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 לשנת הלימודים תשע"דלוח גאנט  – העניינים תוכן

   

    

 :  תשע"דלוח הגאנט הארצי  ריכוז ופיתוח

 זהבה שמש, מנהלת אגף פיתוח במינהל הפדגוגי
 ממונה מערכות מידע במינהל הפדגוגינקין, יעמית קר     

 

  :משוב על אודות הגאנטהמינהל הפדגוגי מזמין אתכם לשלוח 

 minhal-pedagogi-moe@education.gov.ilדוא"ל: ל

 9פרק 

 מנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר -פתח דבר 

 2  עמוד     

 0פרק 

 סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי, מיכל כהן -מבט על לוח הגאנט 

 3      עמוד 

 4פרק 

 עקרונות לוח הגאנט  א.4

 ימי למידה במסגרת הפיתוח המקצועי למפקחים ב.4

 מפגשי עבודה שוטפים של המטה עם המפקחים  ג.4

 ריכוז מועדי מפגשים שונים לפי חודשים . ד4

 מפגשים עם מנהלים ה. 4

 מפגשים עם בעלי תפקידים  ו.4

  8 - 4   יםעמוד

 3פרק 

 היערכות לשנת הלימודים תשע"ד

 11 - 9   עמודים

  5פרק 

 ארצי לוח גאנט

 43 - 12  עמודים

 12  עמוד      אלול תשע"ג     3102    אוגוסטש חוד 

  14 - 13  עמודים תשרי תשע"ד     3102 ספטמברחודש 

  11 - 11   עמודים  "דחשוון תשע      3102 אוקטוברחודש 

   18  - 11  עמודים  כסלו תשע"ד      3102  נובמברחודש 

  21 - 19  עמודים טבת תשע"ד      3102   דצמברחודש 

  24 - 22  עמודים שבט תשע"ד      3102      ינוארחודש 

 21 - 21  עמודים אדר א' תשע"ד     3102   פברואר חודש 

 33 - 28  עמודים  אדר ב' תשע"ד-אדר א'      3102       מרץ  חודש 

  32 - 31  עמודים ניסן תשע"ד      3102    אפרילחודש 

 31 - 33  עמודים אייר תשע"ד      3102       מאי חודש 

  38 - 31  עמודים סיוון תשע"ד      3102       יוני חודש 

  43 - 39  עמודים תמוז תשע"ד     3102       יוליחודש 

  41     עמוד אלול תשע"ד-תמוז     3102   גוסטאוחודש   

mailto:minhal-pedagogi-moe@education.gov.il
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 9 פרק

 הגב' דלית שטאובר  –המנהלת הכללית  –פתח דבר 

 
 

 חינוךהצוותי לשדה והמטה והמפקחי ל ,הנהלת המשרדל

 בה מתפרסם לוח גאנט לשירות מערכת החינוך כולה.שזו השנה השלישית 

פרסומו היא להביא לידיעת אנשי החינוך את אירועי המשרד על כל אגפיו, ובה בעת לנהל  מטרת

בצורה מושכלת את לוח אירועי השנה. באופן זה מפקחים, מנהלים ורכזים יוכלו לקיים שגרת 

עבודה ביודעם מראש את מסגרות התוכן והזמן להם יידרשו ביחסי הגומלין עם המטה, 

 רות המשך ברמת מחוז.לתכנן מסג -ובהתאם לכך 

אל   לו בתכנון מיטבי םבהמשך ללוח הגאנט הארצי יבנה כל מחוז ומחוז את האירועים הייחודיי

 מול הלוח הארצי.

 במהלך השנים אנו מפיקים לקחים ועושים כל מאמץ לכנס את כל האירועים תחת לוח הגאנט. 

ן יהיה לסנכרן את השנה אמור לוח הגאנט לראשונה להסתנכרן עם האאוטלוק, כך נית

 האירועים עם היומן האישי לתועלת הכלל.

אני מתבוננת בלוח הגאנט, רואה בו את כל העבודה הברוכה שצפויה לשנה"ל תשע"ד, וכולי 

 נרגשת לקראתה.

אני מאחלת לכולנו שנת לימודים מוצלחת, עתירת הזדמנות לתוצרים אשר יביאו לצמיחה 

 מקצועית של כולנו. 

 

 רב,בכבוד        

                                                                               

 דלית שטאובר                                                                     

 

 

 חזור
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 0 פרק

 הפדגוגי סמנ"כלית בכירה ומנהלת המינהל -במבט על... 
 

  
 

 לאנשי החינוך במטה ובמחוזות,

מושכל ולהיערכות יעילה לקראת שנת  לתכנוןכלי עבודה מהווה  הגאנט שלפניכם  לוח

פדגוגיים נוספים שהמינהל הפדגוגי מפתח -והוא  מצטרף לכלים ניהוליים ,תשע"ד הלימודים

 לטובת יישום המטרות והיעדים של מערכת החינוך.

 

. אלא שהשנה, מתוך הבנת חשיבותו, בשיתוף יחידות המטה הלוח בנהנכבעבר  גם השנה 

למהלך, תכננו ושלחו את האירועים  םהצטרפו יותר מינהלים, אגפים, יחידות ותחומי

התמונה המתקבלת  שבאחריותם כדי שנסכרן אותם בלוח הגאנט הארצי, וכתוצאה מכך

  מורכבת יותר.

 

ת המחוזית, הרשותית והבית ספרית. הוא משקף מהווה תשתית עליה תתווסף הפעילו לוח זה

מניעת לצורך בהידוק הממשקים, לאינטגרטיבית, הראייה לאת הערכים המנחים אותנו ביחס 

 .תוך שקיפות םהנגשתלו אירועיםסנכרון לצמצום עומסים, לתזמון לוחות זמנים, לכפילויות, 

 

 www.edu.gov.il/gantי בכתובת: באופן שוטף ויוצג באתר המינהל הפדגוגעדכן הלוח ימשיך וית

 . (out-look אאוטלוק )השנה ניתן יהיה לראותו גם באמצעות ה

 

 היעדים את ללוח תסייע לכולנו להמשיך ולקדם את המטרות ו אני מאמינה כי פעילות בהתאם

 . משימותהצוע יעילה ומאורגנת והתנהלות אפקטיבית בביתוך עבודה 

 

 

 בברכה,                                                                                     

 

 מיכל כהן                                                                                   

 

 חזור

 

http://www.edu.gov.il/gant
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    א4 פרק

 ארציקרונות מנחים בבניית לוח גאנט ע 
   

במערכת  מוצגת המתרחשים תכנית העבודה השנתית המפרטת את כל האירועים, הכנסים, החידונים, הבקרות 

 שלהלן.בלוח הגאנט 

 . במערכת בעלי תפקידים רביםלמנהלים ולמפקחים, לאנשי מטה, המשותפת ל עניפהמשקף עשייה הגאנט הארצי 

חשיבה  כוהצרי בלוח הגאנט הארצי מוצגיםהו ע"י סגל המטהבכל המינהלים מובלים הריבוי האירועים 

 תיאום, סנכרון, הפחתת עומסים והיערכות יעילה במערכת החינוך.מערכתית תוך 

  :דלשנת הלימודים תשע"המנחים שליוו אותנו בשיבוץ האירועים בלוח הגאנט עקרונות הלהלן 

 :מפגשי מפקחים .א

 מפגשים:יתקיימו מספר סוגי 

  ערוצים: 2-ב יתקיימו –ימי למידה לכלל המפקחים במסגרת הפיתוח המקצועי 

o :רמה הארצית מפגשים ב 3-ברמת מחוז ומפגשים  1 מפגשים: 13 בכל מחוז יתקיימו למפקחים במחוזות  

o  :ברמת המחוז מפגשים 3 –מפגשים ברמה הארצית  1מפגשים:  13בכל מינהל יתקיימו לסגל המפקחים במטה 

 ערוצים: 4-יתקיימו ב – המטה עם המפקחיםשל פגשי עבודה שוטפים מ 

o קבוצות עבודה ארציות לפי תחום פיקוח   11-מפגשים בשנה ב 3 - לכלל המפקחים 

o קבוצות עבודה לפי נושאים 11-מפגשים בשנה ב 3  - מחוזנציג ה/גילמרכז מתאם/מרכז תחום/ מפקחל 

o קבוצות עבודה לפי נושאים  13-מפגשים בשנה ב 2 – לרפרנט תחום ספציפי נציג התחום במחוז 

o  כנס אחד עד שניים בתחוםהמפקחים יוזמנו רק ל –כנסים, טקסים, אירועים ארציים 

 מפגשי מנהלים: .ב

   לימודהלימוד או שעות הימי לא לפגוע במהלך  על מנת ואילך 13:33יתקיימו החל מהשעה 

 מפגשים ארציים לבעלי תפקידים:  .ג

 :(תכנית חדשה חשיפת ה:לדוגמבמהותו ) וספתיתמפגש  סוג המפגש 

  ,לשיח עמיתים  ,דיון ביעדים, בתכניותמטרת המפגש: חשיפת מדיניות המשרד, הצגת תכניות חדשות  

  לתחום( שניים)מקסימום  חד פעמיארצי היקף: מפגש  

  לימודהלימוד או שעות העל מנת לא לפגוע במהלך ימי מועד: המפגש יתקיים רק בשעות אחה"צ 

 כללי: .ד

  גאנט הארצי לא צוין בלוח  –פגש מחוזי כולל ממ חלקמפגש בתחום הדעת המהווה  

  יסגר ע"י השותפים בתיאום עם המחוזי –במחוז ספציפי  המתקייםומפגש תוספתי המציג נושא חדש 

  אוכלוסיית יעד אותהיותר מפעם אחת בשבוע אין לזמן 

  פגשים בימים בהם אין קבלת קהלבמחוזות יש לקבוע את המקבלת קהל על מנת לאפשר 

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

 חזור
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    ב4 פרק

 תשע"ד המקצועי הפיתוח במסגרת למפקחים למידה ימי
 

 

  המקצועי הפיתוחבמסגרת  למפקחים ימי למידה 13יתקיימו  דבשנה"ל תשע"
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

                 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 חזור
 

 למידה ימי 01
 במחוזות למפקחים

 זייםמחו למידה ימי 7 
 *בנפרד מחוז לכל

  למידה ימי 3
 המחוזות כל למפקחי

            

 מחוז ירושלים  

 מנח"י 

 מחוז צפון 

 מחוז חיפה

 מחוז מרכז

 מחוז ת"א

 מחוז דרום

 התיישבותי

 חינוך מוכר חרדי

 יקבעי המועד 
 במחוזות

 

  

 

 

 

 מחוז בעל ייקבעו*

 

 ימי למידה 01
 לסגל הפדגוגי במטה

 ל המטהימי למידה לסג 7
 לכל מינהל בנפרד        

 ימי למידה לסגל המטה  3
 לכלל המינהלים

 

 יום למידה מינהלי ראשון
  באוקטובר 3כ"ט בתשרי, 

 

 יום למידה מינהלי שני
 בדצמבר 19ט"ז בטבת,  
 

 יום למידה מינהלי שלישי
  בינואר 2, א' בשבט

 

 יום למידה מינהלי רביעי

  במרץ 1  ,ד' באדר ב'
  

 ידה מינהלי חמישייום למ
 באפריל  3ג' בניסן, 

 

 יום למידה מינהלי שישי
  ביוני 19סיוון, ב "אכ

 

 יום למידה מינהלי שביעי
  ביולי 3, ה' בתמוז

 
 

 

 יום למידה ארצי ראשון
 סגל המטה בכל המינהלים כל ל
  בנובמבר 21בכסלו,  חי"
 

 יום למידה ארצי שני
 סגל המטה בכל המינהלים כל ל

  בפברואר 21, א'כ"ז באדר 
 

 יום למידה ארצי שלישי
 סגל המטה בכל המינהלים כל ל
  במאי 29, איירב טכ" 

 
  

 
 
 
 

 

                                                                  במחוז כלל המפקחים    האוכלוסייה:
                         בהתאם לסיכום מפגש ההנהלה        התכנים:

                                                             חמישיהיום בשבוע: 

                                                  11:33 – 9:33        השעות:
              :         ייקבע ע"י כל מחוז המועד

                                 עפ"י החלטת המחוזהמקום:       

 

                               במטהכלל הסגל הפדגוגי   האוכלוסייה:
 מנכ"ליתהלשכת ישלח ע"י יבהתאם לסיכום ש         התכנים:

    חמישי     היום בשבוע:
 11:33 – 9:33:           השעות
 :            עפ"י המפורט להלןהמועד

 שלחיעפ"י הודעה  שת -ימים לכלל המינהלים            המקום:
   עפ"י החלטת כל מינהל –מינהל בנפרד  כלל                         

 

 ראשון ארצי למידה יום
    המחוזות מפקחיכלל ל
 בנובמבר 1, כסלוב' ד

     
 שני ארצי למידה יום

    מחוזותה מפקחיכלל ל
 בפברואר  23', א באדר' כ
 

 שלישי ארצי למידה יום
    המחוזות פקחימכלל ל

  במאי 1באייר,  א'
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 ג4 פרק

 (המפקחים עם המטה) שוטפים עבודה מפגשי
 

 

 של המטה עם המפקחים לעבודה שוטפתערוצים ארציים  3יתקיימו  דבשנה"ל תשע"             
 

 מחוזי לנציג                                                         המפקחים לכלל    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
       

   
 
 

 חזור
 

 :סייההאוכלו
 ספציפי  רפרנט תחום

 נציג מכל מחוז

 :ההמטר
הצגת מדיניות המשרד ביחס לתחום 

אותו מרכז הרפרנט ודיון בהיבטים 
 היישומיים  

    :והובלתו היום וארגון תכנון
התחום בכל באחריות משותפת של נציגי 

 המגזרים. 
 .ריכוז בהתאם לכתוב

   
 
 

 :האוכלוסייה
 מהמחוז כלל המפקחים

 קבוצת עבודה ארצית לפי תחום פיקוח
 :המטרה

הצגת מדיניות המשרד ביחס 
ליעדים/תכניות/רפורמות שעל סדר 
היום ודיון עם השותפים במטה ועם 

 המפקחים העמיתים ברחבי הארץ
    :והובלתו היום וארגון תכנון

חריות משותפת של נציגי  התחום בא
 בכל המגזרים. ריכוז בהתאם לכתוב.

 
 
 
 

 תחומיים רפרנטים מפגשי 0
 

 : המפגשים מועדי
 הכלה*( 4/12) נובמברב 14בכסלו,  . י"א1 
  במאי  8ח' באייר, . 2 

 :המקום 
 עפ"י החלטת המרכזים

 :השעות בין
  11:33עד  9:33

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :האוכלוסייה
  מפקח מתאם/מרכז גיל/מרכז תחום

 נציג מכל מחוז 
 :המטרה

הצגת מדיניות המשרד ביחס לתחום 
אותו מרכז המתאם ודיון בהיבטים 

 היישומיים 
    :והובלתו היום וארגון תכנון

תחום בכל הבאחריות משותפת של נציגי 
 המגזרים. 

 ריכוז בהתאם לכתוב.

 

 מחוזי מתאם מפקח מפגשי 4
 

  :המפגשים מועדי

  בספטמבר 12ח' בתשרי,  .1

 בדצמבר 12ט' בטבת,  .2

 במרץ  21כ"ה באדר ב',  .3

 :המקום
 עפ"י החלטת המרכזים

 :השעות בין
 11:33עד  9:33

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 : המתאמים קבוצות 19 פירוט
 מתאמי/מרכזי הגיל: -נציגי הפיקוח 

 בריכוזה של סימה   -א. החינוך הקדם יסודי 
 בריכוזה של יהודית  -ב. החינוך היסודי 

  אגף 'מבריכוזה של  -ג.  החינוך העל יסודי 
 מתאמי/מרכזי תחום: -נציגי הפיקוח 

  בריכוזה של רעיה  -ד. החינוך המיוחד 
 בריכוזה של אלה -ה. שפ"י 
 בריכוזה של חיה –ו. לק"ל 
 בריכוזה של מאיה   -ו. עולים 
 בריכוזו של קובי  -ז. שח"ר 

 בריכוזה של אתי   -ח. ניהול עצמי 
 בריכוזם של אסתר, אוריאל ודסי  -ט. חמ"ד 

 בריכוזו של עבדאללה -י.  מגזר ערבי 
   בריכוזו של מוחמד –י"א. מגזר בדואי 

 בריכוזו של מוהנא   -. מגזר דרוזי בי"
 בריכוזו של ארז -חברה ונוער  . מינהלגי"
 בריכוזו של עופר  - וטכנולוגיה . מינהל מדעדי"

  מוטי בריכוזו של -. פיתוח מקצועי ט"ו
  בריכוזה של אתי –. הדרכה זט"
 
     
 
 

 

 

 

 

  :הרפרנטים קבוצות 39 פירוט
 בריכוזה של קרן  –א. מניעת סמים 

 בריכוזה של חגית   –ב. תשלומי הורים
 בריכוזה של חגית   –ג. חינוך ביתי 

 בריכוזם של ענת, מיכל  ושי  –ד. תכנון 
בריכוזה של  - . מחוננים ומצטייניםה

 שלומית  
  –ו. התמחות וכניסה להוראה )סטאז'( 

 בריכוזה של שרה     
 בריכוזה של חגית   –ז.  ראמ"ה 
מורים, מנהלים, סגנים ובעלי   ח. הערכת 

 י אסתבריכוזה של  - תפקידים באופק ועוז
  'עירית בבריכוזה של  –ט. בטיחות בדרכים 

 בריכוזה של עירית   –י.  בריאות 
 בריכוזה של יהודית–י"א. הכלה 

 בריכוזה של מיכל  עוז ארי –י"ב. תכניות 
 בריכוזה של  זיווה כרמי  -דורנר י"ג. 

