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 תשע"ח –לוח האירועים הארצי 

לוח האירועים הארצי הינו מרכיב לוח האירועים מציג את הפעילות השנתית המשקפת את מדיניות משרד החינוך והתכנית האסטרטגית. 

חיוני לקידום תרבות ניהולית אפקטיבית במשרד החינוך, ככלי מרכזי לניהול תשומות המשרד ובעלי תפקידיו המרכזיים, למול מטרות 

, תכנון מושכל של האירועים יוכל להוביל לכינונם של שיתופי פעולה ותהליכים אינטגרטיביים משמעותיים בין המשרד ויחידותיו. יתרה מכך

 יחידות המטה והמחוזות.

 שינויים במספר סוגיות מרכזיות., ביצענו לקראת תשע"ח

 :לוחות( לוח האירועים השנה יכלול שני 1)

, ביניהם גם חגים כנהוג בעברבתי הספר וגני הילדים,  לזה יכלול את ימי הפעילות החינוכית הנושאיים  לוח  – אירועי מוסדות החינוך לוח .א

לתשומת ליבכם, לא כל האירועים המופיעים בלוח זה הינם אירועי ומועדים לאומיים, ופעילויות נוספות )כגון פיתוח מקצועי וכנסי מנהלים(. 

 חובה.

בציר זה ציר זמן זה ישמש את הנהלת המשרד במטה ובמחוזות, לסנכרון התהליכים המרכזיים של המשרד.   – תהליכי ליבה מטה ומחוזות לוח .ב

אירועי תכנון מערכתיים, אירועי מדידה מערכתיים, אירועי לשכת המנכ"ל, תהליכי  כגון יפרסו מועדים מרכזיים בתהליכי ליבה של המשרד

 ישוי, תהליכי בקרה ועוד.תהליכי רתקצוב מרכזיים, תהליכי פיתוח ובינוי, 

 

 –( הנגשה דיגיטלית של לוח האירועים 2) 

 א. מנהלי מוסדות החינוך יקבלו את האירועים המיועדים להם דרך השער למנהל. 

איך? בתוך "תיקיות משותפות" גוללים מטה עד לתיקיית .  Outlookב. עובדי המחוזות והמטה יכולים לגשת ללוח האירועים הארצי דרך 

( בכדי להוסיף את 02-5602510תכנון ואסטרטגיה, שם נמצא גם הלוח הארצי, וגם כל הלוחות המחוזיים. מוזמנים לפנות לסיוע )אגף 

 הלוחות למועדפים שלכם.

 בכל שאלה או רעיון. Strategy@Education.gov.il-לאנא פנו אלינו 

 

 

 היערכות מוצלחת,בברכת 

 

 ד"ר מיכל טביביאן מזרחי, 

 סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה
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עקרונות להקצאת האירועים בלוח האירועים הארצי |נספח   

עקרונות תכלול האירועים שנקבעו עבור השנים האחרונות יישמרו גם השנה. בהמשך יעוצבו בשיתוף המחוזות עקרונות תכלול להכנת 

 לוח השנה המחוזי.

לפי מינהלים ובאחריותם )יקבעו ע"י אגף תכנון  -שעות(  70מפגשים ) 9בימי חמישי, עד  –ימי פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה  .א

 ואסטרטגיה בסמוך למועדים בהם התקיימו ימים אלו בתשע"ז(.

שעות  30 -שעות  70ם במחוזות: למפקחי :ימי חמישי במהלך השנה 9בימי חמישי, עד  -ימי פיתוח מקצועי למפקחים הכוללים במחוזות .ב

שעות במסגרת האגף לחינוך קדם יסודי   40-שעות במחוז ו 30 –שעות  70שעות במסגרת אבני ראשה. הפיקוח על גני ילדים:  40-במחוז ו

 )יקבעו ע"י אגף תכנון ואסטרטגיה בסמוך למועדים בהם התקיימו ימים אלו בתשע"ז(.

ימים בשנה )שיבוץ המפקחים ייעשה בראייה מינהלית לפי  4בימי חמישי, עד  –מינהל הפדגוגי ימי למידה למפקחים כוללים בהובלת ה .ג

 ('אגף גיל/תחום הפיקוח וכו

מפגשים בשנה למתאמים /  7בימי חמישי. עד  –מפגשי מפקחים מתאמים )מרכזים(, מפקחים על הפיתוח המקצועי וממוני הדרכה מחוזיים  .ד

בקבוצות עבודה. יש לקבוע מס' מפגשים שהולמים באופן מאוזן את היקף המשימה של בעל  -יגי המחוז מרכזי תחום / גיל / לרפרנטים נצ

 התפקיד.

 5בימי חמישי עד  –ימי פיתוח מקצועי למפקחי מינהל ח"ן, שפ"י, אגף ילדים ונוער בסיכון ומפקחים מקצועיים של המזה"פ במחוזות  .ה

 מפגשים בשנה.

ואילך. מועדי מפגשים  13:00למנהלים )בליווי מפקחיהם( החל מהשעה  -כינוסי מנהלים ברמת מינהל  2ד בימי רביעי, ע -כינוסי מנהלים  .ו

עם קבוצות במחוז יתואמו בין המינהל לבין המחוז ויצוינו בלוח התכנון המחוזי. המינהלים ישתפו פעולה בכנסים שעוסקים בנושאים 

 אסטרטגיים/אינטגרטיביים, ככל הניתן.

 

  הערות

 משתתפים ויותר במפגש,  50-לוח תכנון האירועים כולל מפגשים ארציים למפקחים ולמנהלים )בהיקף של כ

 מפקחים מכל מחוז( 7-כ

 מועדי מפגשים עם קבוצות במחוז יתואמו בין המינהל לבין המחוז ויצוינו בלוח האירועים המחוזי 

  לכל היותר, כחלק מהפעילות השוטפת. 14:00קבוצות מיקוד, קבוצות דיון וועדות יוזמנו לפגישה עד שעה 

  לא ניתן לבצע שינוי בתאריך של אירוע ארצי פחות מחודשיים ממועד קיומו, אירועים אלו יש לבטל או לדחות לטווח זמן רחוק )מעל

 חודשיים ממועד השינוי, אלא אם כן נמצא תאריך פנוי שחוצה את כלל לוחות האירועים של המחוזות(.

 חינוך במקביל לקבלת קהל במחוזות. אין לזמן צוותי 

 .עדכונים שוטפים יופיעו בעדכן שיצא מדי חודש, ויופיעו בלוחות השנה הדיגיטליים 
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 3.5-1 התשע"ח )לוח החופשות( מתוך חוזר מנכ"ל תשע"ז  מהלך שנת הלימודים
 

 פתיחת שנת הלימודים התשע"ח וסיומה .1

 פתיחת שנת הלימודים

, 1.9.2017י"ד יתחילו ביום שישי, י' באלול התשע"ז, -הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל יסודיים ובכיתות י"ג

 בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

 סיום שנת הלימודים

 ובבתי הספר דוברי השפה הערבית 2018ביוני  29, בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שישי, ט"ז בתמוז התשע"ח ,

 .2018ביוני  30תסתיים השנה ביום שבת, י"ז בתמוז התשע"ח, 

 2018ביוני  20י"ד תסתיים השנה ביום רביעי, ז' בתמוז התשע"ח, -בבתי הספר העל יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג. 

 

 סך ימי הלימוד .2

 ם חמישה ימים בשבוע:סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בה

  ימי לימוד 188לפחות  –בבתי הספר היסודיים 

  ימי לימוד. 182לפחות  –בבתי הספר העל יסודיים 

 

 סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

  ימי לימוד 219לפחות  –בבתי הספר היסודיים 

  ימי לימוד. 211לפחות  –בבתי הספר העל יסודיים 

 

  ביצוע מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ח הוא באחריותו של מנהל בית הספר.
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 חגי ישראל .3

 הערות התאריך החג

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי,  ראש השנה

 בספטמבר 22-20כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח, 

 24ע"ח, התש בתשרי' ד, ראשון ביום יתחדשו הלימודים . 2017

 .2017בספטמבר 

 

י' בתשרי התשע"ח, -ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט' יום הכיפורים

. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א 2017בספטמבר  30-29

 .2017באוקטובר  1בתשרי התשע"ח, 

 

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי  חג הסוכות

, עד יום שישי, כ"ג בתשרי 2017 באוקטובר 4 התשע"ח,

. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, 2017באוקטובר  13התשע"ח, 

 .2017באוקטובר  15כ"ה בתשרי התשע"ח, 

 

)הוקדם( חג הסיגד הוא יום  2017בנובמבר  16יום חמישי, כ"ז בחשוון התשע"ח,  חג הסיגד*

לימודים ויצוין באירועים 

 במוסדות החינוך.

