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 ניהול, ריכוז ופיתוח לוח התכנון הארצי תשע"ז:

 , מנהלת תחום פרויקטים רוחביים, לשכת המשנה למנכ"ליתירקית אלקיים

 

 

 תודתנו לשותפים שהעבירו את מועדי האירועים המתוכננים לשנת הלימודים הבאה 

 ב'(:-)לפי הא

איגוד מנהלי מחלקות חינוך, אגף בכיר חירום ביטחון ובטיחות, אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, 

לשכת המדען הראשי, מזכירות הפדגוגית, מינהל עו"ה, מינהל חברה ונוער, מינהל חינוך דתי, 

מינהל פדגוגי, מינהל תיאום ובקרה, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מכון "אבני 

 ראשה" וראמ"ה.

 

 



    

 

 

 המנהלת הכללית דבר

 חוזות וצוותי חינוך יקרים,הנהלת המשרד, מפקחים/ות במטה ובמ

 

שנת הלימודים במוסדות החינוך מתאפיינת בדרך כלל בלמידה ובעשייה חינוכית ענפה 

ומגוונת החותרת להישגיות, לערכיות ולחדשנות בכל התחומים, ובמקביל שוקדת המערכת 

 על פיתוחן של תכניות מותאמות ואחרות.

 

בשקיפות מלאה את מגוון הפעילויות, לוח האירועים הארצי מאפשר לנו ליצור ולהציג 

המפגשים, הבקרות והאירועים העתידיים במערכת החינוך במהלך שנת הלימודים הבאה, 

 במטרה לאפשר תכנון מושכל במעגלים הארצי, המחוזי, האזורי והמוסדי.

 

-לוח זה הוא ערוץ חשוב המאפשר תיאום, הסדרה וסנכרון של כלל הפעילויות שתוכננו על

פים השונים )ברמת המטה והמחוז, וברמת האזור והמוסד החינוכי(. וזאת, ידי השות

במטרה לאפשר התבוננות ארוכת טווח, למנוע כפילויות, לפרוס את האירועים, לצמצם 

 עומסים ולהתמקד במימוש מטרות התכנית האסטרטגית ברמה הפדגוגית והארגונית.

וך התחשבות במורכבותו הייחודית, , כי התנהלות והתמקדות בלוח אירועים זה, תבטוחתני

 תאפשר לכולנו לפעול יחד לקידום מערכת החינוך על כל רבדיה.

  

 ,בברכת היערכות מוצלחת

 

  הןכ מיכל

 ךמנכ"לית משרד החינו

 



    

 

  המשנה למנכ"לית דבר

 

 הנהלת המשרד, מפקחים ומנהלים יקרים,

משרד החינוך  לוח האירועים הארצי, המאגד את הפעילות השוטפת והמתוכננת של
מדי שנה בשנה, הפך לכלי עבודה חשוב ויעיל, אשר יש בו כדי לסייע בתכנונה של 
העשייה החינוכית המאתגרת, אשר אמורה להתרחש בשנת הלימודים התשס"ז 

 הקרבה ובאה.

 

מטרת הפעילות השנתית המוצגת בלוח למנוע כפילויות, ולהציג באופן מלא את כל 
 ה כוללת ומערכתית.האירועים המתוכננים בראיי

חשוב, כי מועדי הפעילות המחוזית והרשותית ייקבעו בתיאום עם לוח האירועים 
 הארצי לטובת מערכת החינוך ועובדיה.

 

 הלוח יעודכן באופן שוטף ויוצג באתר משרד החינוך:

http://hinuch.education.gov.il/lernet/Default.aspx?luach=15 

 

 

אני מודה לכם על ההיערכות ועל הסיוע, ומאחלת לכולנו המשך שותפות ושנה של 
 פעילות חינוכית ענפה ופורצת דרך.