ייפגשו  אחת  -. הטמעת רפורמותדי"
 לחודש עפ"י המצוין בלוח עצמו

 

 

 

 

 

 :המפקחים קבוצות 99 פירוט
 כלל המפקחים בכל המגזרים:

בריכוזה של  –הקדם יסודי   א. החינוך
 סימה

 בריכוזה של יהודית –ב. החינוך היסודי 
 אגף 'מ בריכוזה של–ג. החינוך העל יסודי 

 בריכוזה של רעיה  –ד. החינוך המיוחד 
 בריכוזה של אלה –ה. שפ"י 
 בריכוזו של קובי –ו. שח"ר 

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

 בריכוזו של זוכמן –חנ"ג  –י.  מזה"פ 
 בריכוזה של גו'די  –אנגלית  –י"א. מזה"פ 

  

 

 

 

 הארות:
 . אם במחוז יש נציג/ים האמורים להשתתף בשנה הבאה ביותר  1

 מקבוצה אחת מתוך הרשימה הנ"ל, חשבו על חלופות וידעו את המרכז.    
   . ודאו שבכל קבוצה יהיה לפחות נציג מכל מגזר.2
 המחוז והמטה  חליטו במשותףתכנו מפגשים נוספים עליהם יי. י3
  12/9/13במקום  11/1/14 -פגשו ביפיתוח מקצועי והדרכה יהמתאמים בנושא  וצותקב. 4
 4/12מפגש רפרטים להכלה נדחה ל 11/11-ולעל יסודי ל, 14/11למפגש מפקחי קדם יסודי, יסודי וייעוץ נדחה ל. מועד ראשון 1

 מפקחים מפגשי 4
 

  :המפגשים מועדי

 (* 14/11)+ באוקטובר 24, כ' בחשוון.  .1

 בינואר  33, . כ"ט בשבט .2

 ביוני 12. י"ד בסיוון,  .3

 :המקום
 עפ"י החלטת המרכזים

 :השעות בין
  11:33עד  9:33
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 ד4פרק 
    ריכוז מועדי ה"מפגש החודשי" 

 
 

            

 במטה הפדגוגי לסגל                                                                    במחוזות למפקחים 
 

 פיתוח מקצועי
 למפקחי מחוזות 

 מפגשי עבודה שוטפים
  לנציגי פיקוח

 פיתוח מקצועי
 לסגל פדגוגי במטה

 ימי למידה   3 מועד 
 ארציים 

 לכלל המפקחים        
  במחוזות             

 מפגשי עבודה  3
 ארציים

 לכלל המפקחים
 ם פיקוחלפי תחו

 מפגשי עבודה  3
 

רק למפקחים 
    המתאמים

מפגשי  2
 עבודה 

רק לרפרנטים 
 תחומיים

 ה  ימי למיד 01
 במסגרת פיתוח מקצועי

  לסגל הפדגוגי במטה
                       לכל המינהלים      לכל מינהל

 למפקח   0מפגש    ספטמבר
 מתאם מחוזי

  ,ח' בתשרי) 
 בספטמבר( 12

   

    אוקטובר
 

 0מפגש עבודה 
 על יסודי למפקחי

 ,ווןבחש )כ' 
 באוקטובר( 24 

  0יום למידה    
 מטהסגל הל
  כל מינהלב 

  ,)כ"ט בתשרי
 באוקטובר(  3

 0יום למידה ארצי  נובמבר
  לכלל מפקחי המחוזות

 ,)ד' בכסלו
 בנובמבר( 1
 

 0מפגש עבודה 
בקדם יסודי,  מפקחיםל

  ובייעוץביסודי 

  ,י"א בכסלו)
 בנובמבר( 14

 בעל יסודי למפקחים
 (11/11)י"ד בכסלו 

     0מפגש  
 לרפרנט תחומי   

   ,י"א בכסלו)
 בנובמבר( 14

  

 0יום למידה ארצי 
 סגל המטהכל ל
 מינהליםבכל ה 
  ,)י"ח בכסלו 

 בנובמבר( 21

  
 

 למפקח   2מפגש    דצמבר
 המתאם המחוזי

 ,)ט' בטבת
 בדצמבר( 12

מפגש לרפרנטים 
 ההכלה של 

 )א' בטבת,
 בדצמבר( 4 

  2יום למידה  
 מטהסגל הל
 בכל מינהל 

 ,)ט"ז בטבת
 בדצמבר( 19

 2מפגש עבודה   ינואר
 לכלל המפקחים

 ,)כ"ט בשבט
 בינואר( 33

  3יום למידה    
 מטהסגל הל

  ,)א' בשבט בכל מינהל
 בינואר( 2

 2ום למידה ארצי י   פברואר
 מחוזות  ה מפקחי לכלל

 23 א', )כ' באדר
 בפברואר(

 2יום למידה ארצי    
 כל סגל המטהל

 המינהלים  בכל
 ,)כ"ז באדר א'

 בפברואר( 21

 

 למפקח   3מפגש    מרץ
 המתאם המחוזי

 ,)כ"ה באדר ב'
 במרץ( 21

  4יום למידה   
 מטהסגל הל
 בכל מינהל 
 במרץ( 1  ,אדר ב'ד' ב)

  5יום למידה        אפריל
  מטהסגל הל

  בכל מינהל
  (באפריל 3 ,ג' בניסן)

    3יום למידה ארצי  מאי
 ל מפקחי המחוזותלכל

 במאי( 1 ,באייר א') 

    2מפגש   
 תחומי לרפרנט 

 ,)ח' באייר
   במאי( 8

 3 יום למידה ארצי
  סגל המטהכל ל

 המינהלים  בכל
 , באייר טכ")

 במאי( 29

  
 

 3מפגש עבודה    יוני
 לכלל המפקחים

 ביוני( 12 ,)י"ד בסיוון

  6יום למידה     
  מטהסגל הל

 בכל מינהל
 ,)כ"א בסיוון

 (ביוני 19
  7יום למידה    כ"          יולי

  מטההסגל ל
  בכל מינהל
 ביולי( 3 ,)ה' בתמוז
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 חזור

 
 

 

 ה4פרק 

 מפגשים עם מנהלי מוסדות חינוך
  

 ם:מנהלימפגשי 
 

 .13:33מנהלי מוסדות חינוך ברמה הארצית יתקיימו בימי ד' מהשעה  ם עםמפגשי
 

 היום בשבוע:
   רביעי

 

  13:33 מהשעה:
 

 סוגי המפגשים:
  השונים במחוזות ספציפי נושאב ,תחום, בתכניתב משתתפתה או המובילה ספציפית מנהלים תקבוצ

 
 תדירות המפגשים:

 נושא, בתחום, בתכניתב משתתפתה או המובילה המנהלים קבוצת
  בשנה כנסיםו מפגשים 2 -כל היותר לל תוזמן

  
 

 ו4פרק 

 עלי תפקידיםארציים לבמפגשים  
 

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

 'וכו עמיתים לשיח
 

 המועד:
   לימודה שעות או לימודה ימי חשבון על יתקיימו לא שונים תפקידים בעלי עם מפגשים

 

 תדירות המפגשים:
 פעמיים חד מפגשים

 

 קהל היעד:
 גננות

 מורים
 רכזים

 יועצים
 יםפסיכולוג
 מדריכים

 מועדוניות רכזי
 סים"קב

 מגשרים
 חזור                                                                                 ועוד נים"מפת עובדי
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 3פרק 

 דהיערכות לשנת הלימודים תשע" 
 

 
                                            ל"שנה פתיחת

 . 2313באוגוסט  21שנה"ל תשע"ד תיפתח ביום שלישי, כ"א באלול תשע"ג, 

 
 

  (: ד"בתשע הקיץ מחופשת יקוצרו) ד"תשע ל"שנה במהלך הנוספים החופשה ימי תחמש
  

 ( 0094בספטמבר  91 – 95י"ג בתשרי תשע"ד, -ימי חופשה בין יום הכיפורים לחג הסוכות )י"א 4
 ( 2313בספטמבר  13שת יום הכיפורים וסוכות ביום שישי, ט' בתשרי תשע"ד )לפיכך תחל חופ

 (2313בספטמבר  28בתשרי תשע"ד ) ותסתיים ביום שבת, כ"ד
 .(2313בספטמבר  29) תשע"ד הלימודים יתחדשו בכ"ה בתשרי

 
 (0094 בנובמבר 02) ד"תשע בכסלוה "כחנוכה החופשת  תחילתיום חופשה נוסף ב 9

 ( 2313בנובמבר  28בכסלו תשע"ד ) ה, כ"חמישייום בחנוכה הפשת לפיכך תחל חו
 (  2313בדצמבר  1' בטבת תשע"ד )ב, חמישייום ותסתיים ב

  .(2313בדצמבר  1)' בטבת תשע"ד ג, שישיהלימודים יתחדשו ביום 
 
  (0093ביוני  1ח' בסיוון התשע"ד ) בשבועותיום חופשה נוסף  9

 (2314ביוני  3תשע"ד ) ה' בסיוון ,שלישייום בלפיכך תחל החופשה 
  (2314ביוני  1ח' בסיוון התשע"ד ), שישייום ותסתיים ב

  .(2314 ביוני 8) תשע"ד י' בסיוון ,ראשוןהלימודים יתחדשו ביום 
 
 

מס' ימי 
החופשה 
 שיוחזרו

 מועד  מתי? 
 תחילת החופשה

 מועד 
 סיום החופשה

 מועד 
 החזרה ללימודים

 בין יום הכיפורים  2

 חג סוכותל

 בתשרי תשע"ד  ט'

 (3102בספטמבר  02)

 בתשרי תשע"ד כ"ד

 (3102בספטמבר  32)

 כ"ה בתשרי תשע"ד

 (3102בספטמבר  32)

0 
  

 תחילתב

 חופשת חנוכה

 בכסלו תשע"ד ה כ"

 (3102בנובמבר  32)

 ' בטבת תשע"ד ב

 ( 3102בדצמבר  5)

 ' בטבת תשע"ד ג

 (3102בדצמבר  6)

 
0 

 יום  0תוספת 
 בועותשבסוף 

  בסיוון' ה 
 (3102 ביוני 2) 

 בסיוון' ח   
 (3102 ביוני 6)   

  ד"תשע בסיוון' י
 (3102 ביוני 2)

 

                                  

 
 

 

 

 

 

 

 חזור
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 3פרק המשך 

 דהיערכות לשנת הלימודים תשע" 
 

 

    ד"תשע היהודי במגזר םהמיוחדי והימים החגים, החופשות לוח

 
 עד ג"התשע באלול ט"כ, ושישי חמישי, רביעי הימים, החג ימי ושני השנה ראש ערב: השנה ראש .1

 בתשרי' ד, ראשון ביום יתחדשו הלימודים. 2313 בספטמבר 1-4, ד"התשע בתשרי' ג, שבת יום
 .   2313 בספטמבר 8 ,ד"התשע

 
 ד"כ, שבת יום עד, 2313 בספטמבר 13, ד"התשע יבתשר' ט, שישי מיום :וסוכות הכיפורים יום .2

 29, ד"התשע בתשרי ה"כ, ראשון ביום יתחדשו הלימודים. 2313 בספטמבר 28, ד"התשע בתשרי
 .  2313 בספטמבר

 
, ד"התשע בטבת' ב,  חמישי יום עד, 2313 בנובמבר 28, ד"התשע בכסלו ה"כ, חמישי מיום: נוכה. ח .3

  2313 בדצמבר 1, ד"התשע  בטבת' ג, שישי ביום ויתחדש הלימודים. 2313 בדצמבר 1
 
 )איננו יום חופשה(.  2314 בינואר 11, ד"התשע בשבט ו"ט, חמישי יום: בשבט ו"ט  .4

 
 ביום יתחדשו הלימודים. 2314 במרץ 11-11, ד"התשע' ב באדר ו"ט-ד"י, ושני ראשון הימים: פורים .5

 .2314 במרץ 18, ד"התשע' ב באדר ז"ט, שלישי
                                  

 בניסן ב"כ (, חג אסרו) שלישי יום עד, 2314 באפריל 1, ד"התשע בניסן' ו, ראשון מיום :פסח .6
 .2314 באפריל 23, ד"התשע בניסן ג"כ, רביעי ביום יתחדשו הלימודים. 2314 באפריל 22, ד"התשע

          

 ביום יתחדשו הלימודים. 2314  במאי 1,  ד"התשע באייר' ו, שלישי יום(: נדחה) העצמאות יום .7
 .2314 במאי 1, ד"התשע באייר' ז, רביעי

 
' כ, שלישי ביום יתחדשו הלימודים. 2314  במאי 19, ד"התשע באייר ט"י, שני יום: בעומר ג"ל .8

 .הקבועה השעות מערכת לפי הראשונה בשעה, 2314 במאי 23, ד"התשע באייר
 
 .)איננו יום חופשה( 2314  במאי 28, ד"התשע באייר ח"כ, רביעי יום: ירושלים יום .9

 
 

 יתחדשו הלימודים. 2314 ביוני 1-3, ד"התשע בסיוון' ח-'ה שישי עד שלישי הימים :השבועות חג  .10
 .2314 ביוני 8, ד"התשע בסיוון' י, ראשון ביום

  
 
 
 
 

 חזור
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 3פרק המשך 

 דערכות לשנת הלימודים תשע"הי 
 

 

 ד"בתשע הקיץ פגרת
 .2314ביולי  1בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד, 

 תתחיל פגרת הקיץ י"ד -יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-בבתי הספר העל
 .2314ביוני  21, ון התשע"דובסי ג, כ"שבתביום 

 

                           * ד"בתשע צום ימי
 .2313 בספטמבר 8, ד"התשע בתשרי' ד ,ראשון יום: גדליה צום      

 .2313 בדצמבר 13, ד"התשע בטבת' י, שישי יום: בטבת עשרה
 .2314 במרץ 13, ד"התשע' ב באדר א"י, חמישי יום(: הוקדמה) אסתר תענית
 .2314 ביולי 11, ד"התשע בתמוז ז"י, שלישי יום :בתמוז עשר שבעה

 . 2314 באוגוסט 1, ד"התשע באב' ט, שלישי יום :באב תשעה  
 .13:33 בשעה הלימודים יסתיימו צמים והתלמידים המורים שבהם הספר-בבתי*

 
                          ד"בתשע ממלכתיים זיכרון ימי

 ופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים.ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי ח
 (.להירצחו שנים 12) 2313 באוקטובר 3, ד"התשע בתשרי ט"כ, חמישי יום: ל"ז זאבי לרחבעם הזיכרון יום

 (.להירצחו שנים 18) 2313 באוקטובר 11, ד"התשע בחשוון ב"י, רביעי יום: ל"ז רבין ליצחק הזיכרון יום      
     .2313 בנובמבר 13, ד"התשע בכסלו' ז, ראשון יום: ל"ז גוריון בן לדוד הזיכרון יום

   .2313 בדצמבר 13, ד"התשע בטבת' י, שישי יום: ל"ז בוטינסקי'ז זאב יום ציון        
 . 2314 במרץ 13, ד"התשע' ב באדר א"י, חמישי יום: ל"ז טרומפלדור ליוסף הזיכרון יום      

 .  2314 באפריל 28, ד"התשע בניסן ח"כ, שני יום(: נדחה) ולגבורה שואהל הזיכרון יום
 . 2314 במאי 1, ד"התשע באייר' ה, שני יום (:נדחה) ל"צה לחללי הזיכרון יום

   .2314 ביולי 18, ד"התשע בתמוז' כ, שישי יום: ל"ז הרצל זאב בנימין יום ציון

 

 ד"תשע םהלימודי בשנת הערביים הספר בבתי רשמיות חופשות
 ,ד"התשע בשבט' ט, שישי יום עד, 24.12.2313, ד"התשע בטבת א"כ, שלישי מיום החל– החורף חופשת

  .בכלל ועד, 13.1.2314

 .בכלל ועד, 22.4.2314, ד"התשע בניסן ב"כ, שלישי יום עד, 1.4.14, ד"התשע בניסן' ו, ראשון מיום החל - האביב חופשת
 . 1.1.2314, ד"התשע באייר' ו', ג יום - העצמאות יום

 

 ד"שעת  הלימודים בשנת הדרוזים הספר בבתי רשמיות חופשות
    2313 בספטמבר 13, בחשוון' ו-ב – סבלאן נביא חג
 18.13.13 ד"תשע בחשוון ד"י ,שישי יום עד  13.13.13, ד"תשע בחשוון' ט, ראשון מיום החל –( אלאדחא) הקורבן חג

 ,ד"התשע בשבט' ט, שישי יום עד, 24.12.2313, ד"התשע בטבת א"כ, שלישי מיום החל – החורף חופשת
  בכלל ועד, 13.1.2314

  .בינואר 21, בשבט ד"כ - (ר'חד אל עיד) אליהו הנביא חג
 .בכלל ועד, 23.4.2314, ד"התשע בניסן ג"כ, רביעי יום עד, 13.4.14, ד"התשע בניסן' י, חמישי מיום החל - האביב חופשת

   2.1.14 שישי יום עד,  24.4.14 בניסן ד"כ שלישי מיום החל – ועייבש הנביא חג משךוכה
  1.1.2314, ד"התשע באייר' ו ,שלישי יום - העצמאות יום

  

                ה"תשע ל"שנה פתיחת מועד
 2314באוגוסט  21 ד,תשע" אב, ל' בשלישיתסתיים ביום  דחופשת הקיץ לשנה"ל תשע"

   2104 באוגוסט 27, ד"התשע באלול' א, ירביעתיפתח ביום  השנה"ל תשע"
 

 חזור
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 אלול תשע"ג – 0094אוגוסט 
 
 
 

 

 אלול תשע"ג                                                                                                                   9400אוגוסט 

 המועד      
 האירוע 

 שבוע ראשון
02/1 – 4/2 

 שבוע שני  
   3/2 – 90/2  

 שבוע שלישי  
   99/2 – 91/2 

 שבוע רביעי
92/2 – 03/2  

 שבוע חמישי
  05/2 – 49/2  

 ימים/
 שבועות 
מיוחדים 
 במערכת

 
 

 פתיחת שנה"ל תשע"ד   
 כ"א באלול תשע"ג,)
 (2313וגוסט בא 21 

חגים 
 ומועדים

 
 
 
 

 מוסלמים
 פיטר    -חג אל

  סיום צום רמדאן
  ,)ל' באב עד ג' באלול

 באוגוסט( 9 – 1

 דרוזים  
 חג הנביא יעפורי

  ,) י"ט באלול
 באוגוסט( 21

  ביטחון
 
 
 
 

היערכות לפתיחת   
רכזי גננות וללשנה 

ביטחון בית ספריים 
 ברמה רשותית

 באחריות 
 אגף הביטחון

  

היערכות 
לפתיחת 

שנה"ל 
 תשע"ד

  
 
 
 
 
 
 
 
 

דיווח  כספי  
 במנב"סנט

בליווי מינהלת בתי"ס 
במינהל  בניהול עצמי

 הפדגוגי

    
 

מפגש עם 
בעלי 

 תפקידים
 

ש פסיכולוגים מפג 
 מחוזיים

 )כ"ח באב,
 באוגוסט( 4 

באחריות שפ"י במינהל 
 הפדגוגי

    

 
 
 
 
 

 חזור
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 תשרי תשע"ד – 0094ספטמבר 
 
 
 

 

 תשרי תשע"ד                                                                                               0094ספטמבר  
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/9 – 1/9  

 שבוע שני
2/9 – 93/9 

 שבוע שלישי
95/9 – 09/9  

 שבוע רביעי
00/9 – 02/9  

 שבוע חמישי
09/9 – 40/9 

ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 טקסי אזכרה
 לי"א חללי מינכן

 )כ"ו באלול,
 ( בספטמבר 1

 באחריות 
    "גמפמ"ר חנ

     