, עד יום 2017בדצמבר  14מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח,  חנוכה

 .2017בדצמבר  20רביעי, ב' בטבת התשע"ח, 

בדצמבר  21הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 

2017. 

 

 יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח, ט"ו בשבט

 2018בינואר  31

 ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

 28הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר התשע"ח,  פורים

 ביום יתחדשו הלימודים .2018במרס  2-1, 2018בפברואר 

 .2018 במרס 4, ח"התשע באדר ז"י, ראשון

 

, שבת יום עד, 2018 במרס 22, ח"התשע בניסן' ו מיום חמישי, פסח

 ביום יתחדשו הלימודים. 2018 באפריל 7, ח"התשע בניסן ב"כ

 .2018באפריל  8"ח, התשע בניסן ג"כ, ראשון

 

. הלימודים 2018באפריל  19יום חמישי, ד' באייר התשע"ח,  יום העצמאות

 .2018באפריל  20יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח, 

 הוקדם

. הלימודים 2018במאי  3, יום חמישי, י"ח באייר התשע"ח ל"ג בעומר

 .2018 במאי 4יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 

 

יום ירושלים הוא יום לימודים  2018במאי  13יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח,  יום ירושלים

ויצוין באירועים במוסדות 

החינוך ובעליית בני נוער 

 לירושלים.

ז' בסיוון -שבת, ראשון ושני, ה'ערב החג, החג ואסרו חג, הימים  חג השבועות

שלישי,  ביום יתחדשו הלימודים . 2018במאי  21-19התשע"ח, 

 .2018במאי  22ח' בסיוון התשע"ח, 

 

  

 

 

 

 *ימי צום .4

 הערות התאריך היום
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  יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, צום גדליה

 2017בספטמבר  24

 נדחה 

 יום חמישי, י' בטבת התשע"ח,  עשרה בטבת

 2017בדצמבר  28

 

 יום רביעי, י"ג באדר התשע"ח,  תענית אסתר

 2018בפברואר  28

 

 יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ח,  שבעה עשר בתמוז

 2018ביולי  1

 נדחה

 יום ראשון, י' באב התשע"ח,  תשעה באב

 2018ביולי  22

 נדחה

  

 .13:30 בשעה הלימודים יסתיימו בהם צמים והתלמידים שהמורים הספר בבתי *

  

 ימי זיכרון ממלכתיים .5

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

 הערות התאריך היום

 19 ,ח"התשע בתשרי ט"כ יום חמישי, יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

 * 2017 באוקטובר

 

 1יום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ח,  יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

 2017בנובמבר 

 

 23 ' בכסלו התשע"ח,ה יום חמישי, יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

 *2017 בנובמבר

 

 31 יום ראשון, י"ג בטבת התשע"ח, ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

 2017 בדצמבר

 נדחה 

 26התשע"ח, יום שני, י"א באדר  יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

 2018בפברואר 

 

 12יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ח,   יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 2018באפריל 

 

 18יום רביעי, ג' באייר התשע"ח,  יום הזיכרון לחללי צה"ל

 2018באפריל 

הוקדם. הלימודים ביום זה 

 בצהריים. 12:00יסתיימו בשעה 

יום רביעי, י' באייר התשע"ח,  ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל

 * 2018 באפריל  25

 

  

 

 

 

 

 

 מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח .6

 אורתודוקסים וארמניים קתולים ופרוטסטנטים החג

כ"א -, יום ראשון ושני, כ'7-8.1.2018 , הימים שני ושלישי, 25-26.12.2017 חג המולד
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 בטבת התשע"ח ח' בטבת התשע"ח-ז' 

 , יום ראשון, 14.1.2018 , יום שני, י"ד בטבת התשע"ח1.1.2018 ראש השנה

 כ"ז בטבת התשע"ח

 , יום שישי, 19.1.2018 , יום שבת, י"ט בטבת התשע"ח6.1.2018 חג ההתגלות

 ג' בשבט התשע"ח

 , יום שישי, 6.4.2018 , יום שישי, י"ד בניסן התשע"ח30.3.2018 יום שישי הטוב

 כ"א בניסן התשע"ח

 , הימים שני ושלישי, 2-3.4.2018 פסחא

 י"ח בניסן התשע"ח-י"ז

, הימים שני ושלישי, 9-10.4.2018

 כ"ה בניסן, התשע"ח-כ"ד

העלייה 

 השמימה

 חמישי, , יום 17.5.2018 , יום חמישי, כ"ה באייר התשע"ח10.5.2018

 ג' בסיוון התשע"ח

ז' בסיוון -הימים ראשון ושני, ו' 20-21.5.2018 שבועות

 התשע"ח

, הימים ראשון ושני, 27-28.5.2018

 י"ד בסיוון התשע"ח-י"ג

  

 מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח .7

 .02-5604234הערבי, טל' לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א', חינוך במגזר 

 הערות החג

 יום אחד יום הולדת הנביא מוחמד

 ימים 3 עיד אל פיטר )חג הפסקת הצום (

 ימים 4 עיד אלאדחא )חג הקרבן(

 יום אחד ראשון למוחרם )ראש השנה ההג'רית

  

 מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח .8

 הערות התאריך החג 

, יום ראשון, 10.9.2017 יום הנביא סבלאן

 י"ט באלול התשע"ז

 יום אחד

, יום חמישי, ט' 25.1.2018 חג הנביא אליהו )אלח'דר(

 בשבט התשע"ח

 יום אחד

, הימים 24-27.4.2018 חג הנביא שועייב

י"ב -שלישי עד שישי, ט'

 באייר התשע"ח

 ימים 4

לפנות לתאריך המדויק יש  עיד אלאדחא )חג הקרבן(

-04לאגף לחינוך דרוזי, טל' 

8632500 

 ימים 4

 

 

 סדרות אירועים:
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 נסי מנכ"לכ .1
 16:30-18:30 20/08/2017א  ירושלים+מנח"י, יום 

 11:00-13:00 22/08/2017ג  צפון, יום  

 15:00-17:00 22/08/2017ג  חיפה, יום  

 15:00-17:00 23/08/2017ד  דרום, יום  

 11:00-13:00 24/08/2017ה  מרכז, יום  

 14:30-16:30 24/08/2017ה  תל אביב,  יום 

 16:00-18:00 27/08/2017א  התיישבותי, יום 

 12:00-14:00 28/08/2017ב  חרדי, יום 

 ממוני תכנון  .2
 )אגף תכנון ואסטרטגיה(

  26/09/2017ג  יום - 1מפגש 

  14/11/2017ג  יום - 2מפגש 

  20/03/2018יום ג  - 3מפגש  

  24/04/2018יום ג  - 4מפגש 

  12/06/2018יום ג  - 5מפגש 

 )משנה למנכ"ל( מפקחי מחוזפורום  .3
 15/10/2017א  יום 

 12/11/2017א  יום 

 10/12/2017א  יום 

 28/01/2018א  יום 

 18/02/2018א  יום  
 

 

