ט באייר( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

תערוכה - מדור 
העבר למנהיג 
העתיד - מטה 
תרבות ישראל 

)19.5, א' בסיוון( 
באחריות: מטה 

תרבות ישראל

טקס במכון יד בן צבי 
)28.5, י' בסיוון( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

כנס ארצי לגיל הרך 
)25.5, ז' בסיוון( 
באחריות האגף 

לחינוך קדם יסודי 
במינהל הפדגוגי

כנס נוער בסימן 
ירושלים 

)27.5, ט' בסיוון( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

סיום היערכות 
מורים לקידום  

)31.5, י"ג בסיוון( 
באחריות: המינהל 

לעובדי הוראה, 
הערכת עו"ה

כנס הוקרה - 
יוזמות ומחקרים 
)28.5, י' בסיוון( 

באחריות: המינהל 
לעובדי הוראה
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חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

גמר ארצי של 
תחרות שירים וקטעי 

תאטרון בצרפתית 
)7.5, י"ח באייר( 

באחריות: מפמ"ר 
צרפתית

תערוכה של בתי"ס 
יסודיים: נושא שנתי

)4.5, ט"ו באייר( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

כנס הקשר הרב דורי 
לתלמידים, מורים 

ומדריכים
)12.5, כ"ג באייר( 

תשע"ה באחריות:  
מינהל מדע וטכנולוגיה 
– אגף טכנולוגיות מידע

כנס למידה משמעותית 
– חינוך לחשיבה

)13.5, כ"ד באייר( 
באחריות המזה"פ

כנס מצטייני תקשוב 
בחינוך 

)13.5, כ"ד באייר( 
באחריות: אגף טכנולוגיות 

מידע, מינהל מדע 
וטכנולוגיה 

כנס  ארצי לקיימות  
- תכניות "גלוב" - 

  SEMEP
)12.5, כ"ד באייר( 

באחריות: מינהל מדע 
וטכנולוגיה, הפיקוח על 
הוראת מדע וטכנולוגיה 

סיור ועצרת נוער – 
"נעלה לירושלים" 

)14.5, כ"ה באייר(
באחריות: מינהל חברה 

ונוער

יום עיון בנושא 
השירות בצה"ל וחיים 

אזרחיים   )15.5, 
כ"ו באייר( באחריות: 

מינהל חברה ונוער

יריד לאומי רביעי  
לעבודות חקר 
ולפתרון בעיות 

במדע ובטכנולוגיה  
)19.5, א' בסיוון( 

באחריות: הפיקוח 
על הוראת מדע 

וטכנולוגיה, מינהל 
מדע וטכנולוגיה

 

 
 
 

 
 
 

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

הגשת תיקונים לעבודות גמר )1.5, י"ב באייר- 31.5, י"ג בסיוון( 
באחריות: אגף לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגי

מחקר עיקרי טימס 
2015

)8.5-14.4, כ"ה 
בניסן - י"ט באייר(

באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב פנימי 
במדע וטכנולוגיה 

לכיתות ח'
)5.5, ט"ז באייר(
באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב חיצוני 
בשפת אם )ערבית( 

בכיתות ה', ח'
)11.5, כ"ב באייר(

באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב חיצוני 
בשפת אם )עברית( 

בכיתות ה', ח'
)12.5, כ"ג באייר(
באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב 
חיצוני במתמטיקה 

לכיתות ה', ח'
)20.5, ב' בסיוון(
באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב 
פנימי בשפת אם 
)עברית+ערבית( 

לכיתות ה', ח'
)21.5, ג' בסיוון, 

מועד מומלץ(
באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב 
פנימי בשפת אם 
)עברית+ערבית( 

לכיתות ב'
)21.5, ג' בסיוון, 

מועד מומלץ(
באחריות ראמ"ה
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מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים

שיעורים סינכרוניים 
"נפגשים ברשת"  