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 יהודים:
 ראש השנה

 ב' בתשרי–)א' 
 בספטמבר( 1 - 4 

 יהודים:
 יום הכיפורים וסוכות:

   בספטמבר(    28כ"ד בתשרי,  - בספטמבר 13 בתשרי, ט' )
 ימי חופשה שהתווספו כגשר בין יום הכיפורים לסוכות( 3)כולל 

 

 דרוזים: 
 חג הנביא סבלאן  

    תשרי,)ו' ב
 ( בספטמבר 13

    

 נוצרים קתולים:  
 חג הצלב 

 )י' בתשרי, 
 ( בספטמבר 14

נוצרים  
 אורתודוקסים:

 חג הצלב
 )כ"ג בתשרי,

 ( בספטמבר 21

 

 יהודים: ימי צום
 צום גדליה

 ,' בתשריד)
 בספטמבר( 8

 יהודים:
 צום יום הכיפורים

 ,)י' בתשרי
 בספטמבר( 14

   

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

 

 
 

    

תחרויות, חידונים, 
   טקסים וכנסים

 ארצית תערוכה
 של תוצרים של

 מגמת תלמידי
  העיצוב אמנויות

 באוניברסיטת
 ו"כ) חיפה

 1, אלולב
  בספטמבר(

 ר"מפמ באחריות
 אמנויות מגמת

 ט"מו של העיצוב

טקס הוקרת אנשי עדות 
המלווים את בני הנוער 

 לנסיעה לפולין
 ,)ז' בתשרי

 בספטמבר( 11
 ח"ןאחריות מינהל ב

צעדת בני נוער 
 בשביל של"ח

 ,בתשריא )י"
 בספטמבר( 11

 ח"ןבאחריות מינהל 

  

 
 בתערוכת עיצובה אמנויות מגמת תלמידי ביקור
' באונ המתקיימת ועיצוב אמנויות מגמת תוצרי
 (ספטמברב 12 -2 אלול,ב) כ"ז  חיפה

  העיצוב אמנויות מגמת ר"מפמ באחריות
 ט"מו של

  

 

 
 
 
 
 

 

 חזור
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 ד"תשע תשרי – 0094 ספטמבר
 

 ד"תשע תשרי                                              -המשך-                                       0094 ספטמבר
 המועד                  

 האירוע 
 שבוע ראשון

9/9 – 1/9  
 שבוע שני

2/9 – 93/9 
 שבוע שלישי

95/9 – 09/9  
 שבוע רביעי

00/9 – 02/9  
 שבוע חמישי

09/9 – 40/9 

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים
 

   עו"הבאחריות מינהל   9-1רישום עו"ה לפיתוח מקצועי ולדרגות    

  ות אגף בחינות במינהל הפדגוגי  באחריהיסודיים(  "סלאורך השנה )לגנים ולבתי -ה חמה בקרת הזנה: יישום חוק ארוח 

   )באחריות אגף הבחינות  במינהל הפדגוגיאיסוף נתונים מרוכז כתשתית למערכת מידע בית ספרית )ספטמבר עד דצמבר 

   באחריות מינהל מדע וטכנולוגיהקבלת הסכמת ההורים לפרסום מידע בפורטלים הבית ספריים   

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים
 
 

-מבדק עמי"ת
מבדק מיפוי 

השליטה בשפת אם 
עברית שלב א' 

לתלמידי כיתות ז' 
בבתי"ס שבתכניות 

-אל"ה וט"ל )כ"ו
 3-1כ"ח באלול, 
בספטמבר( 

באחריות ראמ"ה 
והאגף לחינוך על 

יסודי במינהל 
  הפדגוגי

מבדק  -מבדק עמי"ת
מיפוי השליטה בשפת 

ית שלב א' רבאם ע
לתלמידי כיתות ז' 

יות בבתי"ס שבתכנ
ח' -אל"ה וט"ל )ד'

בספטמבר(  12-8בתשרי, 
 באחריות ראמ"ה 

והאגף לחינוך על יסודי 
 במינהל הפדגוגי

   

 ביטחון
 

 מוסדות החינוךכל ב+ תרגול רעידות אדמה תרגול כניסה למקלטים 
 טחוןיבאחריות אגף הב

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי

  
 
 

     
 

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

יום עיון מקצועי לכלל  
  עובדי מינהל חברה ונוער

 ח' בתשרי, )
 בספטמבר( 12

 ח"ןבאחריות מינהל 

   

   למפקח 1מפגש 
 מתאם מחוזי

 ח' בתשרי, ) 
 בספטמבר( 12

 באחריות המרכז במטה

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

מפגש פסיכולוגים 
 מחוזיים

 )כ"ו באלול, 
 בספטמבר( 1

 באחריות שפ"י
 במינהל הפדגוגי

 ורכזי םמורי מפגש
 מחול

 3, באלול ח"כ)
( בספטמבר
 ר"מפמ באחריות

   פ"במזה מחול
 ארצי מורים מפגש

  בתיאטרון
 )כ"ח באלול,

 בר(בספטמ 3 
באחריות מפמ"ר 
 תיאטרון במזה"פ

יום עיון לאזרחי מדינת 
 ישראל לקראת 

תנ"ך המחוזיים החידוני 
 הפומביים

 ו' בתשרי ,)
 בספטמבר( 13

 ח"ןבאחריות מינהל 
_________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חזור
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 חשוון תשע"ד – 3102אוקטובר 
 
 

 ד"תשע חשוון                                                                                              0094  אוקטובר
 המועד               

 האירוע 
 שבוע ראשון

 09/9 – 5/90 
 שבוע שני

1/90 – 90/90 
    

 שבוע שלישי
94/90 – 99/90 

 שבוע רביעי
00/90 – 01/90 

    

 ע חמישישבו
 01/90 – 49/90 

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 

 שבוע תנועות הנוער
 ,תשריבל'  –ה"כ)

 -בספטמבר 29
 באוקטובר( 4 

באחריות מינהל 
 חברה ונוער

 

רחל אמנו  ום פטירתי 
 )י"א בחשוון, 

 באוקטובר( 11
 18-כרון הייום הז

 לרצח רבין 
 ,חשווןב)י"ב 

   באוקטובר( 11
 זה"פחינוך אזרחי במ

בחירות לרשויות 
 המקומיות

 חשוון, ב)י"ח 
 באוקטובר( 22
 

 יום הבטיחות בדרכים
 )כ"ה בחשוון, 

 באוקטובר( 29
באחריות אגף זה"ב 

  במינהל הפדגוגי

 בחירות למועצות תלמידים, הצגת מסגרות למחויבות ולמעורבות חברתית, בחירת מקומות התנדבות לתלמידים  
     יסודי-רה ביסודי ומינהל חברה ונוער בעלבאחריות החינוך לחיים בחב

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 ר"ח חשוון
א' -בתשרי)ל' 

 ,בחשוון
 באוקטובר( 1 – 4

  חג הקורבן   
 מוסלמים

 ,י"ג בחשוון –)ט'  
 ( אוקטוברב 11  – 13 

 חג הקורבן  )אלאדחא(
 דרוזים

 ,י"ד בחשוון –)ט'  
 (  אוקטוברב 18  –13 

  חג הסיגד  
   ,כ"ז בחשוון)
 באוקטובר(  31 

אגף קליטת באחריות 
 תלמידים עולים

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

יום הזיכרון לרחבעם 
 זאבי ז"ל

  ,)כ"ט בתשרי
 באוקטובר(  3

  ן"חמינהל  באחריות

עצרת נוער ממלכתית  
 ז"ליצחק רבין לזכר 

 ,)י"ב בחשוון
    באוקטובר( 11

 ח"ןמינהל  באחריות

   

 ויות, תחר חידונים,
  וכנסיםטקסים 

 
 
 

חידוני תנ"ך מחוזיים 
פומביים למצטייני 

 החידונים בכתב
 8 ,)ד' בחשוון

 באוקטובר(
 ן"חבאחריות מינהל 

 ארצי להבה כנס  
 בחשוון,  ו)כ"
 באוקטובר( 33

 ן"חמינהל באחריות 

 מפגשים
 מתוקשבים
 לתלמידים

למידה מקוונת 
במרחבים כיתתיים 

  )כ"ח בתשרי, 
 ר(באוקטוב 2

 באחריות מינהל 
 מדע וטכנולוגיה

    

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

  )מנכ"ליתהלשכת באחריות התחלת תהליך ההערכה של עו"ה )מורים/סגנים/מנהלים 

  באחריות אגף קליטת עולים סיום הקלדת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים ושיבוץ המורים בהתאם להנחיות 

 בליווי מינהלת בתי"ס בניהול עצמי במינהל הפדגוגי ספי במנב"סנטדיווח כ 

  באחריות אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י במינהל הפדגוגיהיערכות לקראת הגשת בקשות התאמה למועד חורף 

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים
 

 
 
 
 
 
 
 
 

משימות  2קיום 
"מבדק קריאה 

וכתיבה  
 בעברית/ערבית"

באחריות האגף לחינוך 
 יסודי במינהל הפדגוגי

מבדק  - עמי"תמבדק 
מיפוי השליטה בשפת 

שלב  /ערביתאם עברית
ב' לתלמידי כיתות ז' 

בבתי"ס שבתכניות 
ז' -אל"ה וט"ל )ב'

 1-11בחשוון, 
באחריות באוקטובר( 

אגף על יסודי ראמ"ה ו
 במינהל הפדגוגי

 מבחני סינון שלב א' 
 חשוון, ב)י"ח 

 טובר(באוק 22
באחריות האגף 

למחוננים ומצטיינים 
 במינהל הפדגוגי

 

 חזור
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 חשוון תשע"ד – 3102אוקטובר 
 

 ד"תשע חשוון                                                                                              0094  אוקטובר
 המועד                

 האירוע 
 שבוע ראשון

 09/9 – 5/90 
 שבוע שני

1/90 – 90/90 
    

 שבוע שלישי
94/90 – 99/90 

 שבוע רביעי
00/90 – 01/90 

    

 שבוע חמישי
 01/90 – 49/90 

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי

 

 מינהלי יום למידה
 מטה  לסגל ה 1 

 כל מינהלב
  ,)כ"ט בתשרי

 באוקטובר(  3
 מינהלכל באחריות 

 0מפגש עבודה   
 לכלל המפקחים

 ,בחשוון )כ' 
  באוקטובר( 24 

 באחריות 
 מרכז התחום

  
 

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים
 

מנהלי חינוך לפורום 
 םלמנהלי -משלב 

מפקחי חינוך לו
  שלבמ
 חט"בביסודי וב

 )כ"ח בתשרי, 
 באוקטובר( 2

מינהל הבאחריות 
  מזה"פהפדגוגי וה

 

מפגש סגל הפדגוגי של 
מינהל חברה ונוער 

ומינהל  מטה ומחוזות
 בשלומי -  מו"ט

 ' בחשווןה-)ב'
 (באוקטובר 8 - 1

ת מינהל חברה יובאחר
 רונוע

 

 מועצת מפקחי חמ"ד
 )י"ג בחשוון,

 באוקטובר( 11
 חמ"דבאחריות ה

רגונים עמותות ואכנס 
 בחשוון, י"א) מתנדבים

 באוקטובר( 11
 ח"ןבאחריות מינהל 

 של רפרנטיםל 1מפגש  
בחט"ב  "אופק חדש"
 חט"ע "עוז לתמורה"ו
 ז בחשוון, כ")

 באוקטובר( 31
מינהל הבאחריות 

 הפדגוגי

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה  

 םמנהלילכנס 
דשים בעל יסודי ח

 בחמ"ד
 )כ"ח בתשרי,

 באוקטובר( 2
 באחריות החמ"ד

מנהלי בתי ספר לכנס  
 מקדמי בריאות 

 ונציגי משרד הבריאות
 בחשוון, )י"ב

 באוקטובר( 11 
באחריות ממונה 
 בריאות, במזה"פ

 

 מנהלי למפגש 
 חינוך משלב ביסודי

 חשוון, ב)י"ט 
 באוקטובר( 23
חריות מרכזת בא

 התחום במינהל
 פדגוגיה

 בחברה מנהליםל כנס
 סבסוד בנושא הערבית
  הליבה ותכנית טיולים

 בחשוון,י"ט )
 באוקטובר( 23

 ח"ןמינהל באחריות 

 ם שלמנהלילמפגש 
  מרכזי מחוננים 

 בחשוון,  הכ")
 באוקטובר( 29

באחריות אגף מחוננים 
ומצטיינים במינהל 

   הפדגוגי

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פסיכולוגים למפגש 
 מחוזיים

)ב' בחשוון,   
באוקטובר( 1   

שפ"י  באחריות
  במינהל הפדגוגי

מינהלנים לכנס 
 מזכירות ביסודילו

 ובעל יסודי
 ' בחשוון, ה)
 באוקטובר( 9

 באחריות החמ"ד
 מפגש ארצי 

 למדריכי שפ"י 
 ' בחשוון, ה) 

 באוקטובר( 9
   אחריות שפ"יב

 עובדי של שנתי מפגש
 ר"שח אגף

 , בחשוון א"י)
 (באוקטובר 11

 ר"שח אגף באחריות
 הפדגוגי במינהל

________________ 
 

 
 רכזי מתנדבים כנס 

 חשוון, ב ח)י"
 באוקטובר( 22

 ן"מינהל חת באחריו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ארצי למורי מפגש 
 תרבות ישראל
 )כ"ה בחשוון,

 (באוקטובר 29 
ישראל  באחריות תרבות

 במזה"פ
מושב אגודת מנהלי 

 יחידות נוער
 בחשוון,  ז)כ"
 באוקטובר( 31

 ן"מינהל חבאחריות 

 
 
 

 חזור
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 כסלו תשע"ד – 3102נובמבר 
 

 ד"תשע כסלו                                                                                                 0094 נובמבר 
 המועד             

 האירוע 
 שבוע ראשון

9/99 – 0/99 
 שבוע שני

4/99 – 9/99 
 שבוע שלישי

90/99 – 91/99    
 שבוע רביעי

91/99 – 04/99 
 שבוע חמישי

03/99 – 40/99   

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 
 
 
 
 
 

     0מפגש   
 לרפרנט תחומי   

   ,י"א בכסלו)
 בנובמבר( 14

  

יום פתיחת הנושא: 
 "האחר הוא אני"

 )ט"ז בכסלו,
 בנובמבר( 19 

לאומי -השבוע הבין
 כויות הילדלז

 י"ט בכסלו, -)י"ד 
 בנובמבר(  22- 11 

המפקחת באחריות 
כויות הארצית לז

התלמיד במינהל 
 הפדגוגי

 

 שבוע התנ"ך למבוגרים
  ,בכסלו "וכ -"בכ)

 נובמבר( 29 – 21
 ח"ן באחריות מינהל

 ציון יום האיידס 
 , בכסלו א"כ) 

 (בנובמבר 24
שפ"י באחריות   

 במינהל הפדגוגי
יום המאבק באלימות 

 נגד נשים 
 בנובמבר( 21) 

 על הממונהבאחריות 
   האישה מעמד קידום

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

  

  
 ר"ח כסלו

 ,א' בכסלו-ל' בחשוון)
 בנובמבר( 4- 3

 מוסלמים:
 ראש השנה ההג'רית

 ,א' בכסלו-ל' בחשוון)
 בנובמבר( 4 - 3

מפגש לרפרנטים 
 של ההכלה 

 )א' בטבת,
 בדצמבר( 4 

 :יהודים
 ד"חב הגאולה חג

 ,בכסלו ט"י)
 (בנובמבר 22 

 
 

 יהודים: 
  חנוכה

 ' בטבת,ב-בכסלו ה")כ
 דצמבר(ב 1-בנובמבר 28

   

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

 
 
 

 יום הזיכרון לדוד  
  בן גוריון ז"ל

 , סלוז' בכ )
 בנובמבר(   13

   

תחרויות, חידונים, 
      טקסים וכנסים

 
 
 
 
 

 ך"תנ ניחידו  
למבוגרים בתפוצות 

 , בכסלו י"ב
 (בנובמבר 11

   ח"ןבאחריות מינהל 
  

 

יום עיון לקראת 
  ך הארצי"חידון התנ

 ט"ז בכסלו,
 בנובמבר( 19 

 ן-באחריות מינהל ח
כנס ארצי לזכויות 
 הילד  )י"ח בכסלו,

בנובמבר(  21 
המפקחת באחריות 

כויות הארצית לז
  התלמיד במינהל

 -מנהלים כנס 
 חירה מבוקרתב

   במרחבי חינוך 
 בכסלו, )י"ח

 בנובמבר( 21 
באחריות גף ניסויים 

 זמות במזה"פוי

 פורום יו"רים 
  מועצות תלמידים

 , בכסלו ב"כ)
 (בנובמבר 21

 ח"ןבאחריות מינהל 
 ושר ל"הרמטכ כנס

 ספר בתי לילמנה החינוך
 ,בכסלו ג"כ)
 (בנובמבר 21 

 ח"ןבאחריות מינהל 

 מפגשים
 מתוקשבים
 לתלמידים

ני עור סינכרויש  
"ניפגש ברשת" 

)י'  ו'-לתלמידי ה'
    בנובמבר( 13  בכסלו,

באחריות מינהל 
 מדע וטכנולוגיה

  

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

 באחריות לשכת המנכ"לית תוקשבת לכל המוערכיםמוערך במערכת המ-התחלת תהליך מעריך 

 באחריות שפ"י במינהל הפדגוגי בנובמבר( 22 - 3כ' בכסלו,  -)י"ט שאלון אח"מ מורים    

  )מינהל מדע וטכנולוגיהאישור תכניות עבודה משולבות תקשוב לבתי ספר מצטרפים חדשים )ממחצית נובמבר עד ינואר  

  נכ"לית והמינהל לעו"הבאחריות לשכת המסקר ביקוש מורים 

    באחריות שפ"י במינהל הפדגוגי בנובמבר( 22 - 3  -כ' בכסלו-תלמידים  )י"טשאלון אח"מ   מבדקים

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי
 

  
 
 
 
 

  1יום למידה ארצי  
 לסגל המטה במינהלים

 14)י"א בכסלו, 
חריות אב בנובמבר(

 "ליתלשכת המנכ
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 כסלו תשע"ד – 3102נובמבר 
 

  ד"תשע כסלו                                                   -המשך-                                         0094 נובמבר
                   

 המועד
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/99 – 0/99 

 שבוע שני
4/99 – 9/99 

 שבוע שלישי
90/99 – 91/99    

 שבוע רביעי
91/99 – 04/99 

 שבוע חמישי
03/99 – 40/99   

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

  0יום למידה ארצי  
  לכלל מפקחי המחוזות

  בנובמבר( 1,)ד' בכסלו

מפגש עבודה לכלל 
המפקחים בקדם 

 ביסודי ובייעוץ יסודי,
    0מפגש וכן 

   לרפרנטים תחומיים
 בנוב'( 14בכסלו, י"א )