 

 בברכה,                                                                                            

     

 גילה נגר                                                                                            

 המשנה למנכ"לית

משרד החינוך                                                                                                    

http://hinuch.education.gov.il/lernet/Default.aspx?luach=15
http://hinuch.education.gov.il/lernet/Default.aspx?luach=15
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. עקרונות מנחים בבניית לוח האירועים 1
 הארצי

לוח התכנון השנתי של האירועים ושל המפגשים משקף את העשייה הפדגוגית 

 הנגזרת מהתכנית האסטרטגית ללמידה ולמפגשי עבודה של המנהיגות החינוכית. 

הלוח מאפשר תיאום מערכתי בין השותפים הרבים ומסדיר את מפגשי המפקחים 

 והמנהלים. 

 פי העקרונות הבאים:-הלוח מתוכנן על

 בימי חמישי –קצועי לסגל הפיקוח במטה ימי פיתוח מ .א

 לפי מינהלים ובאחריותם - שעות( 70מפגשים  ) 9עד 

 

 בימי חמישי -הכוללים במחוזותפיתוח מקצועי למפקחים ימי  .ב

 ימי חמישי במהלך השנה: 9עד 

שעות במסגרת אבני  40-שעות במחוז ו 30 -שעות  70 למפקחים במחוזות:

 ראשה

שעות במסגרת  40-שעות במחוז ו 30 –שעות  70 הפיקוח על גני ילדים:

 האגף לחינוך קדם יסודי

 

  בימי חמישי  –בהובלת המינהל הפדגוגי  כוללים למפקחים ימי למידה     ג.

לפי אגף  בראייה מינהליתימים בשנה )שיבוץ המפקחים ייעשה  4 עד

 גיל/תחום הפיקוח וכו'(.

 

)מרכזים(, מפקחים על הפיתוח  מפגשי מפקחים מתאמיםד.  

 בימי חמישי – המקצועי וממוני הדרכה מחוזיים

 נציגי המחוזמפגשים בשנה למתאמים / מרכזי תחום / גיל / לרפרנטים  7 עד

 בקבוצות עבודה. -

)על המינהל לבחון את רשימת בעלי התפקידים ולמצוא פתרון לרפרנטים 

 המשמשים בתחומים אחדים / רצף גילאים(. 
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               , אגף ילדים ונוער "יה. ימי פיתוח מקצועי למפקחי מינהל ח"ן, שפ

 בימי חמישי –בסיכון ומפקחים מקצועיים של המזה"פ במחוזות     

 מפגשים בשנה. 5עד 

 בימי רביעי -סי מנהלים וניכו. 

 13:00למנהלים )בליווי מפקחיהם( החל מהשעה  - ברמת מינהלכינוסי מנהלים  2עד 

 ואילך. 

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

 המחוזי.

 בימי רביעי - ותחרויות טקסים, חידונים, תערוכותז. 

ם את האירוע , בראייה מערכתית )יש לקיילכל מינהל -עד טקס אחד, חידון, תערוכה, תחרות 

 ואילך(. 13:00החל מהשעה 

 ח. הערות

  משתתפים  40-היקף של כלמנהלים )בכולל מפגשים ארציים למפקחים ו תכנון האירועיםלוח  

 מפקחים מכל מחוז(. 7-)כמפגש יותר בו      

  האירועים בין המחוז ויצוינו בלוח למפגשים עם קבוצות במחוז יתואמו בין המינהל מועדי 

 המחוזי      

 כחלק ,לכל היותר 14:00שעה ועדות יוזמנו לפגישה עד ו קבוצות מיקוד, קבוצות דיון  

  מהפעילות השוטפת.       

 אין לזמן צוותי חינוך במקביל לקבלת קהל במחוזות. 

 עדכונים שוטפים יופיעו באתר בתחילת כל חודש. 

  מנכ"ליתללשכת המשנה לבקשות ייחודיות יש להפנות. 
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 בימי חמישי -ימי פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה א. 