 18/03/2018א  יום 

 15/04/2018א  יום 

 13/05/2018א  יום  

 17/06/2018א  יום  

 22/07/2018א  יום 

 מטהב לסגל הפיקוח מקצועיפיתוח  .4
  02/11/2017ה  יום - 1מפגש 

  מפגש עם המנכ"ל( 30/11/2017ה  יום - 2מפגש( 

  21/12/2017ה  יום - 3מפגש  

  18/01/2018יום ה  – 4מפגש 

  15/02/2018ה  יום - 5מפגש 

  22/03/2018ה  יום - 6מפגש 

  17/05/2018ה  יום - 7מפגש 

  07/06/2018ה  יום - 8מפגש 

  21/06/2018ה  יום - 9מפגש 
 

 פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד( .5
 14/06/2018ה  יום 

 10/05/2018ה  יום  

 22/03/2018ה  יום 

 22/02/2018ה  יום 

 25/01/2018ה  יום 

 28/12/2017ה  יום 

 09/11/2017ה  יום 

 07/09/2017ה  יום 
 

ימי פיתוח מקצועי למפקחים הכוללים במחוזות  .6
 )אבני ראשה(

  02/11/2017ה  )צפון, דרום, ירושלים, מנח"י(, יום 1מפגש  

  09/11/2017ה  אביב, חרדי(, יום-)חיפה, תל 1מפגש  

  16/11/2017ה  )מרכז, התיישבותי(, יום 1מפגש  

  07/12/2017ה  )צפון, דרום, ירושלים, מנח"י(, יום 2מפגש  

  14/12/2017ה  אביב, חרדי(, יום-)חיפה, תל 2מפגש  

  21/12/2017ה  )מרכז, התיישבותי(, יום 2מפגש  

  04/01/2018ה  )צפון, דרום, ירושלים, מנח"י(, יום 3מפגש 

  11/01/2018ה  אביב, חרדי(, יום-)חיפה, תל 3מפגש 

  18/01/2018ה  )מרכז, התיישבותי(, יום 3מפגש 

  01/02/2018ה  )צפון, דרום, ירושלים, מנח"י(, יום 4מפגש 

  08/02/2018ה  ב, חרדי(, יוםאבי-)חיפה, תל 4מפגש 

  15/02/2018ה  )מרכז, התיישבותי(, יום 4מפגש 

  08/03/2018ה  )צפון, דרום, ירושלים, מנח"י(, יום 5מפגש 

  15/03/2018ה  אביב, חרדי(, יום-)חיפה, תל 5מפגש 

  22/03/2018ה  )מרכז, התיישבותי(, יום 5מפגש 

 הכשרת מפקחים בתחילת דרכם  .7
 )אבני ראשה(

 09/11/2017ה  יום  

 14/12/2017ה  יום  

 11/01/2018ה  יום 

 08/02/2018ה  יום 

 15/03/2018ה  יום 
 
 

 פיתוח מקצועי למפקחות קדם יסודי .8
  '26/10/2017יום ה 

  '9/11/2017יום ה 

  '7/12/2017יום ה 

  '1/2/2018יום ה 

  '8/2/2018יום ה 
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 )לפי יח' מטה( פיתוח מקצועי מפקחים .9

 מינהל עו"ה והדרכה
 26/10/2017ה  יום 

 23/11/2017ה  יום  

 07/12/2017ה  יום 

 28/12/2017ה  יום 

 11/02/2018ה  יום 

 22/02/2018ה  יום 

  '26/04/2018יום ה 

 10/05/2018ה  יום 

 28/06/2018ה  יום 

 יסודי, קדם יסודי ועי"ס  -מחוזיים מפקחים מתאמים, מפגשי
 19/10/2017ה  יום 

 23/11/2017ה  יום 

  28/12/2017יום ה 

  22/2/2018יום ה 

  03/05/2018יום ה  

  רק יסודי וקדם יסודי( 31/05/2018יום ה( 

 14/06/2018יום ה 

 ימי פיתוח מקצועי למפקחי מנהל ח"ן, שפ"י, אגף ילדים ונוער 

 בסיכון ומפקחים מקצועיים של המזה"פ במחוזות
 26/10/2017ה  יום 

 23/11/2017ה  יום 

 28/12/2017ה  יום 

 01/02/2018ה  יום 

 08/03/2018ה  יום  

 קדם יסודי )ימי למידה(
  14/12/2017יום ה 

  21-22.2 ה-דיום 

 10/05/2018ה  יום 

 יסודי )ימי למידה(
 26/10/2017ה  יום 

 21-22.2ה -ד יום 

 09-10/05/2018ד  יום 

 יסודי )ימי למידה(-על
 26/10/2017ה  יום 

 17/01/2018ה  יום 

 27-28/06/2018ד  יום 

 

 הנהלת חמ"ד מורחבת .10
 

 03/09/2017א  יום  

 17/09/2017א  יום 

 15/10/2017א  יום 

 29/10/2017א  יום 

 12/11/2017א  יום 

 26/11/2017א  יום 

 10/12/2017א  יום 

 31/12/2017א  יום 

 14/01/2018א  יום 

 28/01/2018א  יום 

 11/02/2018א  יום 

 25/02/2018א  יום 

 11/03/2018א  יום 

 25/03/2018א  יום 

 

 15/04/2018א  יום 

 29/04/2018א  יום 

 27/05/2018א  יום 

 10/06/2018א  יום 

 24/06/2018א  יום 
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 אבני דרך-אגפי גיל, חמ"דסיורים:  .11

 

 חמ"ד יסודי-על יסודי מחוז

 ,26.9.2017 6.3.2018 21.11.2017 דרום

 22.5.2018 

 ,17.10.2017 16.1.2018 26.12.2017 ירושלים, מנח"י

 15.5.2018 

 ,19.9.2017 2.1.2018 5.12.2017 מרכז

 1.5.2018 

 ,24.10.2017 9.1.2018  התיישבותי

 8.5.2018 

 ,19.9.2017 26.12.2017 19.12.2017 אביב-תל

 1.5.2018 

 ,12.9.2017 30.1.2018 2.1.2018 חיפה

 17.4.2018 

 , 5.9.2017 6.2.2018 9.1.2018 צפון

24.4.2018 

  13.2.2018 16.1.2018 חרדי
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 פעילויות ראמ"ה .12
 

 תאריך פנימי/חיצוני שם הפרויקט

שפת אם -מבדק קריאה וכתיבה לכתה א'

 עברית

אוקטובר; -העברה בשלוש פעימות ספטמבר פנימי

 יוני.-פברואר; מאי-ינואר

כל אחת מהפעימות תועבר בתוך טווח הזמן 

להנחיות המופיעות במדריך שנקבע בהתאם 

 למורה ולפי שיקולי בית הספר

שפת אם  -מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

 ערבית

המבדק מועבר בכארבעה מועדים שונים במהלך  פנימי

השנה )בין נובמבר למאי(, בהתאם להנחיות 

המופיעות במדריך למורה ולפי שיקולי בית 

 הספר.

ערכה לרכישת הקריאה באנגלית לראשית 

 ABLEכיתה ה' 

הערכה כוללת מבדק כיתתי ומבדק פרטני,  פנימי

 המועברים בחודש אוקטובר 

שפת אם -מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'

 יתעבר

שבועות בחודשים  5העברת המשימות במהלך  פנימי

 ינואר.-דצמבר

המבדק יועבר בטווח הזמן שנקבע בהתאם 

המופיעות במדריך למורה ולפי שיקולי להנחיות 

בית הספר, ובכל מקרה לא לפני תחילת חודש 

 דצמבר

שפת אם -מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'

 יתערב

מתוכן פרטניות(  3משימות ) 4חלק ראשון כולל  פנימי

 5להעברה במהלך נובמבר. חלק שני כולל 

משימות המיועדות להעברה בשני מועדים שונים 

 מרץ ולפי שיקולי ביה"ס.-פברוארבמהלך 

שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית 

 במסגרת המיצ"ב

 מרץ-ינואר חיצוני

שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות 

 העליונות

 מרץ-ינואר חיצוני

 אפריל -ינואר חיצוני  סקר עמדות הורים

 2018מרץ -פברואר חיצוני הערכת התכנית ללמידה משמעותית

 2018אפריל -פברואר חיצוני התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה

 2018מאי -אפריל חיצוני הערכת התכנית לתקצוב דיפרנציאלי

  2018מאי -אפריל חיצוני הערכת התכנית להקטנת כיתות א' וב'

 2018מאי -אפריל חיצוני ניטור חוסן בחינוך 

 2018מאי -אפריל חיצוני עוז לתמורה 

התכנית המערכתית  –ללמידה מלקות 

 לטיפול בתלמידים ליקויי למידה

 2018מאי -אפריל חיצוני

 2018מאי -אפריל חיצוני סחל"ב  
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 מחוזות-לוח אירועים תהליכי מטה .13

תהליך / 

 חודש

 '17ספטמבר 

 תשע"ח

 יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר 2018ינואר  דצמבר נובמבר אוקטובר 

 מדידה

 והערכה

פרסום 

Education at a 

Glance 2017  

 מבדקי עמית

איתור 

 מחוננים

פרסום מיצ"ב 

 תשע"ז

מבדקי קריאה 

 ב(-וכתיבה )א

  PIRLSפרסום 

2016 

מבדקי קריאה 

 ב(-וכתיבה )א

מועד בגרויות 

 חורף תשע"ז

 