 באחריות מרכז התחום 
חאלו"ם  מפגש מדריכי 
ומדריכי "עוז 

בכסלו, י"א )לתמורה" 
באחריות  בנובמבר( 14

 אגף על יסודי 
  של רפרנטיםל 2מפגש 

 "אופק חדש" בחט"ב 
    " חט"עעוז לתמורהו"

 14בכסלו, י"א )
באחריות  במבר(בנו

 ימינהל הפדגוגה

מפגש עבודה לכלל 
המפקחים בעל 

 יסודי
 בנוב'( 11בכסלו,י"ד )

באחריות מרכז 
 התחום

  0יום למידה ארצי 
 לכל סגל המטה

 מינהליםבכל ה 
  ,)י"ח בכסלו 

   בנובמבר( 21
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

י כנס ארצי לבתי"ס בניהול עצמ
 בנובמבר( 1ג' בכסלו, ) יסודי

באחריות מינהלת בתי"ס 
 בניהול עצמי

 במינהל הפדגוגי
מפגש למנהלי מרכזים חינוכיים 

בבתי חולים/מפגש למנהלי 
  מרכזים טיפוליים

באחריות  בנובמבר( 1ג' בכסלו, )
 האגף לחנ"מ במינהל הפדגוגי

מפגש למנהלי בתי"ס 
מיוחד חינוך 

 ואשכולות גנים
  )י' בכסלו,

 בנובמבר(  13
אגף לחינוך באחריות 

 מיוחד

י בתי למנהלכנס 
ספר  על יסודי 

 בחמ"ד
 )י"ז בכסלו,

 בנובמבר( 23 
 באחריות החמ"ד

 

 יוזמות עידודל מפגש
 28כ"ה בכסלו, ) חינוכיות
אגף על בליווי  בנובמבר(

 יסודי במינהל הפדגוגי

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

 נציגיל מפגש
  ד"חמ

 של משנתו לאור
 דוד חיים הרב
  הלוי

 ,בחשוון' ל)
 (בנובמבר 3

 באחריות
 ד"החמ

___________
__ 

מפגש 
פסיכולוגים ל

 מחוזיים
 ,בחשוון' ל)
 (בנובמבר 3

באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי

 
 
 
 
 
 
 

למורים מפגש למידה מקוון 
התקשוב הלאומית בתכנית 
אוריינות מחשב ומידע" "בנושא: 

באחריות בנובמבר(  1 ,בכסלו ')ג
 מינהל מדע וטכנולוגיה

  למתמודדי עיון יום
 הארצי ך"התנ חידון

 הפומבי
 , בכסלו' ט)

 (בנובמבר 12
 ח"ןבאחריות מינהל 

 למנהלי ארצי מפגש
 חינוכית רווחה

 שכונות ושיקום
 13-12, בכסלו' י-'ט)

 (בנובמבר
 ר"שח אגף אחריותב

 הפדגוגי במינהל
לרכזים ומפגש למורים 

מגמות ניהול עסקי  של
ה יוהנדסת תעשי

 - וניהול במכללות
 14כסלו, בי"א )ארצי  

באחריות  נובמבר(ב
מפמ"ר ניהול עסקי 

יה יהנדסת תעש
 וניהול, מו"ט

מורי רדיו למפגש 
 (בנוב' 13-12) חינוכי

באחריות מפקח 
טכנולוגיות תקשורת 

 המדע טכנולוגי מינהל

ים פסיכולוגלמפגש 
י"ד ) מחוזיים
 בכסלו, 

 (בנובמבר 11
באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי

אנשי למפגש 
  המקצוע של שפ"י   

 )י"ז בכסלו, 
 בנובמבר( 23

באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי 

מחנכים ל –ארצי מפגש 
לזהירות ולבטיחות 

 28)כ"ה בכסלו,  בדרכים
 באחריות אגף בנובמבר(

  זה"ב במינהל הפדגוגי
גני ילדים  ותמדריכלמפגש 

 בנובמבר( 28)כ"ה בכסלו, 
באחריות הקדם יסודי 

 במינהל הפדגוגי
מורים למדעי לגש  מפ

 החברה ולתושב"ע 
 בנובמבר( 28)כ"ה בכסלו, 

מדעי מפמ"ר באחריות 
  החברה ותושב"ע במזה"פ 

מורי ערבית במגזר למפגש 
 בר(בנובמ 1)ד' בכסלו,  הדרוזי

 ערביתבאחריות מפמ"ר 
 במזה"פ  

מורי חינוך לשוני בעל למפגש 
 יסודי במגזר הדרוזי

באחריות  בנובמבר( 1)ד' בכסלו, 
  מפמ"ר ערבית במזה"פ  

ארצי למורים ולרכזים  מפגש
ה וניהול  יבמגמת הנדסת תעשי

באחריות   בנובמבר( 1כסלו, בד' )
מפמ"ר מגמת ניהול עסקי , 

ה וניהול, יתעשיומגמת הנדסת 
 מו"ט

רכזי מגמות בגרות למפגש 
 כ"ה בכסלו,-)כ"א בחנ"ג

 בנובמבר( 28 – 24 
באחריות מפמ"ר חנ"ג 

 במזה"פ
 לעובדי ארצי מפגש
 ,בכסלו ה"כ) נים"המפת

 באחריות (בנובמבר 28 
   "פבמינה ר"שח אגף

מפגש ארצי למורי ומדריכי 
 28בכסלו,  ה)כ" פיזיקה

ות באחרי (נובמברב
 מפמ"ר פיזיקה במזה"פ

 

  
 חזור
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 טבת תשע"ד – 3102דצמבר  
 

 ד"תשע טבת                                                                                                        0094 דצמבר
 המועד             

 האירוע 
 שבוע ראשון

 9/90 – 1/90 
 שבוע שני

2/90 – 93/90 
    

 שבוע שלישי
95/90- 09/90   

 שבוע רביעי
00/90 – 02/90 

 שבוע חמישי
09/90 - 49/90 

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 יום זכויות האדם   
 (  בדצמבר 13)ז' בטבת, 

 באחריות המטה 
 פבמזה" לחינוך אזרחי

 

 -יום הלשון העברית  
יום הולדתו של 

  אליעזר בן יהודה 
 כ"א בטבת,)
 (בדצמבר 24 

באחריות מפמ"ר 
 מזה"פ עברית,

 

  הפדגוגי  במינהל אחריות שפ"יב (בדצמבר 31 – 1כ"ט בטבת,  -הול כ"ח בכסלווובאלכחודש לאומי למאבק בסמים 

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 יהודים: 
  חנוכההמשך 

 ' בטבת,ב-ה בכסלו)כ"
 (בדצמבר 1 -בנובמבר 28

כולל  יום חופשה 
 כ"ה בכסלו -שהתווסף ב

  טבת ר"ח
    )בדצמבר 4)א' בטבת, 

    

 

 נוצרים קתולים: 
 בדצמבר( 21 –24 חג המולד)

 חופשת החורף: - ובדואימגזר ערבי 
 בינואר( 13 –דצמבר ב 24)

  :חופשת החורף - דרוזים
 בינואר( 13– בדצמבר 24)

  ימי צום
 

 עשרה בטבת 
 בדצמבר( 13)י' בטבת, 

   

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

 
 
 
 
 

 יום הקדיש הכללי
 בדצמבר( 13)י' בטבת, 

ציון יום זאב  
ז'בוטינסקי  ז"ל 
 במערכת החינוך

 בדצמבר( 13)י' בטבת, 

   

תחרויות, חידונים, 
     טקסים וכנסים 

 ארציה ך"תנה חידון
   למבוגרים
 בדצמבר( 3, )ל' בכסלו

 ח"ןבאחריות מינהל 
 

 כנס נגישות
 בדצמבר( 9)ו' בטבת, 

 המינהל הפדגוגי
טקס ארצי לתלמידים 

שזכו במלגות בנושא 
 על יסודי –הרצל 

 בדצמבר( 13)י' בטבת, 
באחריות תרבות ישראל   

 במזה"פ

   

 מפגשים
 מתוקשבים
 לתלמידים

 שיעור מתוקשב 
 י"ב-לתלמידי י"א

  ספרות צרפתיתב
 בדצמבר( 13' בטבת, ז)

מפמ"ר באחריות 
  מזה"פצרפתית ב

 

 עור סינכרוני יש
פגש ברשת" י"נ

 ט' -לתלמידי כיתות ז'
 ,ו בטבת")ט
 בדצמבר( 18

באחריות מינהל מדע 
 וטכנולוגיה

  

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

 פעולות תוספתיות , ש, ניהול עצמי קרת תקן השעות, אופק חדבתל"ן, תכניות נרכשות, )בהדרגה(:  מאוחדת הלת בקרתחי
   באחריות אגף הבחינות במינהל הפדגוגייסודי( -ספר ביסודי ובעל-בתי"ס בתי 113-דגם של כנרכשות )מ

 מינהל הפדגוגי באחריות היסודי( -בעל בתי"סתקצוב תגבור לימודי מדעי היהדות )מדגם  ה עלבקרה תחילת   

 במזה"פויוזמות באחריות גף ניסויים  -ניסויים הספר -שאלוני הערכה ובקרת תהליכי ניסוי לבתי      

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

  במינהל הפדגוגי י"באחריות אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפהיערכות לקראת הגשה של בקשות התאמה למועד קיץ  

  מינהל מדע וטכנולוגיהמשולבות תקשוב לבתי ספר מצטרפים חדשים )ממחצית נובמבר עד ינואר( אישור תכניות עבודה 

  ,מינהל מדע וטכנולוגיה בדצמבר( 13שאלון סקר בנושא: "גלישה בטוחה ברשת האינטרנט" לתלמידי כיתות ה', ח', יא' )ז' טבת 

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים

שאלון אח"מ תלמידים 
  בדצמבר( 23-1)בית בער

באחריות שפ"י במינהל 
 הפדגוגי

ערכה בתחום החינוך הלשוני ביצוע משימות ה  
 (בדצמבר 31 – 22-)מה  ו'בכיתות: ג', ד', ה', 

   באחריות האגף לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי

 ןטחויאגף הבבאחריות  לתרגיל מוסדות חינוךכהיערכות  גננות  + רכזי ביטחוןים רשותיים לכנס ביטחון

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי

  
 
 

 2 מינהלי יום למידה 
 בכל מינהל מטה לסגל ה

 בדצמבר( 19 )ט"ז בטבת,
 מינהלכל באחריות 

   
 

 חזור 
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 טבת תשע"ד – 3102דצמבר  
 

 ד"תשע  טבת                                               -המשך-                                      0094 דצמבר
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
 9/90 – 1/90 

 שבוע שני
2/90 – 93/90 

 שבוע שלישי
95/90- 09/90   

 שבוע רביעי
00/90 – 02/90 

 וע חמישישב
09/90 - 49/90 

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

מפגש רפרנטים 
 4להכלה )א' בטבת 

 בדצמבר(
: י"שפ בכיריל מפגש

 פסיכולוגים, מפקחים
 מדריכים, מחוזיים

 בדצמבר( 1, ב' בטבת)
באחריות אגף שפ"י 

 במינהל הפדגוגי
י ימי עיון למפקח

ב' ) תנ"ך ממלכתי
 בדצמבר( 1, בטבת

מפמ"ר באחריות 
 במזה"פ תנ"ך ממ'

   למפקח 2מפגש 
 המתאם המחוזי

 בדצמבר( 12 )ט' בטבת,
באחריות מרכז התחום 

 במטה
מנהלי חינוך לפורום 
 םלמנהלי -משלב 

 ומפקחי חינוך משלב 
 ביסודי ובחט"ב

 בדצמבר( 11)ח' בטבת, 
באחריות המינהל 
 הפדגוגי והמזה"פ 

 

 רפרנטיםמפגש 
 למחוננים ומצטיינים

 )ט"ז בטבת,
 בדצמבר( 19 

אגף  באחריות
מחוננים ומצטיינים 

 מינהל הפדגוגי ב
 מועצת מפקחי חמ"ד 

 )ט"ז בטבת,
 בדצמבר( 19 

 באחריות החמ"ד

מפקחי בתי למפגש 
ספר מובילי פדגוגיה  

 איכותית ביסודי
 כ"ג בטבת,) 

 בדצמבר( 21
באחריות  האגף 

חינוך יסודי, ל
 המינהל הפדגוגי

 

 

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה 

 
 
 
 

מנהלים מקיפים לכנס 
 בעל יסודי בחמ"ד

 בדצמבר( 13' בטבת, ז)
 באחריות החמ"ד

מנהלי למפגש 
 8, ' בטבתה) אותמתי"

באחריות  בדצמבר(
מ מינהל האגף לחנ"

 הפדגוגי

  מנהליארצי למפגש 
 לום חא
 בטבת, ו)ט"

 בדצמבר( 18 
באחריות אגף על 

יסודי במינהל 
 יהפדגוג

  
 

 מפגשי 
 בעלי תפקידים 
 בשעות אחה"צ

 

פסיכולוגים למפגש 
)כ"ח  מחוזיים
בדצמבר( 1בכסלו,   

באחריות שפ"י 
  במינהל הפדגוגי

 םמפגש ארצי למורי
מדריכי מתמטיקה לו

)כ"ח  יסודיבעל 
 בדצמבר( 1בכסלו, 

באחריות אגף מדעים 
  במזה"פ

למורי ארצי מפגש 
)כ"ח  מדעי המחשב

 בדצמבר( 1בכסלו, 
באחריות מפמ"ר 

 מדעי המחשב, מו"ט
_____________ 

מפגש ארצי למורי 
 ערבית ואסלאם

 1 )כ"ח בכסלו,
 בדצמבר(

באחריות מפמ"ר 
ערבית ואסלאם 

  במזה"פ
מפגש  למנחי עבודות 

 מכונות בהנדסת  גמר
 3ו, כסלב)ל' 

-מו"ט (בדצמבר
 למורי ארצימפגש 

 וטכנולוגיה מדע
 1 בטבת 'ב) ב"בחט

 באחריות  (בדצמבר
 "וטמ ר"מפמ

בנושא ארצי מפגש 
 זכויות האדם והאזרח 

 בדצמבר( 13)ז' בטבת, 
באחריות המטה 

 לחינוך אזרחי

מפגש לרכזי מקצוע 
 אומנויות

 בדצמבר( 13)ז' בכסלו, 
אגף  באחריות

 אומנויות  במזה"פ

 

כנס מועמדים לניהול 
 בחמ"ד

 )י"ד בטבת, 
 בדצמבר( 11

 באחריות החמ"ד
ם בנושא יום עיון לגופי

     "שנת שירות"
 בטבת, וט")
 בדצמבר( 18 

 ן-חבאחריות מינהל 

 םמוריל מפגש
 לשוןל מדריכיםלו
" יהודה בן אליעזר"

 )כ"א בטבת, 
 בדצמבר( 24

באחריות מפמ"ר  
 מזה"פעברית  ב

מפגש ארצי למורים 
 חונכים בחנ"ג   

 )כ"ו בטבת, 
 בדצמבר( 29

באחריות מפמ"ר חנ"ג 
 במזה"פ

______________ 
למנהלים,  מפגש ארצי

מרכזי למורים ול
 חונניםמ
 בטבת,  )כ"ו 

 בדצמבר( 29
אגף מחוננים באחריות 

ומצטיינים במינהל 
 הפדגוגי

 
מרכזי לו םמפגש למורי

המכללות בהנדסת 
טבת, ב)כ"ח  מכונות

        בדצמבר( 31
 באחריות מו"ט

מפגש למדריכי מרכזי 
 מניפות הדרכה

 31)כ"ח טבת, 
        בדצמבר(

באחריות לשכת 
 ההדרכה
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 טבת תשע"ד – 3102דצמבר 
 

 

 ד"תשע  טבת                                               -המשך-                                      0094 דצמבר
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
 9/90 – 1/90 

 שבוע שני
2/90 – 93/90 

    

 שבוע שלישי
95/90- 09/90   

 שבוע רביעי
00/90 – 02/90 

 שבוע חמישי
09/90 - 49/90 

לי מפגש עם בע
 תפקידים

 

 מורי ספרות למפגש 
 בדצמבר( 1, בכסלו ח"כ)

באחריות מפמ"ר ספרות   
 במזה"פ

 אמנויות מגמת מוריל מפגש
 בדצמבר( 1, בכסלו ח"כ) העיצוב

 אמנויות מגמת ר"מפמ באחריות
  ט"מו של העיצוב

   קידום נוער היל"הלמפגש ארצי 
 בדצמבר( 3 ,)ל' בכסלו

 ח"ןבאחריות מינהל 
 למורי כימיה מפגש ארצי
 בדצמבר( 3)ל' בכסלו, 

באחריות מפמ"ר כימיה 
  במזה"פ

 בגיל ר"שח למדריכי ארצי מפגש
 (בדצמבר 3, בכסלו' ל) רךה

 במינהל ר"שח אגף באחריות
  הפדגוגי

הוקרה למגשרים חינוכיים מפגש 
 בין תרבותיים

 בדצמבר(   4 טבת ' בא)
תלמידים קליטת אגף באחריות 

 עולים
 ריכי שפ"י ארצי למדמפגש 

 בדצמבר(   4 ,טבת' בא)
  אחריות שפ"יב

 מורי תנ"ך )ב' בטבת,למפגש  
 בדצמבר( 1

  באחריות מפמ"ר תנ"ך  במזה"פ
---------------------------------- 

  מפגש ארצי למורי  חלמי"ש
 בדצמבר( 1 )ב' בטבת, בחמ"ד

 באחריות החמ"ד
מפגש ארצי למורי קליטת עלייה 

 בדצמבר( 1 )ב' בטבת, בחמ"ד
 באחריות החמ"ד

 א"מל תכנית לרכזי ארצי מפגש
 (בדצמבר 1, בטבת' ב)

 במינהל ר"שח אגף באחריות
 הפדגוגי

    

 
 
 

 חזור
 
 
 
 
 



 לוח גאנט ארצי

          00 – 5103095טלפון  99999ירושלים  מיקוד  - 0דבורה הנביאה רחוב  – המינהל הפדגוגי -משרד החינוך  
22 

 

 
 

 
 שבט תשע"ד – 3102ינואר 

 
 
 

 ד"תשע שבט                                                                                                       0093 ינואר
 המועד                 

 האירוע 
 שבוע ראשון

9/9 – 3/9 
 שבוע שני

5/9 – 99/9 
    

 שבוע שלישי
90/9 – 92/9 

 שבוע רביעי
99/9 - 05/9 

 שבוע חמישי
01/9 – 49/9    

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 
 
 