  לפי מינהלים ובאחריותם במועדים הבאים:שעות(  70מפגשים ) 9

 27.10.2016כ"ה בתשרי , 

 8.12.2016ח' בכסלו ,    

 29.12.2016כ"ט בכסלו , 

 26.01.2017  כ"ח בטבת , 

 23.02.2017   כ"ז בשבט ,  

 30.03.2017 ג' בניסן , 

 20.04.2017בניסן , כ"ד     

 18.05.2017כ"ב באייר ,    

 29.06.2017ה' בתמוז ,  

 23.11.2016 –ארצי למנהלים ולמפקחים, "אבני ראשה"  נסב. כ

 שעות: 70 –ג. ימי פיתוח מקצועי למפקחים הכוללים במחוזות 

 שעות, במסגרת מכון "אבני ראשה": 40-שעות מחוזיות באחריות כל מחוז ו 30

מפגש 
1 

מפגש 
2 

מפגש 
3 

מפגש 
4 

מפגש 
5 

 מרכז, התיישבותי, ת"א

8.12 12.01 16.02 16.03 4.05 

 צפון, חרדי, ירושלים, מנח"י

15.12 19.01 23.02 6.4 
)לחרדי 

16.3) 

11.05 

 חיפה ודרום

22.12 26.01 2.03 20.04 18.05 

באחריות  ,במחוזות הכוללים למפקחים מקצועי פיתוח ימי ות על גנ"י יתקיימו בתאריכיימי הפיתוח המקצועי של המפקח*
  האגף לחינוך קדם יסודי.

  בימי חמישי –בהובלת המינהל הפדגוגי  כוללים למפקחים ד. ימי למידה

ימים מרוכזים )לפי גיל / תחום הפיקוח, מומלץ בראייה מינהלית וחלוקה  2-מפגשים ו 2
  לקבוצות( במועדים הבאים:

 03.11.2016בלבד ולעל יסודיליסודי  – , ב' בחשוון   

 17.05.2017 לקדם יסודי בלבד –, י"א אייר 

 9.02.2017,  לכל שכבות הגיל – י"ג בשבט 

 י"ג בשבט -י"א ,7-9.02קדם יסודי:       :ימים מרוכזים

 ז' בניסן -, ו'3.04 – 2.04יסודי:                          
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 כ"ח בסיוון -, כ"ז22.06 – 21.06יסודי: -על                         

)מרכזים(, מפקחים על הפיתוח המקצועי מפגשי מפקחים מתאמים ה. 

 בימי חמישי –וממוני הדרכה מחוזיים 

  מפגשים בשנה במועדים: 7

 06.10.2016ד' בתשרי , 

 17.11.2016ט"ז בחשוון , 

 05.01.2017ז' בטבת , 

 02.02.2017ו' בשבט  , 

 23.03.2017כ"ה באדר , 

 25.05.2017 כ"ט באייר , 

 15.06.2017.כ"א בסיוון , 

על המינהל לבחון את רשימת בעלי התפקידים ולמצוא פתרון לרפרנטים המשמשים בכמה  הערה:

 תחומים / רצף גילאים.

ו. ימי פיתוח מקצועי למפקחי מינהל ח"ן, שפ"י, אגף ילדים ונוער בסיכון 

 שעות 40בימי חמישי,  –ומפקחים מקצועיים של המזה"פ במחוזות 

 10.11.2016ט' בחשוון , 

 01.12.2016א' בכסלו , 

 05.01.2017ז' בטבת , 

 02.02.2017ו' בשבט , 

 23.03.2017.כ"ה באדר , 

 20, אבני ראשה -מפקחים מוביליםהכשרת מפקחים בראשית דרכם והכשרת . ז

 שעות

 מפקחים בראשית דרכם: 

 17.11.16, ט"ז בחשוון 

 1.12.16,    'בכסלוא 

 מפקחים מובילים: 

 5.1.17,  ז' בטבת 

 2.2.17 , ו' בשבט 
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 23.3.17, כ"ה באדר 
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 ספר יהודיים-לוח חופשות וחגים בבתי

 בשנת הלימודים תשע"ז

 ארגון ומינהל

 הלימודים מבנה שנת3.5 

 הלימודים התשע"ז )לוח החופשות( מהלך שנת  3.5-1 תשע"ז

 

 התשע"ז וסיומהפתיחת שנת הלימודים  . 1

 פתיחת שנת הלימודים

י"ד יתחילו ביום -יסודיים ובכיתות י"ג-הספר העל-הספר היסודיים, בבתי-הלימודים בגני הילדים, בבתי

 פי מערכת השעות הקבועה.-, בשעה הראשונה על2016בספטמבר  1חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 

 :סיום שנת הלימודים

 .2017ביוני  30דים ביום שישי, ו'  בתמוז התשע"ז, הספר היסודיים ובגני היל-בבתי     -

ביוני  20י"ד ביום שלישי, כ"ו בסיוון התשע"ז, -יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-הספר העל-בבתי     -

2017. 