)1.5, י"ב באייר( 
באחריות: אגף 

טכנולוגיות מידע, 
מינהל מדע 
וטכנולוגיה

 
 

יום אקדמיה ברשת 
)20.5, ב' בסיוון( 

באחריות: אגף 
טכנולוגיות מידע, 

מינהל מדע 
וטכנולוגיה

 

 למידה מקוונת 
במרחבים כיתתיים 

)26.5, ט"ז 
באייר( באחריות: 
אגף טכנולוגיות 

מידע, מינהל מדע 
וטכנולוגיה

 

 
 

מפגש בעלי 
תפקידים 
במערכת

יום עיון - אגף 
מורשת

)7.5, י"ח באייר( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

יום עיון לצוותי 
חטיבות צעירות
)7.5, י"ח באייר( 

באחריות:  אגף יסודי 
במינהל פדגוגי

מעגלי חיים 
נפגשים 

)5.5, ט"ז באייר( 
באחריות: מטה 

תרבות ישראל

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)3.5, י"ד באייר( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מפגש מפמ"רים 
עם סגלי הוראה 
במכללות/חינוך 
)4.5, ט"ו באייר( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש מרח"ב 
-מרכז רגשי חברתי 

בית ספרי 
)6.5, י"ז באייר( 
באחריות: אגף 

לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

מפגש מורי 
תושב"ע חמ"ד

)3.5, י"ד באייר( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

יום למידה: אגף 
שח"ר

)12.5, כ"ג באייר( 
באחריות: אגף שח"ר

יו"ר ועדות מחוזיות 
בנושא לקויי למידה  

)14.5, כ"ה באייר( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

יום עיון בנושא 
השירות בצה"ל 

והחיים האזרחיים   
)15.5-12.5, כ"ו 
באייר-כ"ג באייר( 

באחריות: מינהל חברה 
ונוער

אגודת מנהלי 
מח' נוער 

)12.5, כ"ג באייר( 
באחריות: מינהל חברה 

ונוער
 

יום עיון למורים 
ולמדריכים: שילוב 
ערכים בלמידה-

מזה"פ 
)19.5, א' בסיוון( 

באחריות:  המזכירות 
הפדגוגית

מפגש מדריכי חינוך 
לשוני יסודי 

)20.5, ב' בסיוון( 
באחריות: אגף יסודי 

במינהל הפדגוגי

ימי למידה מרכזי 
פסג"ה 

  ,21.5-20.5(
ב' בסיוון-ג' בסיוון( 
באחריות:  המינהל 

לעובדי הוראה

מפגש יישום תכנית 
"חלוצי הערכה" 
)20.5 , ב' בסיוון( 

באחריות: על יסודי 
במינהל הפדגוגי

מפגש רכזי נגישות 
)21.5, ג' בסיוון( 
באחריות: ממונה 

"עוז לתמורה" 
במינהל הפדגוגי

מפגש שני לבכירי 
שפ"י 

)21.5, ג' בסיוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי
 

ימי עיון לקציני 
הביקור הסדיר 

)25-26.5, ז'-ח' בסיון(
באחריות: אגף שח"ר 

יום עיון מורשת 
דרוזית - מקומות 

קדושים
)26.5, ח' בסיוון( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י 

)27.5, ט' בסיוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי
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שע"ה

ת
 

 סיוון תשע"המאי 2015 
שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
31 במאי9/5-1/516/5-10/523/5-17/530/5-24/5 

מפגש מנהלים

 
 

מפגש מנהלי בתי 
ספר לחינוך מיוחד 

עפ"י לקויות
)13.5, כ"ד באייר( 

באחריות: אגף חנ"מ 
במנה"פ

יום למידה לסגל 
הפדגוגי במטה – 

כלל המינהלים
)21.5, ג' בסיוון ( 
באחריות: המינהל 

הפדגוגי

מפגש למנהלי 
מתי"א

)27.5, ט' בסיוון( 
באחריות: אגף 

חינוך מיוחד במינהל 
הפדגוגי

 
 