מערכת החינוך שבוע     
 גד אלימות מיניתנ

באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי   
 יום הולדת לכנסת

 )ט"ו בשבט,
 בינואר( 11

באחריות חינוך 
יסודי ועל חברתי 

 יסודי

 יום גוש קטיף
 ,כ"ב בשבט)

  בינואר(  23
באחריות המינהל 

 לחינוך דתי

 ל'-ה"כ)  שבוע החלל
 (21-31/1/14  שבטב

 באחריות מינהל מו"ט
 יום הזיכרון 

 לאומי לשואה-הבין
 בשבט,  כ"ו)

באחריות  בינואר( 21
 ח"ןמינהל 

_______________ 
 יום המשפחה

 ,)ל' בשבט
 (בינואר 31

 באחריות חינוך חברתי
 יסודי ועל יסודי

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

  :קתוליםנוצרים 
  ראש השנה 

 ,כ"ט טבת)
 (בינואר 1

____________ 
 ר"ח שבט
  ,)א' בשבט

 (בינואר 2

 :קתולייםנוצרים 
 חג ההתגלות 

 ר(בינוא 1 בשבט, ה')
 ודוכסים:נוצרים אורת

 חג המולד  
 ז' בשבט,-)ה' 

 (בינואר 8 – 1
ימי החופשה שנוספו  2

של  לחופשות הרשמיות
  המגזר:

 ' בטבת תשע"ד, ט-ח'
  2314בינואר  13 – 9
 

 יהודים:
ראש  –ט"ו בשבט 

 השנה לאילנות
 )איננו יום חופשה(

 )ט"ו בשבט,  
  בינואר( 11

 מוסלמים:
 הולדת הנביא מוחמד

 )י"ב בשבט, 
 ( בינואר 13 

  :אורתודוכסיםנוצרים 
  ראש השנה 
 )י"ג בשבט,

 (בינואר 14

נוצרים 
 :אורתודוקסים
 חג ההתגלות 

 )י"ח בשבט,
 ר(בינוא 19

 דרוזים:
 חג הנביא אליהו, 

 עיד אל חד'ר
 )כ"ד בשבט,

 בינואר( 21

 ר"ח אדר א'
 ,א' באדר א'-ל' בשבט)

 (בפברואר 1 – בינואר 31

 חופשת החורף: המשך -ובדואימגזר ערבי 
 בינואר( 13 –דצמבר ב 24)

  :חופשת החורףהמשך  - דרוזים
 בינואר( 13– בדצמבר 24)

   

תחרויות, חידונים, 
  טקסים וכנסים 

 
 
 

 לנוער ך"תנ חידוני
  ,)ו' בשבט ב"י-'ט 

באחריות  (בינואר 1
 ח"ןמינהל 

 נוער לבני ה"הל צעדת
  ,)ח' בשבט

באחריות  (בינואר 9
  ח"ןמינהל 

ר אליפות בתי הספר גמ
 בכדורסל            

 9 – 1ח' בשבט, -)ד'
 בינואר(

באחריות מפמ"ר חנ"ג 
  במזה"פ

 מנהליל ארצית ועידה
 ברשויות נוער יחידות

 ,בשבט  ז'-'ה)
באחריות  (בינואר 1-8

 ח"ןמינהל 

 

גמר ארצי במרוצי  
 שדה 
 כ"ב בשבט,-)י"ח

 בדצמבר( 23 – 19 
באחריות מפמ"ר 

 חנ"ג במזה"פ
 "רמון אילן" חידון

 23,בשבט ט"י)
 (בינואר

 ר"מפמ באחרויות
 וטכנולוגיה מדע

טקס ע"ש רחבעם 
מלגות  -זאבי 

ופרסים בלימודי א"י 
 )כ"בוארכיאולוגיה 

 בינואר(  23בשבט, 
 ר"מפמ באחריות

 ישראל ארץ לימודי
, וארכיאולוגיה

 פ"מזה

גמר אליפות בתי הספר 
 בכדורעף

 – 21כ"ט בשבט , -)כ"ה
 נואר(בי 33

באחריות מפמ"ר חנ"ג 
 במזה"פ

_________________ 
 לנוער החינוך שר פרס

 ש"ע ב"י-א"י מתנדב
  ל"ז ריבן אלעד

 בינואר( 29 ,טבתב כ"ח)
 ח"ןבאחריות מינהל 

 כ"ו) כנס החינוך והחלל
 בינואר( 21בשבט, 

 ט"ומבאחריות מינהל 
_______________ 
 

 

 חזור
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 ד"תשע שבט                                                -המשך-                                              0093 ינואר
 המועד                  

 האירוע 
 שבוע ראשון

9/9 – 3/9 
 שבוע שני

5/9 – 99/9 
 שבוע שלישי

90/9 – 92/9 
 שבוע רביעי

99/9 - 05/9 
 שבוע חמישי

01/9 – 49/9    
 מתוקשבים מפגשים

 לתלמידים

פגש ינ"סינכרוני  עוריש 
לתלמידי כיתות  "ברשת

 "בי -י'
              בינואר( 8 ,)ז' בשבט

באחריות מינהל מדע 
 וטכנולוגיה

 

   

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

 מנכ"ליתהלשכת באחריות התקדמות במימוש היעדים )במהלך ינואר( העל  שאלון אינטרנטי למנהלים לדיווח  

 ית מנכ"להלשכת באחריות ב על סיום תצפית ראשונה להערכת מורים דיווח מתוקש 

  עו"הבאחריות מינהל הערכה מעצבת של מורים מתמחים      

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

  הפדגוגי באחריות שפ"י במינהלשאלון אח"מ מורים 

 עו"ה מינהל באחריות מתמחים מורים של שנתית אמצע מעצבת הערכה      

  במינהל הפדגוגי    באחריות אגף בחינותבחינות בגרות: מועד חורף  

  מספר +  והערכת רפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" מיצ"בה במסגרתבית ספרי וסביבה פדגוגית  אקליםשאלוני
 ה"ראמ באחריות במרץ( 23 –בינואר   12י"ח אדר ב',  -) י"א שבט שאלות בנוגע לתנועות הנוער

 ה"ראמ באחריות במרץ( 23–בינואר  12י"ח אדר ב', -)י"א שבט 21-ה  למאה החינוך' מע להתאמת התכנית הערכת 

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים

 
 
 
 
 

שאלון אח"מ     
 31-12 -מתלמידים )

באחריות בינואר( 
 שפ"י במינהל הפדגוגי

 לנהלים ותרגול כניסה למקלט בכל מוס"ח  ארצית של גננות, מורים ומנהלים היערכות  ביטחון
  הביטחוןבאחריות אגף 

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי
 

 3 מינהלייום למידה 
בכל מטה לסגל ה

 הל מינ
  ,)א' בשבט 

 בינואר( 2
 מינהלכל באחריות 

     
 

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

ימי עיון למפקחי 
 -חמ"ד  )כ"ט בטבת

 2 – 1א' בשבט, 
 בינואר( 

 באחריות החמ"ד

רפרנטים ל 3מפגש      
 בחט"ב  "אופק חדש"
 "עוז לתמורה"ו

 ,"ב בשבטכ)  חט"ע
 (בינואר 23 

מינהל הבאחריות 
 הפדגוגי 

 2מפגש עבודה 
 לכלל המפקחים

 לפי תחומים
 בשבט, )כ"ט 

באחריות  בינואר( 33
 מרכז התחום במטה

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה  

 
 
 
 
 

מפגש הערכות בנושא    
 הממוחשבהמשוב 

לתלמידי  בגיאוגרפיה
נציגי בתי הספר ט' 

 183-מכלנושא המשוב 
 בתי"ס שיעלו בדגימה

22-29/01/2014 - 
 ראמ"ה( באחריות)

 חזור

 ארצי 
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 שבט תשע"ד - 3102ינואר 
 

 

 ד"תשע שבט                                                -המשך-                                              0093 ינואר
 המועד                   

 האירוע 
 שבוע ראשון

9/9 – 3/9 
 שבוע שני

5/9 – 99/9 
    

 שבוע שלישי
90/9 – 92/9 

 שבוע רביעי
99/9 - 05/9 

 שבוע חמישי
01/9 – 49/9    

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פסיכולוגים למפגש 
 מחוזיים

 בינואר( 1, בשבט ד')
באחריות שפ"י במינהל 

 הפדגוגי
מפגש מנהלים ומורים 

 בנושא יום החלל  
 כ"ט בשבט,  –)כ"ה 

 בינואר( 33 –21 
שכול מדעי באחריות א

 הטבע במזה"פ     
_________________ 

מדריכי ארצי למפגש 
 לחינוך יסודי האגף

 בינואר( 1 ) ו' בשבט,
באחריות האגף לחינוך 

יסודי, המינהל 
   הפדגוגי

_________________ 
מפגש למורי רובוטיקה 

 1שבט, ב)ד'  בחטה"ע
               בינואר(

 באחריות מו"ט
מפגש למידה מקוון 

מורים בתכנית ל
התקשוב הלאומית 

אוריינות "בנושא: 
מחשב ומידע"                         

בינואר(  8)ז' בטבת, 
באחריות מינהל מדע 

 וטכנולוגיה

פורום ארצי למנחי  
 מועצות רשותיות

  ,י"ד בשבט) 
 (בינואר 11

 ח"ןבאחריות מינהל 
 לראשי עיון יום

  מכינות
  ,)י"ד בשבט

 (בינואר 11
 ח"ןות מינהל באחרי

 
 חקרעיון לעבודות יום 

  ,)י"ד בשבט
 (בינואר 11
פמ"ר אחריות מב

    זה"פתנ"ך במ

 ייחודיות תכניות כנס
 , בשבט א"כ)

 ( בינואר 22
 תכניות באחריות
' א אגף ייחודיות

  פ"במזה

ערכות למשוב יכנס ה
ארצי מדגמי 

   בגיאוגרפיה
 )כ"א בשבט, 

  (בינואר 22
 באחריות ראמ"ה

 

 

מפגש מורים 
ותלמידים בנושא 
הנצחת קורבנות 

על יסודי ו – השואה
   יסודי

 בינואר( 21 )כ"ו בשבט,
באחריות המטה 

לחינוך אזרחי  
 במזה"פ

 יועצות חמ"ד למפגש 
 בשבט, כ"ח)
 בינואר( 29 

 באחריות החמ"ד
מורי חינוך למפגש 

 מיוחד בחמ"ד 
 29)כ"ח בשבט, 

 (בינואר
 באחריות החמ"ד

ערכות למשוב יכנס ה
ארצי מדגמי 

   בגיאוגרפיה
 )כ"ח בשבט, 

  (בינואר 29
 באחריות ראמ"ה

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 חזור
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 אדר א' תשע"ד – 3102פברואר 
 
 
 

 תשע"דא' אדר                                                                                                     0093פברואר 
 המועד                
 האירוע 

 שבוע ראשון
 9/0  

 שבוע שני
 0/0 – 2/0   

 שבוע שלישי
9/0 – 95/0    

 שבוע רביעי
91/0 – 00/0    

 שבוע חמישי
 04/0 – 02/0   

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

  
 
 

היום הבינלאומי  
 לאינטרנט בטוח
 11)י"א באדר א', 

 בפברואר( 
באחריות מינהל מדע 

 וטכנולוגיה
שבוע האינטרנט 
 גלישה בטוחה   

-11 ג באדר א',"י -)ט'
 בפברואר(   9

באחריות מינהל מדע 
 וטכנולוגיה

  

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

  
 
 
 

 :םלינוצרים קתו
 כניסת המשיח 

 אל ההיכל 
 )ב' באדר א',

 בפברואר( 2)

 נוצרים מארונים:
 חג מאר מארון 

 )ט' באדר א', 
 בפברואר( 9
נוצרים  

כניסת  :ודוכסיםאורת
 המשיח אל ההיכל 

 )ט"ו באדר א', 
 (בפברואר 11

  :אחמדי
יום הרפורמה 

 המובטח
 ,א' באדר כ')
 (בפברואר 23 

 

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

 
 
 

יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל שמקום  

 קבורתם לא נודע   
 (בפברואר 1)ז' באדר א', 

   

תחרויות, חידונים, 
      טקסים וכנסים

 
 
 
 
 

 מחוזיים ך"תנ חידוני
 לנוער

 )ד' באדר א',
 פברואר(ב 4 

 באחריות מינהל ח"ן

מרוץ הר שושנים 
 למש"צים 

 באדר א',   י"ד)
 בפברואר( 14

 ןבאחריות מינהל ח"
 
 

ההשתלמות השנתית 
 מחלקותמנהלי ל

 החינוך ברשויות
 המקומיות

 כ' באדר א' ,-)י"ח
 בפברואר( 23 – 18

באחריות איגוד 
מנהלי מחלקות 

  חינוך
הקונגרס הציוני כנס 

 של הנוער בישראל
 תלמידי כיתות ל
י"ב חבר המועצה -י'

 הציונית
 באדרי"ח -)י"ז

 בפברואר(  18 - 11
 ן"חבאחריות מינהל 

תורה  -חידון ארצי 
שבעל פה לתלמידי 

  החט"ע
 )י"ט באדר א',

 בפברואר( 19 
באחריות מפמ"ר 
 תושב"ע במזה"פ

חידון ארצי לתלמידי 
 -ביולוגיה בעל יסודי 

 שלב הגמר
 )כ"ה באדר א',

 ברואר(בפ 21 
באחריות מפמ"ר 

  ביולוגיה   במזה"פ
כנס ארצי פורום רשותי 

 נוער  של יו"רים 
 )כ"ו באדר א',  

 בפברואר( 21
  באחריות מינהל ח"ן

  
 

 
 חזור
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 אדר א' תשע"ד – 3102פברואר 
 

 

 תשע"ד  א' אדר                                                    -המשך-                                  0093פברואר 
 המועד                 

 האירוע 
 שבוע ראשון

 9/0  
 שבוע שני

 0/0 – 2/0   
 שבוע שלישי

9/0 – 95/0    
 שבוע רביעי

91/0 – 00/0    
 שבוע חמישי

 04/0 – 02/0   
 מתוקשבים מפגשים

 לתלמידים

עור סינכרוני יש   
 "פגש ברשתינ"

 -לתלמידי כיתות ה'
 )י"ח באדר א', ו'
 בפברואר( 18 

באחריות מינהל מדע 
 וטכנולוגיה

 

 

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

  ,באחריות גף ניסויים ויוזמות במזה"פאישור מוסדות שיצטרפו לניסוי בהתאם לתבחינים    

 הפדגוגי במינהל י"שפ אחריותב ( בפברואר 28-9) בערבית תלמידים מ"אח שאלון 

 ה"ראמ באחריותבמרץ(  1-בפברואר 2ד' אדר ב' ,   -) ב' אדר א'  בגיאוגרפיה מדגמי ארצי משוב 

   מספר שאלות +  והערכת רפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" מיצ"בה במסגרתבית ספרי וסביבה פדגוגית  אקליםשאלוני
 ה"ראמ באחריות במרץ( 23 –בינואר   12י"ח אדר ב',  -) י"א שבט בנוגע לתנועות הנוער

 ה"ראמ באחריות במרץ( 23–בינואר  12י"ח אדר ב', -)י"א שבט 21-ה למאה החינוך' מע להתאמת התכנית הערכת 

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים

 
 
 

משוב ארצי מדגמי 
תכנית  "יבגיאוגרפיה עפ

 הלימודים לחט"ב 
 בפברואר( 1)ו' באדר א', 

באחריות מפמ"ר 
 במזה"פ גיאוגרפיה

מבחן בעברית  
י"ח )לדוברי ערבית 

 18באדר א', 
 באחריות (בפברואר

 ה"ראמ

 

  ביטחון
 
 
 

  תרגיל מוס"ח ארצי   
 כניסה למקלטים 

 באדר א',   ד)כ"
 פברואר(ב 24

 הביטחוןבאחריות אגף 

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי
 

  
 
 
 
 
 

 יום למידה ארצי שני  
מפקחי כלל ל

 המחוזות
 ,) כ' באדר א'

 בפברואר( 23 
לשכת באחריות 

 מנכ"ליתה

 שנייום למידה ארצי 
 כל סגל המטהל

 המינהלים  בכל
 ,'באדר א)כ"ז  

 בפברואר( 21
לשכת באחריות 

 מנכ"ליתה

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

  מועצת מפקחי חמ"ד 
 בפברואר( 1, א' )ו' באדר

באחריות החמ"ד    
 

פורום מנהלי חינוך 
 םלמנהלי -משלב 

 מפקחי חינוך משלב לו
 ביסודי ובחט"ב
 )י"ב באדר א', 

 בפברואר( 12
באחריות המינהל 
 הפדגוגי והמזה"פ 

 

מנהלים בחינוך לכנס  
 העל יסודי במגזר הערבי

 ,באדר א' ו)כ"
 בפברואר( 21

באחריות: אגף 
אגף חינוך על  הבחינות,

יסודי, אגף חינוך במגזר 
 הערבי

הטמעת כלי הערכת  
יועצים: מפקחים על 

 )כ"ו באדר א', הייעוץ
 בפברואר( 21 

במינהל  באחריות שפ"י
  הפדגוגי

 
 חזור
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 אדר א' תשע"ד - 3102פברואר 

 

 

 תשע"ד  א' אדר                                                    -המשך-                                  0093פברואר 
 המועד                
 האירוע 

 שבוע ראשון
 9/0  

 שבוע שני
 0/0 – 2/0   

 שבוע שלישי
9/0 – 95/0    

 שבוע רביעי
91/0 – 00/0    

 שבוע חמישי
 04/0 – 02/0   

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה  

 
 
 
 
 
 
 

 מנהלי ארצי למפגש   
מפקחים לבתי ספר ו

 כוללים במוכשר
 חדש" אופק"בנושא 

 )י"טלתמורה"  עוז"ו
 בפברואר( 19, דר א'אב

באחריות המינהל 
  הפדגוגי

מפגש למנהלי חינוך 
 משלב ביסודי

 )כ"ו באדר א', 
 (בפברואר 21

באחריות מרכזת 
התחום במינהל 

 הפדגוגי

 

מפגש עם בעלי 
 יםתפקיד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פסיכולוגים מפגש ל
 מחוזיים

 בפברואר( 2, )ב' באדר א'
באחריות שפ"י במינהל 

  הפדגוגי
 

 
 םמפגש ארצי למדריכי
 לחינוך לשוני ביסודי

 )כ"ה בשבט,
 בפברואר(  1

באחריות האגף לחינוך 
 יסודי, המינהל הפדגוגי

 

 
חידון תרבות צרפת 
 -לתלמידי העל יסודי 

 חצי גמר
 )ה' באדר א', 

 בפברואר( 1
באחריות מפמ"ר 
 צרפתית  במזה"פ

 
 חיילות מורות כנס

 בפברואר( 2, ב' באדר א')
  ח"ןמינהל באחריות 

קידום לכנס ארצי 
 היל"הנוער 

 באדר א', י"א)
 בפברואר( 11 

 ח"ןבאחריות מינהל 
 
 