 

 הלימודים סך ימי . 2 

 ימים בשבוע: 5הספר שמלמדים בהם -סך כל ימי הלימוד בבתי     ·

 ימי לימוד  לפחות.  184 –הספר היסודיים -בבתי  *

 ימי לימוד  לפחות.  176 –יסודיים -הספר העל-בבתי  *
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 ימים בשבוע: 6הספר שמלמדים בהם -סך כל ימי הלימוד בבתי     ·

 ימי לימוד לפחות.  218 –הספר היסודיים -בבתי  *

 ימי לימוד  לפחות. 209–יסודיים -הספר העל-בבתי  *

 .הספר-מכסת ימי הלימוד בשנת הלימודים התשע"ז הוא באחריותו של מנהל בית מילוי 
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 חגי ישראל . 3 

 הערות התאריך החג

ערב ראש השנה ושני ימי החג,  ראש השנה
הימים ראשון שני ושלישי, כ"ט באלול 

 - 2התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז, 
. הלימודים 2016באוקטובר  4

יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי 
 .2016באוקטובר    5התשע"ז, 

 

ערב החג ויום החג, הימים שלישי  
 - 11י' בתשרי התשע"ז, -ורביעי, ט'

. הלימודים 2016באוקטובר    12
יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי 

 .2016באוקטובר    13התשע"ז, 

 

 חג הסוכות

 

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום 
 16ראשון, י"ד בתשרי התשע"ז, 

, עד יום שלישי, כ"ג 2016באוקטובר 
באוקטובר  25התשע"ז , בתשרי 
. הלימודים יתחדשו ביום 2016

 26רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 
 .2016באוקטובר 

 

 חנוכה

 

 26מיום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז, 
, עד יום ראשון, ג' 2016בדצמבר 

. 2017בינואר  1בטבת התשע"ז, 
הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' 

 .2017בינואר  2בטבת התשע"ז, 

 

 

 11יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז,  ט"ו בשבט
 .2017בפברואר 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 פורים

 

ט"ו באדר, -ו הימים ראשון ושני, י"ד
.  2017במרס,  13 - 12התשע"ז, 

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז 
 .2017במרס  14באדר התשע"ז,

 

 פסח

 

 2מיום ראשון ו' בניסן התשע"ז, 
, עד יום שלישי, כ"ג 2017באפריל 

. 2017באפריל  18בניסן התשע"ז, 
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג 

 .2017באפריל  19בניסן התשע"ז, 

 

 יום העצמאות

 

 2יום שלישי, ו' באייר התשע"ז, 
. הלימודים יתחדשו ביום 2017במאי 

במאי  3רביעי, ז' באייר התשע"ז, 
2017. 

 יום העצמאות נדחה.

 ל"ג בעומר

 

 14יום ראשון, י"ח באייר התשע"ז, 
. הלימודים יתחדשו ביום 2017במאי 

במאי  15שני, י"ט באייר התשע"ז, 
2017. 

 

 ירושלים יום

 

 24יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז, 
 .2017במאי 

יום ירושלים הוא יום 
לימודים, ויצוין 

באירועים במוסדות 
החינוך ובעליית בני 

 נוער לירושלים.

 חג השבועות

 

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים 
ז' בסיוון -שלישי,רביעי,חמישי, ה'

ביוני  1במאי ועד  30התשע"ז, 
יתחדשו ביום שישי,  . הלימודים2017

 .2017ביוני  2ח' בסיוון התשע"ז, 
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 .  ימי צום*4

 הערות התאריך היום

 צום גדליה

 

יום רביעי, ג' בתשרי 
באוקטובר  5התשע"ז, 

2016. 