מפגש מפקחים

מפגש עבודה שלישי  
לכלל המפקחים 
)14.5, כ"ה באייר( 

באחריות: ראשי אגפים

יום למידה לסגל 
הפדגוגי במטה – 
כלל המינהלים  
)21.5, ג' בסיוון( 

באחריות: 
המינהל הפדגוגי

יום למידה שני 
למפקחים במחוזות 
עפ"י בחירה אישית 

)28.5, י' בסיוון( 
באחריות: 

המשנה למנכ"לית
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שע"ה

ת
 

תשע"התמוז  2015יוני
שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/6-1/613/6-7/620/6-14/627/6-21/630/6-28/6

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

נוצרים 
 אורתודוקסים:

שבועות 
)31.5-1.6, י"ג-י"ד 

בסיוון(

 
 

סיום שנת לימודים 
- חט"ב חט"ע 

חופשת קיץ חט"ב חט"ע )20.6, ג' בתמוז(
)30.6-21.6 , ד' בתמוז-י"ג בתמוז(

סיום שנת לימודים    
- יסודי 

)30.6, י"ג בתמוז(

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

ומיפויים

התכנית לקידום למידה משמעותית - מחקר הערכה מלווה באחריות ראמ"ה

התפתחות אישית ומעורבות חברתית - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

נוער בוחר ערך כדרך - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

אורח חיים בריא ופעיל - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

היוזמה למצוינות בחינוך המדעי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

מעבר בתי ספר לניהול עצמי - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

מבחן מיצ"ב פנימי במתמטיקה לתלמידי כתות ה' וח' בבתי ספר שיבקשו לבחון את תלמידיהם
    3.6 ט"ז בסיוון )מועד מומלץ( באחריות הראמ"ה

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

פרס תרבות ישראל 
)2.6, ט"ו סיון( 

באחריות:  
מטה תרבות ישראל

יום הכנה למנהלי 
סמינרי מנהיגות 

צעירה 
)4.6, י"ז בסיוון( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער
 
 

טקס פרס השרים 
לבתי"ס מצטיינים 

בחינוך לזה"ב 
)11.6, כ"ד בסיוון( 

באחריות: אגף 
בטיחות בדרכים 
במינהל הפדגוגי

חידון פרקי אבות 
ארצי חמ"ד

)11.6, כ"ד בסיוון(
באחריות: 

מינהל חמ"ד

תערוכת מגמות 
האמנות השנתית
)11.6, כ"ד בסיוון( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

 
 
 

מסע בשביל 
הערכים )26-23.6, 

ו-ח' בתמוז( 
באחריות: 

מינהל חברה ונוער

 
 
 

מבדקים, מבחנים 
ומשימות הערכה 

לתלמידים

משימת הערכה 
שנייה כיתות ב'-ו' 

בתחום החינוך 
הלשוני

)4.6, י"ז בסיוון( 
באחריות: אגף יסודי 

במינהל הפדגוגי

מבחן מיצ"ב 
פנימי במתמטיקה 

לכיתות ה' , ח'
)3.6 , ט"ז בסיוון(
באחריות: ראמ"ה

הודעה להורים על קבלה או אי-קבלה  
לתכנית המחוננים

)30.6-25.6, ח' בתמוז-י"ג בתמוז( 
באחריות: אגף למחוננים ולמצטיינים 

במינהל הפדגוגי

משימות הערכה במבדק  בכיתה א' 
)15.6, כ"ח בסיוון( באחריות: אגף יסודי במינהל הפדגוגי

ים
ש

וד
 ח

פי
 ל

צי
אר

ט 
אנ

 ג
וח

ל



48

משרד החינוך  |  המינהל הפדגוגי  |  רח' שבטי ישראל 34 ירושלים 91911 | טל'www.education.gov.il  | 02-5604015לוח גאנט ארצי |
שע"ה

ת
 

תשע"התמוז  2015יוני
שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 6/6-1/613/6-7/620/6-14/627/6-21/630/6-28/6