ארצי למדריכי  מפגש
 י      "שפ

 )י"ב באדר א',  
 בפברואר( 12

באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי

 

 
 ערביכפרי מגזר  מפגש

למדריכי נוער ומנהלי 
  יחידות 

 'אדר א"ב בי-א)י"
 בפברואר( 12 – 11

 באחריות מינהל ח"ן
 
 

 למנהלים מפגש
 חדשים מפקחיםלו

 הערכת כלי טמעתה
 מנהלים ,מורים
', א אדרב ג"י)  וסגנים

 (בפברואר 13
  על הממונה באחריות

, מורים הערכת
 ובעלי סגנים, מנהלים

 ועוז באופק תפקידים
 

תלמידים למפגש 
היסטוריה  -מורים לו

 מורחב 
 ' באדר א',)כ

 בפברואר( 23 
באחריות מפמ"ר 

  היסטוריה   במזה"פ
 

מפגש למורים 
המנחים עבודות גמר 

ברובוטיקה במגמה 
להנדסת מכונות 

והנדסת חשמל 
 ואלקטרוניקה 

 ,א' אדרב)כ"ו 
 בפברואר( 21 

 באחריות מו"ט
_____________ 

 למנהלי עיון יום
)כ"ו  נוער ארגוני

 21, א' אדרב
ות באחרי בפברואר(

  ח"ןמינהל 

 

 
 

 
  

 חזור
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 אדר ב' תשע"ד -אדר א' - 3102מרץ 
 

 

 ד"תשע' ב אדר-'א אדר                                                                                           0093 מרץ
 המועד              

 האירוע 
 אשוןשבוע ר

0/4 – 2/4 
 שבוע שני

 9/4 – 95/4 

 שבוע שלישי
91/4 – 00/4 

 שבוע רביעי
04/4 – 09/4  

 שבוע חמישי
40/4 – 49/4 

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 יום המורשת הדרוזית 
 במרץ( 4, ב' באדר ב')

באחריות הממונה על 
    המורשת הדרוזית 

 יום החינוך המיוחד
 במרץ( 1 ,)ג' באדר ב'

ריות חנ"מ במינהל באח
 הפדגוגי

 יום המעשים הטובים
  ,' באדר ב'ט)

באחריות   (במרץ 11
 החינוך החברתי
 יסודי ועל יסודי

 

לאומי -היום הבין
 למאבק בגזענות 

 "ט באדר ב',)י
 במרץ( 21 

המטה באחריות 
 לחינוך אזרחי  

 יום המים 
 לאומי -הבין

 י"ח באדר ב',)
   במרץ( 23

באחריות מפמ"ר 
    פיהגיאוגר

 החינוךשבוע 
 לכל המערכת

 ,כ"ז באדר ב'-כ"א
 במרץ( 28 – 23)

במהלך שבוע זה 
יתקיימו אירועים 

פרטים  -נוספים 
 בהמשך

 יום הצרכן 
 ,באדר ב' כ"ב)

 במרץ(  24
 באחריות המזה"פ

 

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 ר"ח אדר ב'
 ,'א' באדר ב-ל' באדר א')
 (במרץ 3 – 2 

 יהודים: 
  פורים

 ,ב' ט"ו באדר-ד)י"
 במרץ( 11 – 11

 בהאים:
 "נורוז"ראש השנה 

   21 )י"ט באדר ב',
 במרץ(

  :אחמדי
 יום המשיח המובטח

 ב' באדר כ"א)
 (במרץ 23 

-חג הבשורה
 :קתולים

 ,באדר ב' כ"ג)
 במרץ( 21

  

  ימי צום
 
 

 יהודים:
 תענית אסתר

 י"א באדר-)הוקדמה
 (במרץ 13, ב'

   

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

 ם הזיכרון לזכר יו
 מנחם בגין ז"ל 

 (במרץ 1)ד' באדר ב', 

   

 יום הזיכרון לזכר 
 יוסף טרומפלדור ז"ל 

 , ב')י"א באדר  
 (במרץ 13

   

תחרויות, חידונים, 
     טקסים וכנסים 

יום האישה כנס 
 הבינלאומי

 (במרץ 2 ,ל' באדר א')
  המזה"פבאחריות 

 של"ח בשבילי הלב לנוער
 במרץ( 1)ג' באדר ב', 

 באחריות מינהל ח"ן
 
 
 
 

כנס פדגוגיה חדשנית 
למורים בתכנית 

 התקשוב הלאומית 
   במרץ( 11, ט' באדר ב')

באחריות מינהל מדע 
  וטכנולוגיה

חידון הארצי גמר 
תרבות צרפת  בנושא

 ציגינבנוכחות 
שגרירויות צרפת 

 12, י' באדר ב') ובלגיה
 (במרץ

מפמ"ר באחריות 
  מזה"פצרפתית ב

 

 ארצי ך"תנ חידון
 בכתב - לנוער

 )ט"ז באדר ב',
 במרץ( 18

 באחריות מינהל ח"ן
חידון "סובב ישראל" 

 שלב – ב"חט לתלמידי
 ',)י"ח באדר ב ארצי

 במרץ( 18 
באחריות מפמ"ר 

 במזה"פ גיאוגרפיה
אולימפיאדה החידון 

 ארצית בכימיהה
 - יסודי-לתלמידי העל

 שלב הגמר
 כ' באדר ב',-)י"ט

  במרץ( 23 – 19 
באחריות מפמ"ר 

 במזה"פכימיה 
 למדע  והמנהל

  וטכנולוגיה
_______________ 

 לדור דור טקס
 ' ו תותיכ לתלמידי

 19באדר ב',  )י"ט
  רץ(במ

 מורשת אגף באחריות
 פ"זהמ -ק"י 

זוכי  לבתי"סס טק
 פרסי החמ"ד 

 )כ"א באדר ב', 
 במרץ( 23

 באחריות החמ"ד
טקס פרס החינוך 

)כ"ב באדר  היישובי
 במרץ( 24ב', 

  12-ל ך"תנ חידון
 – םמצטייני נוער בני

 )כ"ג באדר ב', פומבי
 במרץ( 21 

 באחריות מינהל ח"ן
מדע תערוכת תוצרי 

גיה )כ"ג טכנולוו
 במרץ(  21באדר ב', 

באחריות מפמ"ר 
  חברה במזה"פ
של"ח בני נוער 
 בשביל ישראל
 )כ"ד באדר ב',

 במרץ( 21 
 באחריות מינהל ח"ן

 הכספות טורניר
' ב באדר ד"כ-ג"כ)

 (במרץ 21-21
 ר"מפמ באחריות
 פ"מזה, פיסיקה

  מחוזי אבות פרקי חידון
', ב באדר ח"כ) ד"בחמ

 (במרץ 33
 ד"מהח באחריות

 

 חזור
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 אדר ב' תשע"ד -אדר א' - 3102מרץ 
 
 

 ד"תשע' ב אדר-'א אדר                                                                                           0093 מרץ
                  

 המועד
 האירוע 

 שבוע ראשון
0/4 – 2/4 

 ע שנישבו
 9/4 – 95/4 

 שבוע שלישי
91/4 – 00/4 

 שבוע רביעי
04/4 – 09/4  

 שבוע חמישי
40/4 – 49/4 

 מפגשים
 מתוקשבים
 לתלמידים

  
 

מתוקשב בשוויון  מפגש
 לתלמידיבין המינים 

 הרוח מדעי
 במרץ( 9)ז' באדר ב', 

באחריות המזה"פ 
  והמינהל הפדגוגי

עור סינכרוני יש 
 "פגש ברשתינ"

 -כיתות ז'לתלמידי 
  )כ"ב באדר ב', ט'
 במרץ( 24

באחריות מינהל מדע 
 וטכנולוגיה

 שיעור מתוקשב
 י'-ט'לתלמידי 

 ספרות צרפתיתב
 21/3/14יתקיים ב

מפמ"ר )באחריות 
 (מזה"פצרפתית ב

 

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

 מנכ"ליתהלשכת באחריות  סיום דיווח הערכה של כל המורים לקביעות 

 ה"ראמ באחריותבמרץ(  1-בפברואר 2ד' אדר ב' ,   -) ב' אדר א'  בגיאוגרפיה מדגמי ארצי משוב 

  מספר +  והערכת רפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" מיצ"בה במסגרתבית ספרי וסביבה פדגוגית  אקליםשאלוני
 ה"ראמ באחריות במרץ( 23 –בינואר   12י"ח אדר ב',  -) י"א שבט שאלות בנוגע לתנועות הנוער

 ה"ראמ באחריות במרץ( 23–בינואר  12י"ח אדר ב', -)י"א שבט 21-ה למאה החינוך' מע להתאמת התכנית הערכת 

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים

 
 
 
 

פנימי  ב"מיצ מבחן
', א באדר' ט) באנגלית

 ( במרץ 11
 ה"ראמ באחריות

מבחן מיצ"ב פנימי 
במדע וטכנולוגיה )י"ז 

 במרץ( 19באדר ב', 
 באחריות ראמ"ה

  

 כלל מתוך אקראי באופן שיידגמו 1998 ילידי תלמידים 13-כ ובהם ספר בתי 13-כ   PISA חלוץ מחקר
 ה"ראמ באחריות באפריל( 3-במרץ 9ניסן, בג'  -)ז' באדר ב' הספר בבית והשכבות הכיתות

  הביטחוןאחריות אגף ב והגננותביטחון הרכזי מפגש סיכום תרגיל לכלל   ביטחון

 ח"ן מינהל באחריות במרץ( 1)ג' באדר ב',  בחירום צים"מד של מחוזי תרגיל 

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי
 

סגל ל 4יום למידה 
 בכל מינהל   - מטהה
 (במרץ 1, )ד' באדר ב' 

לשכת באחריות 
 מנכ"ליתה

    
 
 

  
 

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

  של רפרנטיםל 4מפגש  
 בחט"ב  "אופק חדש"
 חט"ע "עוז לתמורה"ו

 , אדר ב')י"א ב
 במרץ( 13

מינהל הבאחריות 
  הפדגוגי 

   למפקח 3מפגש  
 המתאם המחוזי

 ,)כ"ה באדר ב'
 במרץ( 21

הטמעת כלי הערכת 
חים על יועצים: מפק

 )כ"ד באדר ב',  הייעוץ
 (במרץ 21 

באחריות שפ"י 
 יבמינהל הפדגוג

 

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה  

 
 
 
 

למנהלים יום עיון  
בנושא תכנית החומש 

 ליוצאי אתיופיה
   ,אדר ב'בי"ח )

 במרץ( 23
באחריות אגף קליטת 

     תלמידים עולים
 

 חינוך  מנהיגילכנס 
 באדר ב', "ד )כ
 במרץ( 21

 באחריות החמ"ד
בתי ספר מנהלי לכנס 

יסודיים וחטיבות 
 ביניים במגזר הערבי 

 ,)כ"ד באדר ב' 
  במרץ( 21 

באחריות האגף לחינוך 
במגזר הערבי והמינהל 

   הפדגוגי

  
 

 חזור
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 אדר ב' תשע"ד -אדר א' - 3102מרץ 
 
 
 

 ד"תשע' ב אדר-'א אדר                                                                                           0093 מרץ
 מועדה             
 האירוע 

 שבוע ראשון
0/4 – 2/4 

 שבוע שני
 9/4 – 95/4 

 שבוע שלישי
91/4 – 00/4 

 שבוע רביעי
04/4 – 09/4  

 שבוע חמישי
40/4 – 49/4 

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

פסיכולוגים למפגש 
 מחוזיים

 )ל' באדר א',
 במרץ( 2 

באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי
מפגש תלמידים, 

  מורים ומדריכים 
 לטעון ולשכנע   

 ז' באדר ב',-)א'
 במרץ( 1 - 3 

באחריות מפמ"ר 
   עברית   במזה"פ

 ללשון שוןרא נסכ
 )ג' באדר ב', העברית

 במרץ( 1 
באחריות מפמ"ר 
     עברית   במזה"פ

------------------------ 
מורי למפגש/סיור 

 מחשבת ישראל
 במרץ( 1)ד' באדר ב', 

באחריות מפמ"ר 
 במזה"פ   מורשת

מפגש תלמידים, 
 –מורים ומדריכים 

 נשים בפיזיקה
 במרץ( 1)ד' באדר ב', 

באחריות מפמ"ר 
 זיקה   במזה"פפי
 

מפגש ארצי לרכזי 
חינוך חברתי ערכי 

 ביסודי במגזר הערבי 
 11)ט' באדר א', 

באחריות   במרץ(
האגף לחינוך יסודי, 

 המינהל הפדגוגי

חינוך הרכזי למפגש 
 החברתי בחמ"ד

 19)י"ז באדר ב', 
באחריות  במרץ(

  החמ"דן ו"מינהל ח
מפגש מתוקשב באתר 

המטה   בנושא 
מי המאבק הבינלאו

 בגזענות
 21)י"ט באדר ב', 

 במרץ(
באחריות מטה לחינוך 

 אזרחי במזה"פ

טק -מפגש למורי אוטו
בתיכון ובמכללות  

 11, 'אדר בבט"ו )
 באחריות מו"ט במרץ(

________________ 

 למפקחי ארצי מפגש
)י"ז באדר  הקייטנות

  במרץ( 23 – 19ב', 
 ח"ןמינהל באחריות 

פסיכולוגים למפגש 
 מחוזיים

 א באדר ב',)כ"
 במרץ( 23 

באחריות שפ"י במינהל 
  הפדגוגי

  תלמידימפגש ל
 חמ"ד במגמות מוסיקה 

 במרץ(  21באדר ב',  )כ"ג 
 באחריות החמ"ד

 ידי כיתות י'מתלמפגש ל
 לקראת יום הצרכן

 במרץ(  24באדר ב',  ב)כ"
באחריות מפמ"ר מדעי 

  החברה במזה"פ
 תנועות לי"מזכיום עיון 

 ב',באדר  ד)כ" נוער
 (במרץ 21 

 ח"ןמינהל באחריות 

 
 
 
 
 
 

 
מנהלים למפגש 

מורים ליום המדע לו
 הבינלאומי

 )י"ב באדר ב', 
 במרץ( 14

באחריות אגף מדעים 
 במזה"פ

רפרנטים למפגש 
לנושא התמחות 
בתי בוכניסה להוראה 

 גני ילדים בספר ו
 13 ,)י"א באדר ב'

   במרץ(
אגף  באחריות:

תמחות וכניסה ה
ינהל להוראה, מ

  הכשרה ופ"מ
 למורי ארצי מפגש

 המכונות מגמות
 (במרץ 11, ב אדרב' ט)

 ט"מו באחריות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזור
 

 
 
 
 
 
 



 לוח גאנט ארצי

          00 – 5103095טלפון  99999ירושלים  מיקוד  - 0דבורה הנביאה רחוב  – המינהל הפדגוגי -משרד החינוך  
31 

 

 

 
 ניסן תשע"ד   – 3102אפריל 

 
 

 ד"תשע ניסן                                                                                                         0093 אפריל 
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/3 – 5/3 

 שבוע שני
1/3 -  94/3 

 שבוע שלישי
93/3 – 99/3    

 שבוע רביעי
00/3 – 01/3    

 שבוע חמישי
01/3 – 40/3    

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 
 

    
  

 

  

 חגים, מועדים 
  וחופשות 

   ר"ח ניסן
    (באפריל 1)א' בניסן, 

 חופשת פסח:
 באפריל( 22 – 6כ"ב בניסן, –)ה' 

 

 :ודוכסייםנוצרים אורת 
 חג הבשורה

 באפריל( 1)ז' בניסן, )
 ראשון של הדקל 

 באפריל( 13 )י"ג בניסן,
 :שומרונים

 הפסח חג ערב
 (באפריל 13 ,בניסן ג"י)

 :שומרונים
 הפסח חג

 (ילבאפר 14 ,בניסן ד"י)
 ב הפסח חג ערב

 (באפריל 19 ,בניסן ט"י)
 

 חמיס אלאסראר: 
 ל(באפרי 11 )י"ז בניסן,

 שישי הגדול:
 (באפריל 18)י"ח בניסן, 
 שבת האור:
 (באפריל 19)י"ט בניסן, 

 פסחא:
 ,כ"ב בניסן–)כ' 
 (באפריל 22 – 23

 :שומרונים
 ב הפסח חג

 ,23 בניסן' כ)
 (באפריל

 

 

 :חופשת האביב                           
 (באפריל  22 - 1ב בניסן, "כ-'ו) מגזר ערבי ובדואי

 ( וכהמשך חג הנביא שועייבבאפריל  23 - 13בניסן,  "גכ-'י ) מגזר דרוזי:

      :דרוזים
 חג הנביא שועייב 

 ,ב' באייר -) כ"ד בניסן
    במאי( 2 -באפריל  24 

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

 
 

 הרצליום    
 ,)י"א באייר

 באפריל( 21

יום הזיכרון לשואה 
 נדחה -ולגבורה 

 ,   )כ"ח בניסן
 (באפריל 28

תחרויות, חידונים, 
     טקסים וכנסים 

לתלמידי חידון גמר 
בנושא  -העל יסודי 

 שיח ושיג
 באפריל( 1)א' בניסן, 

באחריות מפמ"ר 
מדעי החברה ואזרחות 

  במזה"פ
בני נוער מש"צים 
בעקבות לוחמים 

 בחיפה
 באפריל( 2, סן)ב' בני

 ח"ןבאחריות מינהל 
 

 השביעי הארצי הכנס
 למצוינות לחינוך

 באפריל( 1, ' בניסןו)
באחריות האגף 

למחוננים ומצטיינים 
 במינהל הפדגוגי

 עצרת תנועות הנוער
 באפריל( 8' בניסן, ח)

 ן"חמינהל  באחריות
______________ 
 הצגת מחקרי ראמ"ה 

 באפריל( 9, ' בניסןט) 
 אמ"הבאחריות ר

תחרות ארצית  
 –במדעי הסביבה 

 אקוטופ
 24כ"ד בניסן, 

 באפריל(
באחריות מפמ"ר 

מדעי הסביבה 
 במזה"פ

 

השביל המחבר לחניכי 
   , של"ח )ל' בניסן

 באפריל( 33
 ח"ןבאחריות מינהל 

 

דיווחים, בקרות, 
 סקרים, שאלונים 

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

 