 PISAביצוע  TALISביצוע 

מיצ"ב חיצוני 

 אנגלית

מיצ"ב חיצוני 

 שפת אם 

תמונה חינוכית 

 תשע"ז

מיצ"ב חיצוני 

מדע מתמטיקה ו

 וטכנו'

 בגרויות

מועד בגרויות 

 תשע"ח קיץ

בגרויות מועד 

 קיץ תשע"ח

 בקרה
פרסום דוחות   תחומית גני ילדים, חט"ע-בקרה רב תחומית ביסודי-בקרה רב  

 בקרה

 

 רישוי

סיום הגשת      

בקשות לחידוש 

 רשיונות

סיום הגשת 

בקשות למוסדות 

 חדשים

סיום טיפול   

בבקשות 

 שהוגשו בזמן

 

 פיתוח

פרסום החלטות 

 מיפוי ותכנון

סיום הגשות      

בקשות למיפוי 

 ולתכנון

    

גני  –ארגון 

 ילדים

 סידור גני ילדים ע"ח )השלמה(

פרסום חוברת גני ילדים וחוזרי 

 מנכ"ל ארגון

רישום גני ילדים   

 לתשע"ט

צפי סידור גנים לפתיחה וסגירה  

 לתשע"ט )מחוזות(

סגירת אפשרות דיווח תלמידים 

 למערכת

 

 – ארגון

 יסודי, חט"ב

נעילת מצבת  

 תלמידים

אישור מתווה   

תקצוב 

דיפרנציאלי 

 שעות תקן

הזנת מתווה 

 במשכית

הנגשת תחזיות  

סלים למנהלי 

 בי"ס

   

 – ארגון

 חט"ע

הקמת בסיס  –יוני 

 דיווח

דיווח מצבת  –אוג 

תלמידים, עו"ה 

 לתשע"ח

סיום טיפול   

 בשגיאות

סיום דיווח רמת  (1אישור רו"ח )

שירות )עבור 

עובדים תומכי 

 הוראה(

סגירת אפשרות  (2אישור רו"ח )  

דיווח תלמידים 

 למערכת

 

כוח אדם 

 בהוראה

סגירת קליטה 

למשכורת 

 ספטמבר

העברת מכסות    

 פרישה למחוזות

מינוי מנהלים  

(1) 

מינוי מנהלים  

(2) 

פתיחת מערכת 

 שיבוץ

מינוי מנהלים 

( סיום שיבוץ 3)

ודיווח ש"ש  

 עו"ה קיימים

מינוי מנהלים 

( סיום שיבוץ 4)

ודיווח עו"ה 

 חדשים

 תכנון

יום למידה    

 1מערכתי 

דיווח ביצוע 

 תכניות עבודה 

יום למידה 

 2מערכתי 

תכנון עקרוני 

 מטה

סטטוס מערכתי 

 בהנהלת המשרד

 

פרסום תכנית 

אסטרטגית 

 ומתנ"ה

תכנון מפורט 

 מטה

פרסום לוח 

 אירועים ארצי

תחילת תכנון 

 מחוזות 

יום סנכרון 

 מערכתי

הגשת תכניות עבודה, פרסום לוח 

, הצגות תכניות אירועים )מחוזות(

דיווח ביצוע תכניות עבודה למנכ"ל, 

 עבודה שנתי

 

 

 שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית
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 לוח אירועים ארצי תשע"ח "רץ" .14
 

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים חגים, מועדים ואירועים מערכתיים ספטמבר

 1שבוע 

3.9-9.9.17 

  )31.8-4.9.17עיד אל אדחא )חג הקורבן 

  1.9 –פתיחת שנה"ל 

  5.9 –פתיחת שנה"ל מגזר ערבי 

  ראה  –פתיחת שנה"ל בישובים דרוזים

 הודעה נפרדת

 3.9 –הנהלת חמ"ד מורחבת 

  7.9 –פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 

 5.9 -מחוז צפון סיור חמ"ד 

   '3-7.9 –עברית  –מבדק עמית שלב א 

 2שבוע 

10.9-16.9.17 

  10.9 –חג נביא סבלאן 

  :פתיחת שנה"ל למגזר דרוזי מלבד בתיה"ס

מע'אר, ע'ג'ר, ריחאניה, כפר כמא, אבו סנאן, 

 11.9 –יסודי ב' בפקיעין 

 12.9 -סיור חמד מחוז חיפה 

  תכנון אסטרטגי של הפיתוח המקצועי

בהשתתפות מפקחות על הפיתוח 

 12-13.9 -המקצועי במחוזות

  למידה לרפרנטים למחוננים מפגש

 14.9-ומצטיינים

 

   10-12.9 -ימי עיון מזה"פ 

  10-15.9 –שבוע ערכי האו"ם 

  )12.9 –תערוכת תוצרי תשע"ז )מינהל טכנולוגיה 

 14.9 -כנס זכויות ילדים ברשתות החברתיות 

  14.9-25.9השיעור הגדול בעולם 

 '10.9-14.9 –ערבית -מבדק עמית שלב א 

 3שבוע 

17.9-23.9.17 

  קתולים, לאטיניים, אנג'לים  -חג הצלב

 14.9 –ומארונים 

  20.9-22.9 –ראשית השנה ההיג'רית 

  20.9-23.9 –ראש השנה 

 17.9 –הנהלת חמ"ד מורחבת 

 19.9 -סיור חמ"ד מחוז מרכז+ת"א 

  18.9 –כנס פתיחת שנה מגמה מדעית 

  14.9-25.9השיעור הגדול בעולם 

  תמונה חינוכית – )מפקחים( מיקודקבוצת 

 18.9 –(1) לחטיבה עליונה

 '17.9-22.9 –עברית -מבדק עמית שלב ב 

 4שבוע 

24.9-30.9 

  24.9 –צום גדליה 

  יוונים, אורתודוקסים, ארמנים  -חג הצלב– 

27.9 

  29.9-30.9יום הכיפורים 

 ( 1מפגש ממוני תכנון) – 26.9 

 26.9 -סיור חמ"ד מחוז דרום 

 למידה על ירושלים )מינהל ח"ן(  -בין כסה לעשור– 

26.9 

 אגף מחוננים ומצטייניםמסלולי מחוננים כנס מנהלים : 

– 26.9 

  28.9 –כנס הוראת ספרות עם פנים לעתיד 

  הכשרת תכנית  –יום עיון מניעת אובדנות ארציYAM 

 )שפ"י( 27.9 –

  29.9 -חוקר-יוצריום עיון בנושא תלמיד 

  24.9-28.9 –מבדק עמית שלב ב' עברית 

 '24.9-28.9 –ערבית -מבדק עמית שלב ב 

 התמונה החינוכית – )מנהלים( קבוצות מיקוד 

 27.9 –(2) לחטיבה העליונה
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 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים חגים, מועדים ואירועים מערכתיים אוקטובר

 5שבוע 

1.10-7.10 

 6שבוע 

8.10-14.10 

  4.10-14.10 -חג סוכות

 1.10 -כנס ארצי פתיחת שנה למורים לתושב"ע 

 

 

 7שבוע 

15.10-21.10 

  יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

– 20.10 

  פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

 1-15.10מפגש 

 17.10 –ם -סיור חמ"ד מנח"י וי 

  )19.10 -מועצת מפקחים )חמ"ד 

 מפקחים מתאמים )מרכזים( )מינהל  מפגשי

 19.10-פדגוגי( 

  15.10 -הנהלת חמ"ד מורחבת 

  )16.10 –כנס "והעמידו" )חמ"ד 

 

  הערכה לרכישת הקריאה  -במהלך אוקטובר

  Abel-באנגלית לראשית כיתה ה' 

 )התמונה  –קבוצות מיקוד )מפקחים ומנהלים

 18.10 –(3החינוכית  יסודי וחט"ב)

 8שבוע 

22.10-28.10 

 

   24.10 –סיור חמ"ד התיישבותי 

  יסודי  –ימי למידה מפקחים כוללים– 

26.10 

  26.10 –ימי למידה מפקחים על יסודי 

  )26.10 –פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד  

  ,פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י

ילדים ונוער בסיכון, מז"פ, עו"ה והדרכה 

– 26.10  

  קדם יסודיפיתוח מקצועי למפקחות- 

26.10 

 