 

 עשרה בטבת

 

יום ראשון, י' בטבת 
בינואר,  8התשע"ז, 

2017. 

 

 תענית אסתר

 

יום חמישי, י"א באדר 
 .2017במרס  9התשע"ז, 

 הוקדם

 

 עשר בתמוז-שבעה

 

יום שלישי, י"ז בתמוז 
 .2017ביולי  11התשע"ז, 

 

 תשעה באב

 

יום שלישי, ט' באב 
באוגוסט  1התשע"ז, 

2017. 
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 .  ימי זיכרון ממלכתיים5

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

 הנפטרים:

 הערות התאריך היום

 יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

 

 1יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ז, 
 .2016בנובמבר 

 

 יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל**

 

 13יום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ז, 
 .2016באוקטובר 

 

 יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

 

 6יום שלישי, ו' בכסלו, התשע"ז, 
 .2016בדצמבר, 

 

 ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

 

 10יום שלישי, י"ב בטבת התשע"ו, 
 .2016בינואר 

 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור 
 ז"ל

 

 9יום חמישי,  י"א באדר  התשע"ז, 
 .2017במרס 

 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 

 24יום שני, כ"ח בניסן התשע"ז, 
 .2017באפריל 

 נדחה

במאי  1יום שני, ה' באייר התשע"ז,  צה"ליום הזיכרון לחללי 
2017. 

 נדחה

הלימודים ביום זה 
יסתיימו בשעה 

 בצהריים. 12:00

 ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל

 

 7יום ראשון, י"א באייר התשע"ז, 
 .2017במאי 

 נדחה
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 .  פתיחת שנת הלימודים התשע"ח6

 .2017בספטמבר  1התשע"ז, שנת הלימודים התשע"ח תחל ביום שישי, י' באלול  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .13:30הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה -* בבתי
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 הערביים הספר-בבתי והחגים החופשות לוח. 2
 ז"התשע הלימודים בשנת

   2017-2016פתיחת שנת הלימודים התשע"ז,  .1

, 1.09.2016החינוך ובכל המגזרים ביום חמישי,  שנת הלימודים התשע"ז תיפתח בכל מוסדות 

 כ"ח באב התשע"ז.

 סך ימי הלימודים .2

 ימים בשבוע: 5הספר שמלמדים בהם -סך כל ימי הלימוד בבתי 

 ימי לימוד לפחות. 184 –הספר היסודיים -*   בבתי

 ימי לימוד לפחות.  176 –יסודיים -הספר העל-*  בבתי

 ימים בשבוע: 6ים בהם הספר שמלמד-סך כל ימי הלימוד בבתי 

 ימי לימוד לפחות.  218 –הספר היסודיים -* בבתי

 ימי לימוד לפחות.  209–יסודיים -הספר העל-*  בבתי

  הספר.-מילוי מכסת ימי הלימוד בשנה"ל תשע"ז הוא באחריותו של מנהל בית

 לוח החופשות והחגים .3
 

 הספר הערביים -לוח החופשות והחגים בבתי 3.1

 רשמיותחופשות  3.1.1

כ"ד בכסלו התשע"ז, עד יום ראשון, , 24.12.2016החל מיום שבת,  :חופשת החורף .א

 , י' בטבת התשע"ז, ועד בכלל. 8.1.2017

 

, ח' בניסן  התשע"ז, עד יום שלישי, 4.04.2017: החל מיום שלישי, חופשת האביב .ב

 , כ"ב בניסן התשע"ז, ועד בכלל. 18.4.2017

 

  , ו' באייר התשע"ז.2.05.2017יום שלישי,   :יום העצמאות .ג

 :חופשת הקיץ .ד

 ז' בתמוז 1.07.2017הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שבת, -בבתי ,
 התשע"ז . 
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 יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי -הספר העל-בחטיבות הביניים ובבתי

   תשע"ז., כ"ז בסיוון ה21.6.2016הוראה תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, 

 יום הכיפורים 3.1.2

ספר שאין מלמדים בהם ביום הכיפורים חייבים להחזיר -ספר בערים מעורבות ובבתי-בבתי

   יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז.