מפגשים 
מתוקשבים 

לתלמידים ולמורים

סיום שיעורים  
סינכרוניים 

"נפגשים ברשת"
)10.6, כ"ג בסיוון(
באחריות: אגף 

טכנולוגיות מידע, 
מינהל מדע 
וטכנולוגיה

  

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגשי יישום 
תכנית "חלוצים 

בהערכה" 
)3.6, ט"ז בסיוון( 

באחריות: על יסודי 
במינהל הפדגוגי

 
 

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)7.6, כ' בסיוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

השתלמות ארצית: 
מדריכים חברתיים 

קהילתיים 
)10.6, כ"ג בסיוון( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

מפגש מנהלים של 
מרכזי מחוננים 

סיום שנה 
)16.6, כ"ט בסיוון( 

באחריות: 
אגף למחוננים 

ולמצטיינים במינהל 
הפדגוגי

מפגש מדריכי 
בחכמ"ה בחמ"ד 

)15.6, כ"ח בסיוון( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

יום למידה ארוך: 
רפרנטים ומדריכים 
ל"עוז" ול"אופק"  
)18.6, א' בתמוז( 

באחריות: אגף 
לחינוך על יסודי 
במינהל הפדגוגי

יום עיון מורים 
מובילים - תנ"ך 
)24.6, ז' בתמוז( 
באחריות: מפמ"ר 

תנ"ך במזה"פ

ימי למידה 
למפקחים על 

הפיתוח המקצועי 
 ,25.6-24.6(

ז' בתמוז-ח' בתמוז( 
באחריות:  המינהל 

לעובדי הוראה

מפגש רכזי נגישות 
)25.6, ח' בתמוז( 
באחריות:  ממונה 

"עוז לתמורה" 
במינהל הפדגוגי

מפגשים - מורים 
לצרפתית

,22.6-23.6(
ה' בתמוז-ו' בתמוז( 
באחריות:  מפמ"ר 

צרפתית

מפגש סיום שנה 
אגף אמנויות

)25.6, ח' בתמוז( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש קידום 
נוער - אגף שח"ר 
במינהל הפדגוגי
)24.6-23.6, ו' 

בתמוז-ז' בתמוז( 
באחריות: האגף 

לקידום ילדים ונוער 
בסיכון

יום עיון - שוויון בין 
המינים 

)28.6, י"א בתמוז( 
באחריות:  מפמ"ר 

מדעי החברה 
במזה"פ

מפגש מורי מדעי 
הסביבה 

)29.6, י"ב בתמוז( 
באחריות: מפמ"ר 

מדעי הסביבה 
במזה"פ

 

מפגש מפקחים

 
 

הטמעת כלי הערכת 
יועצים 

)11.6, כ"ד בסיוון( 
באחריות: אגף שפ"י 

במינהל הפדגוגי

מועצת מפקחי 
חמ"ד - כל הרצף 
)11.6, כ"ד בסיוון( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

יום למידה רביעי  
לסגל הפדגוגי 

במטה - כל מינהל 
בנפרד 

)18.6, א' בתמוז( 
באחריות: ראשי 

מינהלים
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תשע"האב  2015יולי
שבוע חמישישבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון 
 4/7-1/711/7-5/718/7-12/725/7-19/731/7-26/7

חגים, מועדים, 
חופשות וימים 

מיוחדים במערכת

חופשת קיץ

 
 