  מינהל פדגוגי( 22.10-28.10 –שבוע העליות( 

  )25.10כנס מנהלים יסודי )חמ"ד 

  יום עיון בנושא תהליכי הנחיה והערכה של מטלת

  25.10 –ביצוע, עבודות חקר 

  קדם יסודי( 25.10 –כנס קידום בריאות בגני ילדים( 

  הכשרת תכנית –יום עיון מניעת אובדנות ארצי- 

27.10 

  25.10 –מבחן שלב א' לאיתור מחוננים  

  הערכה לרכישת הקריאה  -במהלך אוקטובר

 Abel-באנגלית לראשית כיתה ה' 

 9שבוע 

29.10-4.11 

  יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל– 

1.11 

  22-28.10שבוע העליות 

  1מפגש  –פיתוח מקצועי מפקחים כוללים 

 2.11 –)צפון דרום ירושלים מנח"י( 

 לסגל הפיקוח והמטה  פיתוח מקצועי– 

 2.11 – 1מפגש 

  29.10 –הנהלת חמ"ד מורחבת 

  )31.10 –כנס שנתי )חינוך ילדים ונוער בסיכון 

  31.10 –עצרת הנוער לזכר יצחק רבין 

  הערכה לרכישת הקריאה  -במהלך אוקטובר

  Abel-באנגלית לראשית כיתה ה' 

  'שפת אם  –מבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב

 נובמברבמהלך  –ערבית 
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חגים, מועדים ואירועים  נובמבר

 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 10שבוע 

5.11-11.11 

 

 

   1מפגש  -פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה – 

2.11 

  9.11 – 1מפגש  –הכשרת מפקחים בראשית דרכם 

  )9.11 –פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד 

  חיפה  1מפגש  –מפקחים כוללי ם פיתוח מקצועי(

 9.11 –תל אביב חרדי( 

  9.11 –להנהלת בכירי שפ"י  1יום למידה 

 9.11 -פיתוח מקצועי למפקחות קדם יסודי 

  18.11 – 11.11 –שבוע בטיחות ילדים בינלאומי   מבדק כתות א' קריאה וכתיבה בערבית

 מאי(-)יתקיים במהלך נובמבר

 11שבוע 

12.11-18.11 

 16.11 -  חג הסיגד  

  יפו רמלה  –מאר ג'רייס

  16.11 –ולוד 

  שבוע בטיחות בדרכים– 

12.11 – 17.11  

 יום הבטיחות בדרכים- 

14.11 

  2מפגש  –פורום מפקחי ממחוז עם המשנה למנכ"ל 

– 12.11 

  14.11 -(2)ממוני תכנון 

  מרכז,  1מפגש  –פיתוח מקצועי מפקחים כוללים(

 16.11 –התישבותי( 

 12.11 –מורחבת  הנהלת חמ"ד 

 

  13.11 –יום עיון שנתי לעובדי המז"פ  

  14.11 –יום הבטיחות בדרכים 

  16.11 –יום הסובלנות הבינלאומי 

  14.11 –ארצי  –פורום מורים גיאוגרפיה  

  15.11 – חט"עארצי בספרות לתלמידי  –שיעור סנכרוני 

  15.11 –מחוז חרדי  –מפגש למנהלים חדשים 

 15.11 –מה מדעית טכנולוגית סמינר אנאלוגיות למג 

 

 

 12שבוע 

19.11-25.11 

 

  יום הזיכרון לבן גוריון

 ז"ל

  שבוע זכויות הילד

-19 –במערכת החינוך 

24.11 

 

 21.11 –מחוז דרום -מפגש מפקחים יסודי 

  פיתוח מקצועי למפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י, ילדים

 23.11 –והדרכהונוער בסיכון, מז"פ, עו"ה 

  מתאמים )מרכזים( )מינהל מפגשי מפקחים

 23.11 –פדגוגי(

  20.11 –יום זכויות הילד/ה הבינלאומי  

 13שבוע 

26.11-2.12 

  מוחמד הנביא יום הולדת

– 29.11 

 

  מפגש מנכ"ל עם סגל פדגוגי מטה )פיתוח מקצוע

 30.11 –(2מפגש 

  26.11 –הנהלת חמ"ד מורחבת 

  26.11 –יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים 

  27.11 –כנס השקת הספר השני של פדגוגיה מוטת עתיד 

  28.11 –כנס מורי תרבות יהודית ישראלית 

  1.12 –יום האיידס הבינלאומי 

  'מבדק בשפת אם בחשבון לכיתות ג– 

27.11 

  27.11 – 1מועד  –פתיחת שאלון אח"מ 
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חגים, מועדים ואירועים  דצמבר

 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה פדגוגייםאירועים  מפגשי מפקחים

 14שבוע 

3.12-9.12 

  חודש המאבק

המלחמה בסמים 

 ואלכוהול

 

  5.12 –מפגש מפקחים יסודי מחוז מרכז 

  צפון, דרום, ירושלים,  2מפגש  –פיתוח מקצועי מפקחים כוללים(

 7.12 –מנחי( 

   7.12-מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים במחוזות 

  7.12 -יסודיפיתוח מקצועי למפקחות קדם 

 

  3.12 –מוגבלות היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם 

  5.12 –יום עיון מדריכים  אגף א' שפות 

 5.12 –יום הוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה 

  "6.12 –כנס למנהלים בתוכנית "קדם עתידים 

 7.12 –לכל  כנס מורי מדע וטכנולוגיה 

  למורי תנ"ך, תושב"ע ומחשבת יום עיון באוניברסיטה העברית

 7.12 –ישראל 

 כנס מחוזי למורים לספרות 

 מבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב- 

 ינואר-במהלך דצמבר –עברית 

  6.12 –מפגש היערכות טאליס 

 15שבוע 

10.12-16.12 

 14.12-22.12חנוכה 

חודש המאבק במלחמה 

 בסמים ואלכוהול

 

  10.12 -3פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל מפגש 

  14.12 -2מפגש  -הכשרת מפקחים בראשית דרכם 

  אביב, חרדי(-)חיפה, תל 2מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים- 

14.12  

 13.12 -יסודי(-שולחן עגול חטב למחוז דרום, מרכז, תל אביב )על 

 10.12 -הנהלת חמ"ד מורחבת 

  14.12.17קדם יסודי  –ימי למידה למפקחים כוללים 

 10.12 -דם הבינלאומייום זכויות הא 

 11.12-יום עיון למורים לחשמל  

 )13.12 -כנס ארצי שנתי )חמ"ד  

 יום עיון בנושא "עלילה נושא וקונפליקט" במחזאות הישראלית- 

13.12 

 14.12-כנס הכנה לפרישה עו"ה 

 14.2-כנס אגף א מדעים 

 

 16שבוע 

17.12-23.12 

 14.12-22.12חנוכה 

חודש המאבק במלחמה 

 ואלכוהולבסמים 

 19.12 -אביב-מפגש מפקחים יסודי מחוז תל 

  21.12-)מרכז, התיישבותי( 2מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים 

  21.12 -3מפגש  -פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה 

 17.12 -יום עיון משותף למורים למקצועות היהדות 

 )19.12 -כנס אקדמיה שדה)עו"ה 

 19.12-יום עיון למורי הספרות 

 19.12-הכנס השנתי למורי הכימיה 

 )20.12-כנס מנהלים ארצי )עי"ס  

 19.12 -חידון התנך הארצי למבוגרים 

  1סגירת שאלון אח"מ מועד 

לממלכתי, לממלכתי דתי, לחברה 

הערבית ושאלון אח"מ מורים 

   21.12 -לתשע"ח

 17שבוע 

24.12-30.12 

  24.12  -חג המולד- 

27.12 

 24.12-חופשת חורף-

10.1 

 בטבת צום עשרה- 

28.12 

 26.12 -מפגש מפקחים יסודי מחוז ירושלים ומנח"י 

  )26.12 –סיור מחוז ת"א )עי"ס 

  27.12-ר. פדגוגים ומנהלים  )עי"ס(  –חלוצי הערכה 

  פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י, ילדים ונוער בסיכון, עו"ה

 28.12-והדרכה, מזה"פ

 )28.12 -פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד 

 )28.12 -מפגשי מפקחים מתאמים )מרכזים 

  28.12-למידה לרפרנטים למחוננים ומצטייניםמפגש 

 24.12 -חודש המאבק במלחמה בסמים ואלכוהול 

  מגמה מדעית טכנולוגית -סמינר הנבטת רעיונות לפרויקטים- 

27.12-29.12 

  27.12 –מערכתי חשיבה יום 
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חגים, מועדים ואירועים  ינואר