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים

 סיום מחקר חלוץ

PISA   ( 3עד )באפריל 
 ה"ראמ באחריות

אייר, בכ"ט -)כ"ג בניסן  TIMSS חלוץ מחקר  
 ה"ראמ באחריות במאי( 29-באפריל 23

מתוקשב מפגש 
 לתלמידים

ב "י-א"ילתלמידי     
)ל'  תיתפבגרות בצרל

 באפריל( 33 , בניסן
ר "מפמבאחריות 

 פ"צרפתית במזה
 

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי

לסגל  1 יום למידה
 לכל מינהלהמטה 

 (באפריל 3 ,ג' בניסן)

    

 חזור
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 ד"תשע ניסן                                                    -המשך-                                        0093 אפריל
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/3 – 5/3 

 שבוע שני
1/3 -  94/3 

 שבוע שלישי
93/3 – 99/3    

 שבוע רביעי
00/3 – 01/3    

 שבוע חמישי
01/3 – 40/3    

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

פורום מנהלי חינוך משלב  
מפקחי חינוך לו םלמנהלי

 סודי ובחט"במשלב בי
 באפריל( 9)ט' בניסן, 

באחריות המינהל הפדגוגי 
 והמזה"פ 

 מועצת מפקחי חמ"ד   
 )כ"ז בניסן,

 באפריל( 28 
 באחריות החמ"ד

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה  

מנהלי למפגש 
 תי"אותמ

 באפריל(  2)ב' בניסן, 
באחריות האגף לחנ"מ 

 ימינהל הפדגוג
 לחשיבה חינוך פגשמ

 למנהלים
 באפריל( 2)ב' בניסן, 

   באחריות המזה"פ

 מנהלים למפגש 
הפצה של ניסויים 

 ד' בניסן, –)א' ויוזמות
 באפריל( 4–1 

באחריות מפמ"ר 
מדעי החברה ואזרחות 

 במזה"פ

 מנהלי הפצה למפגש 
 של ניסויים 

 ,)ז' בניסן
 באפריל( 8

באחריות גף ניסויים 
 ויוזמות במזה"פ

 

   

מפגש עם בעלי  
 תפקידים

 

קידום למפגש ארצי 
 נוער היל"ה
 באפריל( 1)א' בניסן, 

  ן"חמינהל  באחריות

מפגש ארצי למדריכי 
 2)ב' בניסן,  שפ"י

באחריות באפריל( 
 שפ"י
 מד"צים מפגש

 באפריל( 3' בניסן, ג)
  ן"חמינהל  באחריות

גני  ותכמדרילמפגש 
 1)ו' בניסן, הילדים 
באחריות הקדם  באפריל(

 יסודי במינהל הפדגוגי
מפגש ארצי למורי תנ"ך על 

 יסודי בחמ"ד
 באפריל( 1)ו' בניסן, 

 באחריות החמ"ד
פסיכולוגים למפגש 

 1)ו' בניסן,  מחוזיים
באחריות שפ"י  באפריל(

גיבמינהל הפדגו  

מורי ל ארצי מפגש 
אטרון יסודי ועל ית

 יסודי
 )כ"ב בניסן, 

 באפריל( 22
באחריות מפמ"ר 

  אטרון במזה"פית
מורי מדעי למפגש 

המחשב בחטיבות 
הביניים )כ"ב בניסן, 

באפריל(  22
באחריות מפמ"ר 

 מדעי המחשב, מו"ט

מדריכי למפגש 
 עברית בעל יסודי

 23 )כ"ג בניסן,
 באפריל(

באחריות מפמ"ר 
 עברית במזה"פ

מפגש ארצי 
ם מוריל, םלמדריכי

מידי מדעי תללו
 סביבה בעל יסודי

 )כ"ה בניסן,
 באפריל( 21 

באחריות מפמ"ר 
מדעי הסביבה 

 במזה"פ
 

מפגש ארצי למתמחים 
מורי מחול בעל לו

 יסודי 
 )כ"ט בניסן,

 באפריל( 29 
באחריות מפמ"ר 

  מחול במזה"פ
מורי לו םמפגש למרכזי

המכטרוניקה בנושא 
עבודות גמר בתיכון 

 ובמכללות 
 ניסן,בט ")כ

    באפריל( 29 
 באחריות מו"ט

 םמפגש למדריכי
מרכזי מניפות ול

 הדרכה
 ,בניסן)כ"ח 

         (אפרילב 33 
באחריות לשכת 

 רכהדהה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -מפגש מורים ארצי 
סיכום ביניים לקראת 

בחמ"ד בגרויות קיץ  
 באפריל( 1)ו' בניסן, 

 באחריות מפמ"ר תנ"ך 

מפגש ארצי למורי תושב"ע 
 1בניסן,  )ז' בחט"ע

באחריות מפמ"ר  באפריל(
 תושב"ע במזה"פ

 מגמת מוריל מפגש
, בניסן' ז) העיצוב אמנויות

 ר"פמ באחריות (באפריל 1
 ט"מו - עיצוב אמנויות

מורי ספרות בעל למפגש 
 באפריל( 8, בניסן ח) יסודי

באחריות מפמ"ר ספרות 
 במזה"פ

' ו)מורי תנ"ך למפגש 
 באפריל( 1 בניסן,
ת מפמ"ר תנ"ך באחריו

 במזה"פ

  הערכה לרכזי מפגש
 באפריל( 13)י' בניסן, 
 ה"ראמ באחריות

 חזור
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 אייר תשע"ד – 3102מאי 
 
 

 ד"תשע אייר                                                                                                  0093מאי 
 המועד                 
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/5 – 4/5 

 שבוע שני
3/5 – 90/5 

 שבוע שלישי
99/5 – 91/5 

 שבוע רביעי
92/5 -  03/5 

 שבוע חמישי
05/5 – 49/5    

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 
 
 
 
 
 

 יום הניצחון על גרמניה 
  במאי( 9 ,ט' באייר)

באחריות מפמ"ר 
 היסטוריה 

_________________ 
 יום הצבעה ארצי

 מסגרת מצעד הספריםב
 מאי(ב 1 באייר, ז')

באחריות רכזת ספריות 
 בתי ספר

לאומי -היום הבין  
 למניעת עישון

 במאי( 31 ב' בסיוון,)
באחריות שפ"י במינהל 

 הפדגוגי

 

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 ר"ח אייר:
 אייר,ב)א' 

 במאי( 1 
 
 
 
 
 
 

 חופשה:
 ותיום העצמא

 במאי( 1, )ו' באייר

  
 

 יהודים:
 ל"ג בעומר

  ,י"ט באייר)
 במאי( 19 

 

 יהודים:
 יום ירושלים

 )איננו יום חופשה(
  במאי( 28)כ"ח באייר, 

יום הזיכרון לנספים 
 בדרך מאתיופיה לישראל

   במאי( 28)כ"ח באייר, 
 קליטת אגף באחריות
 עולים תלמידים

  :אחמדי
 יום החליפות

 (במאי 21, באייר ז"כ)
 :מוסלמים
 ':ואלמעראג אלאסרא

 (במאי 21, באייר ז"כ)
 יהיעל :נוצרים

 :השמימה
 (במאי 29, באייר ט"כ)

ימי זיכרון 
 ממלכתיים

 
 

יום הזיכרון לחללי 
 נדחה - צה"ל 

 (במאי 1, )ה' באייר

   

תחרויות, חידונים, 
    טקסים וכנסים 

 עולמי נוער ך"תנ חידון  
 העצמאות יום

 במאי( 1 )ו' באייר,
 ח"ןיות מינהל באחר

_________________  
  ארציתהועידה הו

של מועצות התלמידים 
 והנוער בארץ

 במאי( 8באייר, ' )י
  ן"חבאחריות מינהל 

 מערכת – דגלים הנפת
  החינוך

 (מאיב 9 ,איירב' ט)
 ח"ןבאחריות מינהל 

 
  

למידה כנס 
 משמעותית

 (במאי 13 ,ג באייר"י)
 פ"מינהבאחריות 

שר הבתיאום לשכת 
 לית"מנכהו

שירים   -תחרות גמר 
אטרון יוקטעי ת

 בצרפתית
 אי(במ 14באייר, ד)י"

באחריות מפמ"ר 
 צרפתית במזה"פ

כנס מצטייני תקשוב 
 בחינוך 

 (במאי 14, י"ד באייר)
מדע  באחריות מינהל

  וטכנולוגיה

 

 ספר בתי תחרות
 – עישון למניעת לתכניות

 מרקוס ר"ד ש"ע
 (במאי 21, באייר א"כ) 

 במינהל י"שפ באחריות
 יהפדגוג

 פרסים חלוקת טקס
 בנושא התחרות לזוכי

 א"כ) יתבצרפת המרכז
 (במאי 21, באייר

 ר"מפמ באחריות
 פ"במזה צרפתית

 פרסים חלוקת טקס
 יצירתית כתיבה בנושא

 יסודי בעל
 (במאי 21, באייר א"כ)

 עברית ר"מפמ באחריות
 פ"במזה לערבים

  ארצי יריד
 בעיות פתרון ,מדעי חקר

  טכנולוגי ותהליך
 (במאי 23, באייר 'כ)

 מדע מינהל באחריות
  וטכנולוגיה

 מדע הוראת על יקוחוהפ
 וטכנולוגיה

CSRobotics תחרות 
 ארצית רובוטים
 ט"עמ לתלמידי

 (במאי 21, באייר ה"כ)
 מדעי ר"מפמ באחריות
 ט"מו, המחשב

ארצי  חידון פרקי אבות
 לתלמידי העל יסודי

 במאי( 21)כ"ז באייר, 
באחריות תרבות ישראל 

  במזה"פ
בסימן  כנס נוער
 ירושלים

 במאי( 21)כ"ז באייר, 
 ח"ןבאחריות מינהל 

 טקס לתלמידי היסודי
 "חוקרים מורשת"

 במאי( 29)כ"ט באייר, 
באחריות מורשת 

 במזה"פ
 

 חזור



 לוח גאנט ארצי

          00 – 5103095טלפון  99999ירושלים  מיקוד  - 0דבורה הנביאה רחוב  – המינהל הפדגוגי -משרד החינוך  
34 

 

 

 

 אייר תשע"ד – 3102מאי 
 

 

 ד"תשע אייר                                                     -המשך-                                           0093 מאי
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/5 – 4/5 

 שבוע שני
3/5 – 90/5 

 שבוע שלישי
99/5 – 91/5 

 שבוע רביעי
92/5 -  03/5 

 שבוע חמישי
05/5 – 49/5    

 מתוקשבים מפגשים
 לתלמידים

למידה מקוונת 
במרחבים כיתתיים 

 במאי( 1)א' באייר, 
מדע באחריות מינהל 

 וטכנולוגיה
 

פגש ינ"עור סינכרוני יש 
לתלמידי  "ברשת

  ט' -כיתות ז'
 במאי( 12י"ב באייר, )

באחריות מינהל מדע 
  וטכנולוגיה

 

 
דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

 

 לעו"ה מינהלה באחריות, מתמחים למורים רישוי לקראת מסכמת הערכה 

 באחריות לשכת המנכ"לית "רהלתמו עוזב"ו "חדש אופק"ב ה"עו מיפוי 

 באחריות לשכת המנכ"לית  לקידום סיום דיווח הערכה של כל המורים 

 באחריות לשכת המנכ"לית והמינהל לעו"ה סקר ביקוש מורים 

 ה"ראמ באחריות (יוניב 12-במאי 1, י"ד סיוון-)א' באייר 21-ה למאה החינוך' מע להתאמת התכנית הערכת 

 ה"ראמ באחריות  (יוניב 12-במאי 1, סיווןבי"ד -)א' באייר קרב תכנית הערכת 

 ה"ראמ באחריות  (יוניב 12-במאי 1, סיווןבי"ד -)א' באייראמירים  הערכת 

 (יוניב 12-במאי 1, סיווןבי"ד -)א' באיירהתכנית לבגרות חברתית, מעבר בתי ספר לניהול עצמי, תכנית ציל"ה  הערכת  
 ה"ראמ באחריות

 מבדקים, מבחנים
הערכה ומשימות 
 לתלמידים

 
 
 
 
 
 
 
 

 פנימית מסכמת משימה
 המחשב במדעי

, ב"בחט רובוטיקהבו
 עתודה' ט', ח', ז כיתות
 מדעית

 (במאי 8, באייר' ח)
 מדעי ר"מפמ באחריות
 ט"מו, המחשב

מבחן מיצ"ב פנימי 
בשפת אם 

עברית+ערבית )ח' 
 במאי( 8באייר, 

 באחריות ראמ"ה

 פנימיים מבחנים
 מדעית עתודה לכיתות

  כנולוגיתט
כ"ט באייר,    -י"א)

 במאי( 29-11
 ה"ראמ באחריות

מבחן מיצ"ב פנימי 
במתמטיקה )יד' 

 במאי( 14 ,באייר
 באחריות ראמ"ה

משימת הערכה 
אזרחות  לתלמידי

)כ"א  בעל יסודי
 במאי(  21 באייר,

באחריות אשכול 
 חברה ורוח במזה"פ

 פנימיים מבחנים
 עתודה לכיתות
  טכנולוגית מדעית

כ"ט באייר,    -י"א)
 במאי( 29-11

 ה"ראמ באחריות
מחקר החלוץ של 
 ,המיצ"ב באנגלית

נולוגיה, כבמדע וט
שפת אם )עברית ב

 מתמטיקהו וערבית(
 21א באייר,")כ

 ראמ"ה במאי(

 פנימיים מבחנים
 מדעית עתודה לכיתות

  טכנולוגית
כ"ט באייר,    -י"א)

 במאי( 29-11
 ה"ראמ באחריות

 ה"ראמ באחריות במאי( 29-באפריל 23אייר, בכ"ט -)כ"ג בניסן  TIMSS חלוץ מחקר

 כניסה למקלטים - השתתפות בתרגיל "חירום לאומי"   ביטחון

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי
 

יום למידה ארצי 
ל לכל שלישי

 מחוזות  המפקחי 
 במאי( 1 באייר, א')

לשכת באחריות 
 מנכ"ליתה

 3יום למידה ארצי   
סגל המטה כל ל

 המינהלים בכל
 29, באייר טכ")

באחריות  במאי(
 מנכ"ליתלשכת ה

  
 

מפגשי מפקחים 
י במסגרת מפגש
 עבודה שוטפים

    2מפגש   
 לרפרנטים תחומיים  

  במאי( 8)ח' באייר, 
באחריות מרכז 

 התחום במטה
______________ 

  

מפקחי לו םמפגש למנהלי
בתי ספר מובילי פדגוגיה 

 איכותית )י"ד באייר,
באחריות   במאי(  14 

האגף לחינוך יסודי, 
   המינהל הפדגוגי

אופק "רפרנטים  1 מפגש
עוז "ט"ב ובח "חדש

)ט"ו  חט"ע "תמורהל
באחריות  במאי( 11באייר, 

  3 מפגשמינהל הפדגוגי ה
פיתוח מקצועי והדרכה 

במאי(  11)ט"ו באייר, 
המינהל לעו"ה באחריות 

   ההדרכהולשכת 

הטמעת כלי 
יועצים: להערכת 

 מפקחים על הייעוץ
 )כ"א באייר, 
 במאי( 21 

באחריות שפ"י 
  במינהל הפדגוגי
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אייר תשע"ד – 3102מאי   

 

 

 ד"תשע אייר                                                     -המשך-                                           0093 מאי
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/5 – 4/5 

 שבוע שני
3/5 – 90/5 

 ישבוע שליש
99/5 – 91/5 

 שבוע רביעי
92/5 -  03/5 

 שבוע חמישי
05/5 – 49/5    

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה  

 

 
 
 

מפגש למנהלי מרכזים 
חינוכיים בבתי חולים/ 
מפגש למנהלי מרכזים 

 טיפוליים
 במאי( 1' באייר, ז)

באחריות  האגף 
, המינהל לחינוך מיוחד

 יהפדגוג
יום עיון  :עולים בחינוך

 למנהליםארצי 
ולמפקחים קולטי 

 8)ח' באייר,  לייהע
באחריות אגף  במאי(

קליטת תלמידים 
המינהל  עולים

 פדגוגיה

מפגש למנהלי בתי"ס 
חינוך מיוחד 

  ואשכולות גנים
 במאי( 14)י"ד באייר, 

באחריות  האגף 
לחינוך מיוחד, 

 המינהל הפדגוגי
 גיהופדג מפגש

              למנהלים טליתידיג
 במאי( 14י"ד באייר, )

      פבאחריות המזה"
 

   

 

  עידוד מפגש
  חינוכיות יוזמות

  )י"ח באייר,
 במאי( 18 

באחריות אגף על 
יסודי במינהל 

 הפדגוגי
 
 

 

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

 
 
 
 
 
 
 
 

מפגש פסיכולוגים 
 מחוזיים 

 במאי( 4ד' באייר, )
באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי

חאלו"ם  מפגש מדריכי 
 עוז לתמורה"ומדריכי 

   במאי( 8' באייר, ח)
 על אגף באחריות

    הפדגוגי במינהל יסודי
------------------------ 

מפגש לרשויות 
 שבפיילוט בחירה

 במאי( 8)ח' באייר, 
באחריות גף ניסויים 

 פבמזה"
מורי לו םמפגש למרכזי

התיב"מ בנושא 
עבודות גמר בתיכון 

אייר, ב ')חובמכללות    
באחריות    במאי( 8

 "טמו

 הצעירה היצירה מיטב
( במאי 1-1)  הארצית

 מפקח באחריות
 תקשורת טכנולוגיות

 וטכנולוגיה מדע מינהל

________________
 ם שללמנהלי הכנה יום

 מנהיגות סמינרי
 8אייר, ב ')ח צעירה
 חריותבא    במאי(

    מינהל ח"ן

מפגש ארצי למורי 
 תושב"ע בחמ"ד                                                          

 במאי( 13)י"ג באייר, 

      באחריות החמ"ד

מפגש למידה בנושא 
 העבר דור ממנהיגי"

 " העתיד לדור
 במאי( 13)י"ג באייר, 

באחריות תרבות 
 ישראל במזה"פ

 -מפגש לרשויות 
 שיתוף ידע

 במאי( 11באייר,  ט"ו)
ניסויים באחריות גף 

 יוזמות במזה"פו
מורי ערבית למפגש 
 הדרוזי במגזר

 במאי( 11באייר,  ז)ט"
באחריות מפמ"ר 

עברית במגזר הדרוזי 
 במזה"פ

________________ 
 הצעירה היצירה מיטב

   הערבי במגזר הארצית
  (במאי 14-13) 