 יהודים:
 צום י"ז בתמוז 
)5.7, י"ח בתמוז(

  
 יהודים:
ט' באב

)26.7, י' באב(

יום בנימין זאב 
הרצל ז"ל

)7.7, כ' בתמוז(
  

חג אל פיטר 
)הפסקת הצום( 
)30.7-28.7, י"ב 

באב-י"ד באב(

בית ספר של החופש הגדול - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

חידונים, תחרויות, 
טקסים וכנסים

הכנס הארצי 
השנתי למדע 

ולטכנולוגיה בגיל 
הרך

)2.7, ט"ו בתמוז( 
באחריות: אגף 

קדם יסודי במינהל 
הפדגוגי

כנס "לב לדעת" - 
מנהיגי חינוך

)2.7, ט"ו בתמוז( 
באחריות: מינהל 

חמ"ד

כנס ארצי לרכזי 
תכנית מל"א

)1.7, י"ד בתמוז( 
באחריות: אגף שח"ר 

טקס הענקת 
פרסים לפרויקטים 
בתעשייה וניהול 
)6.7, י"ט בתמוז( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש מדריכות 
גני הילדים )7.7, כ' 
בתמוז( באחריות: 
אגף קדם יסודי 
במינהל הפדגוגי

טקס אות מינהל 
חברה ונוער 

לרשויות מצטיינות 
)10.7, כ"ג בתמוז( 
באחריות: מינהל 

חברה ונוער

תחרות עבודות 
חקר בנושא מגדר 
ושוויון בין המינים 
)5.7, י"ח בתמוז( 
באחריות: על יסודי 

במינהל הפדגוגי

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

מפגש בעלי 
תפקידים במערכת

מפגש ארצי לרכזי 
וצוותי מל"א - 

מרחב למידה אחר 
)טרם נקבע תאריך( 
באחריות: אגף שח"ר

השתלמות מדריכים 
ארצית 

)1.7-2.7, י"ד-ט"ו 
בתמוז(

פורום מנהלי 
מחלקות חינוך-

מזה"פ
)2.7, ט"ו בתמוז( 

באחריות: המזכירות 
הפדגוגית

מפגש סיום מורים 
למחול

)1.7, י"ד בתמוז( 
באחריות: המזכירות 

הפדגוגית

מפגש פסיכולוגים 
מחוזיים 

)5.7, י"ח בתמוז( 
באחריות: אגף שפ"י 

במנה"פ

השתלמות 
מפקחים ומדריכים 
למדעים בשלומי – 
היערכות לתשע"ו
 )5.5-7.5 ז'-ט' 
בתמוז( באחריות: 

מינהל מדע 
וטכנולוגיה – אגף 
טכנולוגיות המידע

יום עיון למדריכות 
החמ"ד בגנים 

)6.7.15 י"ט בתמוז(

מפגש ארצי מדריכי 
שפ"י - השתלמות 

קיץ )9.7-8.7, 
כ"א-כ"ב בתמוז( 

באחריות: אגף שפ"י 
במנה"פ

מפגשי רפרנטים 
להערכה

)9.7, כ"ב בתמוז(
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אלול תשע"האוגוסט 2015
שבוע רביעישבוע שלישישבוע שנישבוע ראשון

7/8-2/814/8-9/821/8-16/828/8-23/8

מפגש בעלי תפקידים 
במערכת

קורס ארצי מנחי מועצות 
בית ספריים

באחריות: מינהל חברה 
ונוער

)25.8-24.8, ט'-י' באלול(

בית ספר של החופש הגדול - מחקר הערכה באחריות ראמ"ה

המינהל הפדגוגי מודה לכלל השותפים ששלחו אירועים:

מנהלי מחוזות, מפקחי מחוזות, לשכת המשנה למנכ"לית וצוות התכנון, המזכירות הפדגוגית, מינהל עובדי הוראה, 
כלכלה  מינהל  דתי,  לחינוך  המינהל  מידע,  ומערכות  תקשוב  מינהל  וטכנולוגיה,  מדע  מינהל  ונוער,  חברה  מינהל 
ותקציבים, מינהל הפיתוח, אגף א' נכסים ולוגיסטיקה, אגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי, אגף הביטחון וכל צוות 

המנהלים במינהל הפדגוגי.  

המשך עדכון הגאנט הארצי:

הגאנט הארצי הדיגיטלי ימשיך ויתעדכן וניתן יהיה לראותו באתר המינהל הפדגוגי, באתר משרד החינוך 
וכן להורידו כלוח שנה באאוטלוק.
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חזרה לתוכן העניינים