 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 18שבוע 

31.12-6.1.18 

  יום הזיכרון לזאב

 31.12 -ז'בוטינסקי ז"ל

  1.1-ראשית השנה 

   6.1 -ההתגלות 

  6.1 -חג המולד 

 2.1-מפגש מפקחים יסודי מחוז חיפה 

  )2.1 –סיור מחוז מרכז )עי"ס 

  צפון, דרום,  3מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים(

   4.1-ירושלים, מנח"י(

 31.12-הנהלת חמ"ד מורחבת  

  )3.1-יום צב"מים ארצי )מינהלת ניהול עצמי ותכנית מרום  

 3.1-יסודי )חמ"ד(-כנס מנהלים על  מרץ-ינו-שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית לחט"ע 

  שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית במסגרת

 מרץ-ינו -המיצ"ב

 ינו'-דצמ –עברית  -מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב 

 'פבר-ינו -עברית -מבדק קריאה וכתיבה לכתה א 

 אפריל(-סקר עמדות הורים )יתקיים במהלך ינואר 

 19שבוע 

7.1-13.1 

  9.1-מפגש מפקחים יסודי מחוז צפון 

 9.1 –התיישבותי  סיור עי"ס מינהל 

  חיפה, תל אביב, ) 3מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים

 11.1 -חרדי(

  

 8.1-כנס לשון ראשון 

  9.1 –יום הלשון העברית 

  10.1 -כנס מנהלים -ילדים ונוער בסיכון 

 10.1-יום עיון לקבוצות מיוחדות 

  11.1 –היסטוריה  –מבחן בגרות 

 20שבוע 

14.1-20.1 

  ההתגלות / ראשית

 14.1 -השנה 

  ארמנים –חג המולד-

18.1-21.1 

 16.1 -מפגש מפקחים יסודי מחוז חרדי 

 16.1 –ם)עי"ס( -י-סיור מנח"י 

  מרכז,  3מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים(

 18.1-התיישבותי(

 (4פיתוח מקצועי לסגל הפיתוח במטה )- 18.1  

 14.1-הנהלת חמ"ד מורחבת 

  14.1-מיניתשבוע מערכת החינוך נגד אלימות 

 '16.1 -יום עיון מורים לאלקטרו 

  16.1-פורום מורים לגיאוגרפיה  

  17.1-יסודי(-מפגש מנהלים )על -למידת עמיתים והנחיה  

 14.1-יסודי(-שולחן עגול חטב למחוז צפון+חיפה )על 

  15.1 –אנגלית  –מבחן בגרות 

  18.1 –מחשבת ישראל  -מבחן בגרות 

 21שבוע 

21.1-27.1 

 25.1-חג נביא אלחדר  

 

  24.1-25.1 -קדם יסודי –ימי למידה למפקחים כוללים 

  25.1 -יסודי-יסודי/על –ימי למידה למפקחים כוללים 

 )25.1-פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד 

 23.1-כנס הוקרה ארצי לרכזים בחינוך חברתי ערכי   22.1 –מתמטיקה  –מבחן בגרות 

  23.1 –יום חשיבה מערכתי 

  24.1 -מחקר פיזהמפגש היערכות 

  25.1 –תנ"ך  –מבחן בגרות 
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חגים, מועדים ואירועים  פברואר

 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 23שבוע 

4.2-10.2 

  מארונים –מאר מארון-

9.2 

  )6.2 –סיור צפון )עי"ס 

  8.2 -4מפגש  -הכשרת מפקחים בראשית דרכם 

  חיפה, תל 4מפגש  -מפקחים כוללים פיתוח מקצועי(-

 8.2 -אביב, חרדי(

 8.2-פיתוח מקצועי למפקחות קדם יסודי 

  4.2-10.2-השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת 

 6.2-9.2 -כינוס מנהלי מחלקות חינוך 

 6.2-חידון סובב ישראל 

 7.2 -יסודי(-כנס הערכה על הבקרה )על 

 )6.2-מבחן בחומש "דברים" )כיתות ו', חמ"ד  

  1.2-15.2ביצוע טאליס 

  ספרות, עברית לערבים, עברית  –מבחן בגרות

 8.2 –לדרוזים 

  'שפת אם ערבית  –מבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב– 

 מרץ-במהלך פברואר

 מרץ -ינו-שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית לחט"ע 

  שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית במסגרת

 מרץ-ינו -המיצ"ב

 24שבוע 

11.2-17.2 

  כניסת המשיח אל ההיכל

 15.6-אורתודוקסים –

 15.2-יום המשפחה 

  )13.2 –סיור חרדי )עי"ס 

  מרכז,  4מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים(

 15.2-התיישבותי(

 (5פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה )-  15.2 

 15.2-פיתוח מקצועי למפקחות קדם יסודי 

 11.2-16.2שבוע המשפחה 

  11.7-חמ"ד מורחבתהנהלת 

 )13.2-15.2-ימי פיקוח )חמ"ד 

 מחוז צפון -יום עיון לשפה הערבית במגזר הערבי והבדואי-

13.2 

 14.2-מובילי פדגוגיה איכותות -כנס למנהלים בתכנית 

 14.2-יום עיון למורי עולים חדשים 

  11.2-16.2 -ביצוע טאליס 

  הערכת התכנית ללמידה משמעותית )יתקיים במהלך

 רץ(מ-פברואר

  הערכת התכנית לקידום המתמטיקה )יתקיים במהלך

 אפריל(-פברואר

 25שבוע 

18.2-24.2 

 יום הרפורמה המובטח-

20.2 

  תרגיל מוסדות חינוך

ארצי לכלל המוסדות 

 20.2-בארץ

  יום הזיכרון לחללי

ישראל שמקום קבורתם 

 22.2-לא נודע

  יום הולדתו ופטירתו של

 22.2-משה רבינו

  18.2  -5עם המשנה למנכ"ל מפגש פורום מפקחי מחוז 

 )22.2-פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד 

 22.2-פיתוח מקצועי מפקחים עו"ה והדרכה 

 )22.2-מפגשי מפקחים מתאמים )מרכזים 

 מפגשי למידה לרפרנטים מחוזיים למחוננים ולמצטיינים-

22.2 

  21-22.2 –יסודי  –ימי למידה למפקחים כוללים 

 

 

 18.2-23.2 -שבוע למידה בשעת חירום 

 21.2-תחרות וכנס מהנדסים צעירים 

 20.2 -אולימפיאדת הביולוגיה 

 21.2-מבחן בעברית לתלמידים דוברי ערבית 

 21.2-מבחן פנימי תושב"ע  

  ושאלון אח"מ מורים  2סגירת שאלון אח"מ מועד

 22.2-לתשע"ח

 22.2 -סטטוס מערכתי של הנהלת המשרד 

 26שבוע 

25.2-3.3 

  יום הזיכרון ליוסף

 26.2-טרומפלדור ז"ל

 28.2-תענית אסתר 

 28.2-3.3 -פורים 

  25.2-הנהלת חמ"ד מורחבת 

 27.2-טקס הענקת פרסים בתחרות גמר של כרזה זוכה 

  מחקר פיזה-OECD1.3-9.3 

 

 

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים חגים, מועדים ואירועים מערכתיים מרץ
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 27שבוע 

4.3-10.3 

   )6.3 –סיור דרום )עי"ס 

  ,פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י, ילדים ונוער בסיכון

 8.3-מזה"פ, עו"ה והדרכה

  צפון, דרום,  5מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים(

 8.3-ירושלים, מנח"י(

 6.3-התחרות הלאומית לרובוטיקה והנדסה 

 7.3-יום עיון למורים למקרא: מתחילים מבראשית 

  תחרות עיצוב כרזות ערבית ליהודים ועולם הערבים גמר

 7.3 -והאסלאם

  תכניות לימודים ייחודיות  -כנס חדשנות בבחינות הבגרות

 7.3 –ותמ"ר 

 

 ינו-שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית לחט"ע-

 מרץ

  מחקר פיזהOECD-4.3-8.3 

 7.3-מבחן מיצ"ב חיצוני באנגלית  

  ושאלון אח"מ  3פתיחת שאלון אח"מ מועד

  4.3-ורים לתשע"חמ

  'שפת אם  –מבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב

 מרץ-במהלך פברואר –ערבית 

  שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית

 מרץ-ינו -במסגרת המיצ"ב

   4.3 –הגשת תכנון עקרוני מטה 

 28שבוע 

11.3-17.3 

   15.3 – 5מפגש  -הכשרת מפקחים בראשית דרכם 

 13.3 -כנס מנהלים ארצי של אגף עי"ס 

  אביב, -)חיפה, תל 5מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים

 15.3-חרדי(

  15.3 -של אגף עי"ס 2מפגש מז"ח. 