 מפקח באחריות
 ורתתקש טכנולוגיות

 מדע מינהל
 וטכנולוגיה

קייטנות  אמפגש בנוש
  בכל המחוזות 

 במאי( 13)י"ג באייר, 
 באחריות מינהל חן 

 חקרעבודות יריד 
 ,  התיישבותיב נבחרות

 במאי( 13)י"ג באייר, 
 מינהל מו"טבאחריות 

 למורי יהדות פגשמ
 ע"תושב, ך"תנ

  ישראל ומחשבת
למורים ותלמידים 

 יסודי-בעל
 )י"ח באייר,

 במאי( 18 
באחריות אגף 

 מורשת במזה"פ
 

מפגש ארצי 
למדריכים לחינוך 

 לשוני ביסודי 
 במאי( 23)כ' באייר, 

באחריות האגף 
לחינוך יסודי, 

 המינהל הפדגוגי 
מושב אגודת מנהלי 

    יחידות נוער שני
 באייר, "א)כ

 במאי(  21 
 ן-באחריות מינהל ח

גימלאים ובעלי  מפגש
 –תפקידים בחמ"ד 

 ים לירושלים מצדיע
 במאי( 28)כ"ח באייר, 

 באחריות החמ"ד
אנשי המקצוע מפגש 

 של שפ"י
 במאי( 28)כ"ח באייר, 

באחריות שפ"י 
 במינהל הפדגוגי
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 סיוון תשע"ד  – 3102יוני 
 
 

 ד"תשע סיוון                                                                                                             0093 יוני
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/1 – 1/1 

 שבוע שני
2/1 – 93/1 

    

 שבוע שלישי
95/1 – 09/1    

 שבוע רביעי
00/1 – 02/1 

 שבוע חמישי
09/1 – 40/1    

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 
 
 
 
 

ציאה לחופשת הקיץ י  
במפת"נים,  יסודי-בעל

במוסדות להכשרת 
 עובדי הוראה 

 (ביוני 22,  סיווןב ד)כ"
  

 יציאה לחופשת הקיץ
בבתי הספר היסודיים 

 ובגני הילדים  
   (ביולי 1ג' בתמוז, )

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 יהודים:
 שבועות

 (יוניב 4)ו' בסיוון, 
 חופשה: שבועות

  ,' בסיווןח–ה'
 (יוניב 3-1

 :שומרונים
  סיני הר מעמד

 (יוניב 4 ,בסיוון' ו)
 חג ערב-שבועות

 (יוניב 1 ,בסיוון' ט)

 נוצרים:
 שבועות

 בסיוון,א י"-)כ'
 (יוניב 9 – 8 

 :שומרונים
 החג יום-שבועות

 (יוניב 1 ,בסיוון' י)

 תמוז ר"ח  
 א' בתמוז,-ל' בסיוון)

 )ביוני 29 - 28 

 מוסלמים: 
התחלת חודש צום 

 דאן: רמ
 כ"ט בתמוז –)א' 

 ביולי( 21 -ביוני 29 -מ

 

תחרויות, חידונים, 
    טקסים וכנסים 

 
 

 תחרות -' הסקראצ יום
 ארצית פרויקטים

 (ביוני 8, בסיוון' י)
 מדעי ר"מפמ באחריות
 ט"מו המחשב

חידון פרקי אבות ארצי 
 ביסודי ובחט"ב בחמ"ד 

 ביוני( 11)י"ג בסיוון,  
 באחריות החמ"ד

ת מינהל חברה אוטקס 
 ונוער לרשויות מצטיינות

 בהשתתפות שר החינוך
 ביוני( 11, בסיוון גי")

 ח"ןבאחריות מינהל 
 תוצרים תערוכת טקס

 מגמת תלמידי של
 העיצוב אמנויות

 א"בת ח"במשה
 ביוני( 13, בסיוון בי")

 מגמת ר"מפמ באחריות
 של העיצוב אמנויות

 ט"מו

 כנס המכינות 
 ביוני( 11)י"ז בסיוון, 

 באחריות מינהל ח"ן
טקס ארצי להענקת 
פרס תרבות ישראל 
 לתלמידים הזוכים 

 בסיוון, )י"ט
 ביוני( 11 

באחריות תרבות 
   ישראל במזה"פ

 

  

 מתוקשבים מפגשים
 לתלמידים

עור סינכרוני יש
" פגש ברשתינ"

 -לתלמידי כיתות ד'
 3)ג' בסיוון,  ו'

באחריות ביוני(
מינהל מדע 
 וטכנולוגיה

    

וחים, בקרות, דיו
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

 למצטיינים במינהל הפדגוגיבאחריות האגף למחוננים וקבלה לתכנית המחוננים -הודעה להורים על קבלה או אי 

  באחריות האגף לחינוך יסודי "שגרירי מפתח הל"ב"רת במסגם על דירוגלבתי הספר הודעות 

   במינהל הפדגוגי באחריות היחידה לתכניות משלימות  ביוני( 23וון, הספר )כ"ט בסי-סיום  הפעלת תכנית מיל"ת בבתי 

     למינהלת בתי"ס בניהול עצמי במינהל הפדגוגי  -תכנון מול ביצוע  -הגשת תכנית עבודה מקושרת תקציב   

 טחוןיבאחריות אגף הב "מילוי שאלון אינטרנטי על ידי מנהלי מוסדות החינוך על ביצוע תכנית "חינוך לחירום  

 לתמורה עוזב"ו "חדש אופק"ב ה"עו מיפוי" 

 מעבר בתי ספר לניהול , אמירים, 21-ה למאה החינוך' מע להתאמת התכנית, קרב תכנית, התכנית לבגרות חברתית הערכת
 ה"ראמ באחריות  (יוניב 12-במאי 1, סיווןבי"ד -)א' באייר עצמי, תכנית ציל"ה
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 סיוון תשע"ד  – 3102יוני 

 
 

 ד"תשע סיוון                                                     -המשך-                                            0093 יוני
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
9/1 – 1/1 

 שבוע שני
2/1 – 93/1    

 שבוע שלישי
95/1 – 09/1    

 רביעי שבוע
00/1 – 02/1 

 שבוע חמישי
09/1 – 40/1    

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים

סיום העברת משימות   
אחרונות ממבדק 

קריאה וכתיבה לכיתה 
 ביוני(   11-)מה א'

חינוך האגף לבאחריות 
במינהל  יסודי

 הפדגוגי

  

 מפגשי מפקחים
ת פיתוח במסגר
 מקצועי

 

  
 
 
 

  1 מינהלי יום למידה  
בכל מטה סגל הל

 )כ"א בסיוון, מינהל
 (ביוני 19

   
 

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

מפגש בכירי שפ"י: 
מפקחים, 

פסיכולוגים, 
 מדריכים

 ביוני( 1' בסיוון, ז)
באחריות שפ"י 

 וגיבמינהל הפדג

 3מפגש עבודה 
 לכלל המפקחים

 לפי תחומים
 ביוני( 12י"ד בסיוון, )

באחריות מרכז התחום 
  במטה
מנהלי חינוך לפורום 
 םלמנהלי -משלב 

 מפקחי חינוך משלב לו
 ביסודי ובחט"ב

 ביוני( 11)י"ג בסיוון, 
באחריות המינהל 
 הפדגוגי והמזה"פ

 מועצת מפקחי חמ"ד 
 21)כ"ח בסיוון,  

ריות באח ביוני(
 החמ"ד

______________
רפרנטים  1מפגש 

 בחט"ב  "אופק חדש"
 "עוז לתמורה"ו

 )כ"ח בסיוון, חט"ע
באחריות  ביוני( 21 

    מינהל הפדגוגיה
ימי עיון למפקחי 

  תנ"ך ממלכתי
 21)כ"ח בסיוון, 

באחריות  ביוני(
מפמ"ר תנ"ך 

   ממלכתי במזה"פ

 

 ליםמפגשי מנה
  94:00מהשעה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

טקס פרס שר החינוך 
ושר התחבורה 

 והבטיחות בדרכים 
בתי"ס מצטיינים בחינוך 

לזהירות ולבטיחות 
  בדרכים

  ביוני( 13 )י"ב בסיוון,
באחריות אגף זה"ב 

  במינהל הפדגוגי

מנהלי בת"יס למפגש  
חדשים לתכנית 

 אל"ה, עמי"ת 
 )כ"ז בסיוון,

 ביוני( 21 
אגף על באחריות 

יסודי במינהל 
 הפדגוגי

  
 

 

 

 חזור
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 סיוון תשע"ד  – 3102יוני 
 

 

 ד"תשע סיוון                                                     -המשך-                                            0093 יוני
 המועד             

 ע האירו
 שבוע ראשון

9/1 – 1/1 
 שבוע שני

2/1 – 93/1    
 שבוע שלישי

95/1 – 09/1    
 שבוע רביעי

00/1 – 02/1 
 שבוע חמישי

09/1 – 40/1    

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

מתקשרים למפגש 
להוראה ביסודי 

 ובעל יסודי
 ביוני(  1' בסיוון, ג)

 מ"דבאחריות הח
 -------------------- 

מורים למפגש 
 לתנ"ך בחמ"ד 

 ביוני(  1' בסיוון, ג)
 באחריות החמ"ד

פסיכולוגים למפגש 
 מחוזיים

 ביוני( 1, סיוון)ג' ב
באחריות שפ"י 
  במינהל הפדגוגי

מתקשרים למפגש 
להוראה בתנ"ך 

 על יסודי-יסודי
 ביוני( 1' בסיוון, ג)

באחריות מפמ"ר 
תנ"ך חמ"ד 

   במזה"פ
 

 רכזיםל מפגש
 באמנויות מוריםלו
 ביוני( 3' בסיוון, ה)

באחריות אגף 
   אומנויות במזה"פ

  

 ארצי ח"של מוריל כנס
  ביוני( 11 בסיוון, ג)י"

 ח"ןמינהל באחריות 

מדריכי למפגש 
 בחוכמ"ה בחמ"ד 

 ביוני(  11)י"ח בסיוון, 
 באחריות החמ"ד

 

מורים לספרות לפגש מ
 בחמ"ד 

 כ"ג בסיוון,-)כ"ב
 ביוני(  23 - 22

 באחריות החמ"ד
 םמפגשי העשרה למורי

 מדריכי ביולוגיהלו
 כ"ו בסיוון, –)כ"ד 

 ביוני( 24 –  22 
באחריות מפמ"ר 
 ביולוגיה במזה"פ

 כיתות מחנכיל מפגש
, אתגר, ר"מב – ר"שח
 ם"תל, ץ"אמ

 21-22, בסיוון ח"כ-ד"כ) 
 (ביוני

 ר"שח אגף באחריות
 הפדגוגי במינהל

כנס ארצי של המורים 
 לצרפתית

 ו בסיוון,"כ-ה"כ)
   (ביוני 23-24 

מפמ"ר באחריות 
 מזה"פצרפתית ב

  ערכים מסע בשביל ה
 ,בסיוון ז"כ-ה"כ) 
 (ביוני 21-23 

 ן  -באחריות מינהל ח

מורי מוסיקה למפגש 
 בעל יסודי

 ביוני( 24)כ"ו בסיוון, 
באחריות מפמ"ר 
  מוסיקה במזה"פ

מורי מוט"ב בעל למפגש 
 יסודי

 ביוני( 21)כ"ח בסיוון, 
באחריות מפמ"ר מוט"ב 

 במזה"פ
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  תמוז תשע"ד  – 3102יולי 
 

 

 תשע"דתמוז                                                                                                        0093 יולי
 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
 9/1 – 5/1 

 שבוע שני
1/1 – 90/1 

 ישבוע שליש
 94/1 – 99/1 

 שבוע רביעי
00/1 – 01/1 

 שבוע חמישי
01/1 – 49/1 

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 
 
 
 
 
 

    

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 רמדאן: החודש צום  מוסלמים:
 ביולי( 21-ביוני  29 -כ"ט בתמוז מ-)א'

    

 חג אלפטר:     
 ד' באב,-)א'
 ביולי( 31 -  28

  ימי צום
 
 
 
 
 

 ם י"ז בתמוזצו 
 ,)י"ז בתמוז

 (ליביו 11

     

  ימי זיכרון ממלכתיים
 
 
 
 

ציון יום בנימין זאב  
 הרצל ז"ל  
 י (לביו 18, )כ' בתמוז

  

  

תחרויות, חידונים, 
     טקסים וכנסים

עבודות  גמר תחרות
מגדר חקר בנושא 

שוויון בין המינים ו
 י"ב-לכיתות י"א

 (ביולי 1, )ג' בתמוז
ה"פ באחריות המז

 והמינהל הפדגוגי

הכנס הארצי השנתי 
למדע וטכנולוגיה 

  בגיל הרך
 ביולי(  3)ה' בתמוז, 

באחריות האגף 
לחינוך קדם יסודי, 

 במינהל הפדגוגי

 

ס "טקס לנציגי בתיה 
חרות תהזוכים ב

עבודות גמר של 
ניהול  תלמידי מגמת 

עסקי ומגמת הנדסת 
          תעשיה וניהול

 יולי(ב 18תמוז, בכ' )
באחריות מפמ"ר 
, מגמת ניהול עסקי

ומגמת הנדסת תעשיה 
 וניהול, מו"ט

  

 מתוקשבים מפגשים
 לתלמידים

     

 
 
 

 חזור
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  תמוז תשע"ד  – 3102יולי 

 
 תשע"ד  תמוז                                                    -המשך-                                           0093 יולי

 המועד             
 האירוע 

 שבוע ראשון
 9/1 – 5/1 

 שבוע שני
1/1 – 90/1 

 שבוע שלישי
 94/1 – 99/1 

 שבוע רביעי
00/1 – 01/1 

 שבוע חמישי
01/1 – 49/1 

 מפגשי מפקחים
במסגרת פיתוח 

 מקצועי

 לסגל המטה  1ה יום למיד
   מינהלים הבכל 

 ,)ה' בתמוז
 ביולי( 3

     
 

מפגשי מפקחים 
במסגרת מפגשי 

 עבודה שוטפים

רפרנטים  1מפגש   
 "אופק חדש"

עוז "בחט"ב ו
 חט"ע "לתמורה

 )י"ט בתמוז, 
 ביולי( 11 

מינהל הבאחריות 
    הפדגוגי 

 

  

 מפגשי מנהלים
  94:00מהשעה  

 
 
 

 מפגש מנהלי מתי"אות
 ביולי( 9 בתמוז, )י"א

באחריות האגף לחנ"מ 
 מינהל הפדגוגי

    
 

מפגש עם בעלי 
 תפקידים

 

מפגש ארצי למורי מוסיקה 
 בחמ"ד 

 ביולי( 1ג' בתמוז, (
 באחריות החמ"ד

מרכזי הוראת לארצי מפגש 
  ד"תושב"ע בחמ

 ביולי( 1)ג' בתמוז, 
 באחריות החמ"ד

 מפגש ארצי לרכזי ערבית
 ביולי, ג' בתמוז( 1)

באחריות  מפמ"ר ערבית 
  ואסלם במזה"פ

 מורי מוסיקהלמפגש 
 ביולי, ד' בתמוז( 2)

באחריות מפמ"ר מוסיקה 
  במזה"פ

  ד"מפגש ארצי לגננות בחמ
 ביולי( 2)ד' בתמוז, 

 חריות החמ"דבא
מפגש ארצי רב תחומי 

 לאמנויות
 ביולי( 2)ד' בתמוז, 

 באחריות החמ"ד
מפגש ארצי לרכזות שפה 

 ביולי( 2)ד' בתמוז,  בחמ"ד
 באחריות החמ"ד

_________________________ 
 - מדריכי מתמטיקהלמפגש 
 ( ביולי 2 ,)ד' בתמוז יסודי

באחריות מפמ"ר מתמטיקה 
 במזה"פ

 הסביבהמורי מדעי למפגש 
 ביולי( 2 ,ד' בתמוז)

באחריות מפמ"ר מדעי 
 הסביבה במזה"פ

מורי מחשבת ישראל למפגש  
 3 – 2ה' בתמוז,  -בחמ"ד )ד'

 ביולי(
 באחריות החמ"ד 

מדריכות גני למפגש 
 הילדים 

 ביולי( 1)ח' בתמוז, 
באחריות הקדם יסודי 

 במינהל הפדגוגי
מפגש פסיכולוגים 

 מחוזיים
 ביולי( 1)ח' בתמוז, 

באחריות שפ"י 
  במינהל הפדגוגי

בעלי ארצי למפגש 
 שוויון   -תפקידים 

 ביולי( 1)ח' בתמוז, 
באחריות המזה"פ 

  והמינהל הפדגוגי
מפגש ארצי למדריכי 

 שפ"י 
 9-8 בתמוז, י"א-י')

באחריות שפ"י,  ביולי(
 המינהל הפדגוגי
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 ד"תשע -אלול-אב                                                                                                0093 אוגוסט
 המועד                  

 האירוע 
 שבוע ראשון

9/2 – 0/2 
  

 שבוע שני
4/2 – 9/2 

  

 שבוע שלישי
90/2 – 91/2 

   

 יעישבוע רב
91/2 – 04/2  

 שבוע חמישי
 03/2 – 40/2 

 ימים/שבועות 
 מיוחדים במערכת

 

 הפתיחת שנה"ל תשע"    
      (באוגוסט 21, באלול א')

 

 חגים, מועדים 
 וחופשות  

 סיום חופשת הקיץ    
  ,)ל' באב

    (באוגוסט 21

דיווחים, בקרות, 
סקרים, שאלונים 

 ומיפויים

 הפדגוגי במינהל בחינות אגף באחריות  ברק חצב מועד: בגרות בחינות

 מבדקים, מבחנים
ומשימות הערכה 

 לתלמידים

 
 
 
 
 
 
 
 

    

  ביטחון
 
 
 

    

 מפגשי 
 בעלי תפקידים 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

רכזי לרשותי מפגש  
גננות לביטחון ו

להיערכות לפתיחת 
 שנה"ל תשע"ה

 באחריות 
 חוןאגף הביט

 

הכשרת מפגש ל
צוותים חדשים 

בחטיבות הצעירות 
-11ב, כ"ג בא-כ"א)

 באוגוסט(  19
באחריות חט"צ 

 באגף לחינוך יסודי
 במינהל הפדגוגי

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 אירועים:מועדי המינהל הפדגוגי מודה לכלל השותפים ששלחו  

, מינהל די הוראהעובמנהלי מחוזות, מפקחי מחוזות, מזכירות פדגוגית, מינהל לשכת המנכ"לית, 

צוות התכנון, חברה ונוער, מינהל מדע וטכנולוגיה, מינהל תקשוב ומערכות מידע, המינהל לחינוך דתי, 

, אגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי, נכסים ולוגיסטיקהא' אגף מינהל כלכלה ותקציבים, מינהל הפיתוח, 

 אגף הביטחון וכל צוות המנהלים במינהל הפדגוגי  

 :ן הגאנט הארציהמשך עדכו 

  ימשיך ויתעדכן וניתן יהיה לראותו באתר המינהל הפדגוגי, באתר משרד החינוך ליאי הדיגיטהגאנט הארצ

 ."אוטלוק"אלהורידו כלוח שנה ב וכן

 חזור
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