 

 11.3-17.3-שבוע חמ"ד 

 11.3-הנהלת חמ"ד מורחבת 

 12.3-אליפות הסייבר 

 13.3-הכנס הארצי של מורי מגמות הנדסת מכונות 

 "13.3-חידון "סובב ישראל 

  14.3-יסודי(-)עלכנס למידת עמיתים 

  כנס מגמות הצגת תוצרים של תלמידים במסגרת הערכה

יום למידה  14.3-מטלות ביצוע ובחינות בהפקה-חלופית 

 15.3-שני להנהלת ובכירי שפ"י

 15.3-יום הצרכן הבינלאומי 

  מחקר פיזהOECD-11.3-16.3 

 14.3-מפגש הערכות חלוץ טימס 

 29שבוע 

18.3-24.3 

 חופשת פסח 

22.3-7.4 

(31.3-6.4 ) 

  23.3 –יום המשיח המובטח 

  18.3 – 6פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל מפגש 

 ( 3מפגש ממוני תכנון )– 20.3 

  מרכז, התיישבותי(  5מפגש  -פיתוח מקצועי מפקחים כוללים(– 

22.3 

  )22.3 –פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד 

 (6פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה )-  22.3 

 20.3 –יקט "יש לנו כימיה" כנס סיום פרו 

  21.3 –כנס ארצי למנהלי בתי הספר היסודיים 

  21.3 –היום הבינלאומי למאבק בגזענות 

 21.3 –"הכימיאדה"  -האולימפיאדה הארצית לכימיה-

22.3 

  22.3 –יום המים הבינלאומי 

 מחקר פיזה– OECD – 18.3-22-3 

  19.3 –מבחן מיצ"ב פנימי באנגלית 

 30שבוע 

25.3-31.3 

  25.3 -יום ראשון של הדקל 

  29.3-14.4 -חופשת אביב 

  "29.3 -יום "ח'מיס אלאסראר 

  30.3 -יום שישי הגדול 

  31.3  -שבת האור 

  25.3 –הנהלת חמ"ד מורחבת   25.3 –יום עיון ארצי לקראת בחינות הבגרות 

  26.3 –יום עיון למורי הספרות  

  25.3 –כנס אגף א' מדעים 

 

  לממלכתי,  3סגירת שאלון אח"מ מועד

לממלכתי דתי, לחברה הערבית ושאלון 

 31.3 –אח"מ מורים לתשע"ח 
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 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים חגים, מועדים ואירועים מערכתיים אפריל

 31שבוע 

1.4-7.4 

 1.4-3.4 –פסחא 

  1.4 –יום ראשון של הדקל 

 5.4 –" יום "ח'מיס אלאסראר 

   6.4 -יום שישי הגדול 

  7.4 –יום הבשורה /שבת האור 

   :לאורך אפריל ומאי יוערכו התכניות הבאות 

  סחל"ב 

  לטיפול בתלמידים ליקויי למידה תכנית 

  עוז לתמורה 

 ניטור חוסן בחינוך 

 תכנית להקטנת כיתות א' וב' ה 

  התכנית לתקצוב דיפרנציאלי 

 32שבוע 

8.4-14.4 

  8.4-10.4 –פסחא 

  9.4 –הבשורה 

  לילת אלאיסרא ואל מיעראג' )עליית

 11.4 –הנביא השמימה( 

  12.4 –יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

  ,שולחן עגול חטב למחוז ירושלים

-מנחי , התיישבותי וחרדי  )על

 11.4 –יסודי( 

 17.4 -סיור חמ"ד מחוז חיפה 

  כנס תוצרי חקר ותיכון הנדסי של

 –וטכנולוגיה לכל )מוט"ל( תלמידי מדע 

10.4 

 

 

 33שבוע 

15.4-21.4 

  18.4 –יום הזיכרון לחללי צה"ל 

  19.4 –יום העצמאות 

  20.4 –יום הבשורה 

  פורום מפקחי מחוז עם המשנה

 15.4 – 7למנכ"ל מפגש 

 15.4 – הנהלת חמ"ד מורחבת 

 

  חידון התנ"ך העולמי לנוער ביום

 העצמאות

 

 

 34שבוע 

22.4-28.4 

  24.4-28.4 –חג נביא שועיב 

  26.4 –יום בנימין זאב הרצל ז"ל 

  )מועצת מפקחים עי"ס )חמ"ד– 

26.4 

 24.4 -סיור חמ"ד מחוז צפון 

 ( 4מפגש ממוני תכנון )– 24.4 

 26.4 -מנהל עו"ה והדרכה 

  22.4-27.4 –שבוע גלישה בטוחה 

  תחרות חוקרים סביבה במדעי הסביבה– 

24.4 

 22.4-4.5 –בגני ילדים  ביצוע סקר טאליס 

  )24.4 –מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם )עברית 

  )הגשת תכניות עבודה מפורטות )כולל לוח אירועים– 

  26.4 –מטה 

 

  



 

 משרד החינוך |לוח אירועים ארצי תשע"ח 
 

  
Strategy@Education.gov.il                 20 

 
          

חגים, מועדים ואירועים  מאי

 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 35שבוע 

29.4-5.5 

  2.5-3.5 –ל"ג בעומר  29.4 – הנהלת חמ"ד מורחבת 

  )3.5 –מפגשי מפקחים מתאמים )מרכזים 

 1.5  -סיור חמ"ד מחוז ת"א+מרכז 

  1.5 –כנס שנתי של מרחבי חינוך 

  1.5 –יריד יוזמות בשפות 

  יום עיוןCEFR   1.5 -למורי אנגלית 

  1.5 –פורום מורי גיאוגרפיה ארצי  

  1.5 –בחירת הספר האהוב  -מצעד הספרים 

  3.5 –צרפתית גמר ערב 

  3.5 –סיור לימודי באתרי מורשת 

  3.5 –יום עיון למורי מקרא בנושא ערכים מעורבות ורלוונטיות 

  22.4-4.5 –ביצוע סקר טאליס בגני ילדים 

  )30.4 –מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם )ערבית 

  מורשת דת איסלאם, מורשת דת נוצרית,  -מבחן בגרות
 30.4 –מורשת  דרוזית 

  1.5-3.5 –ביצוע מבחן חלוץ טימס 

 'במהלך  –שפת אם עברית  -מבדק קריאה וכתיבה לכתה א
 יוני-מאי

  3.5 –עברית לערבים, עברית לדרוזים  -מבחן בגרות 

 36שבוע 

6.5-12.5 

  9.5 –יום הניצחון על גרמניה 

  10.5 –-העלייה השמימה 

  10.5 –אירועי יום ירושלים 

 הבינלאומי לבטיחות ילדים שבוע ה 
 7-11.5.18התאריך 

  למדינת ישראל  70שבוע שיא בנושא
6-9.5 

  10.5 –קדם יסודי  -ימי למידה למפקחים כוללים 

  )10.5 –פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד 

  )10.5 –מפגש שפ"י )מטה+מחוזות 

 10.5 – והדרכהעו"ה  מפקחים פיתוח מקצועי 

 8.5 -סיור חמ"ד מחוז התיישבותי 

  10.5-של אגף עי"ס 3מפגש מז"ח 

 10.5 -כנס מנהלים ארצי של אגך יסודי 

  7.5 –יום זכויות בעלי החיים 

  8.5 –כנס הסיום של קהילות מורי הכימיה 

 9.5 –יסודי( -כנס כללי בנושאי פדגוגיה לנושא עוז לתמורה )על 

 9.5 –הצגת תוצרי תלמידים , מפגש עם יוצרים  -תאטרון ישראלי 

 " 9.5 –איחוד מול ייחוד" כנס מקוון 

 7-11.5 -שבוע בטיחות ילדים. 

  6.5-10.5 –ביצוע מבחן חלוץ טימס 

  7.5 –מדעי המחשב  -מבחן בגרות 

  8.5 –מבחן מיצ"ב חיצוני במתמטיקה 

  )'10.5 –מבחן מיצ"ב פנימי בשפת אם )כתות ה' וח 

  מחשבת ישראל )דתי וכללי(, מחשבה ומוסר  -מבחן בגרות
 10.5 –)עצמאי( 

 37שבוע 

13.5-19.5 

  יום הזיכרון לנספי עליית יהודי
 13.5 –אתיופיה 

  13.5 –יום ירושלים 

  15.5-15.6 –ראמדאן 

  יוונים,  -העלייה השמימה
 17.5 –אורתודוקסים, ארמנים 

  19.5-21.5 –חג השבועות 

  )13.5 –מועצת מפקחים )חמ"ד 

  13.5 –פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל 

  17.5 – (7)פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה 

 15.5 -סיור חמ"ד מחוז ירושלים+מנח"י 
 

  15.5 –כנס מצטייני תקשוב ופדגוגיה חדשנית 

  15.5 –יום שיא בשפה הערבית במגזר הערבי והבדואי 

  17.5 –היום הבינלאומי למאבק בלהט"בפוביה  -יום ההבנ"ה 
 

  13-15.5 –ביצוע מבחן חלוץ טימס 

  15.5 –אנגלית  –בגרות מבחן 

  15.5 –יום סנכרון תכנון מטה ומחוז 

  16.5 –מבחן מיצ"ב חיצוני במדע וטכנולוגיה 

  17.5 –תנ"ך  -מבחן בגרות 

 :לאורך אפריל ומאי יוערכו התכניות הבאות 

  סחל"ב 

  תכנית לטיפול בתלמידים ליקויי למידה 

  עוז לתמורה 

 ניטור חוסן בחינוך 

  'התכנית להקטנת כיתות א' וב 

 התכנית לתקצוב דיפרנציאלי 

 38שבוע 

20.5-26.5 

  15.5-15.6 –ראמדאן 

  19.5-21.5 –חג השבועות 

 22.5 -סיור חמ"ד מחוז דרום   : 22.5 –פנים )אגף טכנולוגיה(  70שנה  70תערוכת תוצרים בנושא 

  22.5 –כנס גננות מובילות 

 ( "אמנויות"לך ירושלים )– 22.5 

  '23.5 –מבחן מיצ"ב פנימי במתמטיקה ה' וח 

  24.5 –מתמטיקה  –מבחן בגרות 

 39שבוע 

27.5-2.6 

  15.5-15.6 –ראמדאן 

  יוונים, אורתודוקסים,  -שבועות
 27.5-28.5 –ארמנים 

  27.5 –יום החליפות 

 27.5 – הנהלת חמ"ד מורחבת 

 )יסודי וקדם יסודי מפגשי מפקחים מתאמים )מרכזים – 
31.5 

  31.5  -של אגף עי"ס 4מז"ח מפגש 

  )29.5 –תערוכה ותחרות פרוייקטים )חשמל ואלקטורניקה 

  31.5 –יום ללא עישון 

  1.6 –טקס הענקת פרסים לתלמידים מצטיינים של מגמת ספרדית 

  1.6 –כנס שנתי של מרחבי חינוך 

  צרפתית, אמהרית, ערבית ליהודים, רוסית  -מבחן בגרות– 
28.5 

  30.5 –במדע וטכנולוגיה מבחן מיצ"ב פנימי 

  ספרות, ערבית לערבים )ספרות(, ערבית  -מבחן בגרות
 31.5 –לדרוזים )ספרות( 
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חגים, מועדים ואירועים  יוני

 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 40שבוע 

3.6-9.6 

  15.5 –ראמדאן-

15.6 

 7.6 –  (8) פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה 

 

 5.6 –מגמה טכנולוגית מדעית  -כנס סיכום שנה 

  6.6 –תחרות מצוינות במוזיקה ובמחול באלמא 

  6.6 –יום הוקרה למתמחים ולמורים חדשים 

  4.6 –כימיה, חקלאות  -מבחן בגרות 

  היסטוריה )ליהודים, לערבים  -מבחן בגרות

 7.6 –ולדרוזים( 

 'עברית שפת אם  -מבדק קריאה וכתיבה לכתה א– 

 יוני-במהלך מאי

 41שבוע 

10.6-16.6 

  15.5 –ראמדאן-

15.6 

  עיד אל פיטר )חג

 –הפסקת הצום( 

14.6-17.6 

 10.6 – הנהלת חמ"ד מורחבת 

  )14.6 –פיתוח מקצועי מטה )חמ"ד 

  מפגשי מפקחים מתאמים )מרכזים( )מינהל

 14.6-פדגוגי( 

  מפגשי למידה לרפרנטים מחוזיים למחוננים

 14.6 –ולמצטיינים 

 

 

  תחרות גמר חידון ערבית ליהודים ועולם הערבים

 12.6 –והאסלאם 

  11.6 –אזרחות  –מבחן בגרות 

   תלמוד ותושבע )דתי(, תושב"ע  -מבחן בגרות

 14.6 –)כללי(, דינים )עצמאי(, יהדות 

 42שבוע 

17.6-23.6 

  עיד אל פיטר )חג

 –הפסקת הצום( 

14.6-17.6 

  סיום שנת הלימודים

 20.6 –בלבד(  )עי"ס

  9פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל מפגש 

– 17.6 

 ( 9פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה  )– 21.6 

 12.6 –מפגש סיום  (5)מפגש ממוני תכנון 

 

 

   19.6 –כנס הצגת מחקרי ראמ"ה 

  19.6 –ביולוגיה מעבדה  -מבחן בגרות 

  טכנולוגי, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה,  -מבחן בגרות

מדעי המדינה, מדעי הסביבה, כלכלה, עולם הערבית 

 21.6 –והאיסלאם, לימודי א"י, מוסיקה 

 43שבוע 

24.6-30.6 

 סיום שנת הלימודים 

– 30.6 

 24.6 – הנהלת חמ"ד מורחבת 

  27.6 –יסודי -על -ימי למידה למפקחים כוללים-

28.6 

 28.6 –והדרכה  עו"ה מפקחים פיתוח מקצועי 

  24.6 –כנס ארצי למורים למדעי הסביבה 

  25.6 –יום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

  26.6 –כנס שנתי מורים לביולוגיה חטיבה עליונה 

  27.6-28.6 –יום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

  25.6 –ביולוגיה  –מבחן בגרות 

  לערבים עברית )ליהודים(, ערבית  -מבחן בגרות

 28.6 –)לשון(, ערבית לדרוזים )לשון( 

  )הגשת תכניות עבודה מפורטות )כולל לוח אירועים

 28.6 –מחוזות  –
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חגים, מועדים ואירועים  יולי

 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 44שבוע 

1.7-7.7 

  1.7 –צום י"ז בתמוז 

  1.7 –חופשת הקיץ-

2.9.2018 

    2.7 –סאמר סקול באנגלית 

  )2.7 –כנס רכזי חינוך חברתי )חמ"ד 

  3.7 –כנס ארצי למורי ערבית ועולם הערבים והאסלאם 

 3.7 –בתי ספר יסודיים  -יום עיון ארצי למורים למוזיקה 

 4.7 –הוקרת יוזמות של עו"ה  -כנס פיתוח מקצועי 

  6.7 –יום עיון לרכזי מגמות מוזיקה 

 3.7 –בית ספריים -יום עיון לרכזי הערכה 

  טכנולוגי, סוציולוגיה, שיטות  -מבחן בגרות

 –מחקר, אומנות, חינוך גופני, תקשורת, תאטרון 

2.7 

 3.7 –בית ספריים -יום עיון לרכזי הערכה 

  4.7 –מעבדה פיזיקה  -מבחן בגרות 

  5.7 –פיזיקה  –מבחן בגרות 

 

 45שבוע 

8.7-14.7 

אגף  -5מס'  מפדש מז"ח 

 12.7 -עי"ס
 12-7 -יום עיון למורי אנגלית   9.7 –אנגלית מועד ב'  -מבחן בגרות 

  9.7 –אנגלית מועד ב'  -מבחן בגרות 

  12.7 –מתמטיקה מועד ב'  -מבחן בגרות 

 46שבוע 

15.7-21.7 

    

 47שבוע 

22.7-28.7 

   פורום מפקחי מחוז עם

המשנה למנכ"ל מפגש 

10– 22.7 

 

  

 48שבוע 

29.7-4.8 

    

 