 החגים  3.1.3

 ספר ערביים:-למורים המוסלמים המלמדים בבתי –א. לוח החגים המוסלמיים 

 בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף א' חינוך במגזר הערבי.הודעות 

 הערות התאריך החג

לילת אלאיסרא 

ואל מיעראג'  

)עליית הנביא 

 השמיימה(

 יום אחד                         5.05כנראה 

חודש  –רמדאן 

הצום בשנה 

   1436ההג'רית 

 כנראה

 6.07-7.06 

במתכונת שיעורים הספר פועלים -בתי

 מקוצרת כדלקמן:

הספר -יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי –

שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז 

 25%הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 

. כל 8:30 -יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ

 דקות. 10-שיעור יקוצר ב

דקות לכל  10-אפשר לקצר כל הפסקה ב –

היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין 

 לשיעור תתקיים כרגיל.שיעור 

פיטר )חג -עיד אל

 הפסקת הצום(

 החל מהיום  

לתחילת  30-ה

 הרמדאן. כנראה

 05.07-08.07 

 ארבעה ימי חופשה )חל בחופשת הקיץ( 
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 הערות התאריך החג

אדחא -עיד אל

 )חג הקרבן(

-16.09כנראה 

12.09 

 ערב החג וארבעת ימי החג 

ראשית השנה 

 1438ההג'רית 

 כנראה

 3.10 - 4.10 

 יומיים 

יום ההולדת של 

 הנביא מוחמד

 יום אחד חל בחופשת החורף 12.12כנראה 

 

 ב. החגים של העדה האחמדית

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

 התאריך היום בשבוע החג

 20.02.2017 יום שני יום הרפורמה המובטח

 כ"ד בשבט התשע"ז

 23.03.2017 יום חמישי יום המשיח המובטח

 כ"ה באדר התשע"ז

 27.05.2016 שבת יום יום החליפות

 ב' בסיוון התשע"ז
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 ספר ערביים:-ג.  החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי

קתולים, לטינים, אנג'לים  החג

 ומרונים

 יוונים, אורתודוקסים וארמנים

 , 14.09.2016 חג הצלב

 י"א באלול התשע"ו

27.09.2016, 

 כ"ד באלול התשע"ו 

 - 24.12.2016 חג המולד

26.12.2016 

 כ"ו בכסלו התשע"ז –כ"ד 

6.01.2017 - 8.01.2017 

 י' בטבת התשע"ז –ח' 

 הארמנים: 

18.01.2017 - 20.1.2017 

 כ"ב בטבת התשע"ז –כ' 

 1.01.2017 ראשית השנה

 ג' בטבת התשע"ז

14.01.2017 

 ט"ז בטבת התשע"ז

 6.01.2017 ההתגלות

 בטבת התשע"ז ח'

19.01.2017 

 כ"א בטבת התשע"ז

 הבשורה

 

25.03.2017 

 כ"ז באדר  התשע"ז

7.04.2017 

 י"א בניסן התשע"ז

 הארמנים:

20.04.2017 

 כ"ד בניסן התשע"ז
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יום ראשון של 

 יםהדקל

9.04.2017 

 י"ג בניסן התשע"ז

9.04.2017 

 י"ג בניסן התשע"ז

יום "ח'מיס 

 אלאסראר"

13.04.2017 

 בניסן התשע"זי"ז 

13.04.2017 

 י"ז בניסן התשע"ז

 14.04.2017 יום שישי הגדול

 י"ח בניסן התשע"ז

14.04.2017 

 י"ח בניסן התשע"ז

 15.04.2017 שבת האור

 י"ט בניסן התשע"ז

15.04.2017 

 י"ט בניסן התשע"ז

 - 16.04.2017 ימים( 3פסחא )

18.04.2017 

 כ"ב בניסן התשע"ז –כ' 

16.04.2017 - 18.04.2017 

 כ"ב בניסן התשע"ז –כ' 

 25.05.2017 העלייה השמיימה 

 כ"ט באייר התשע"ז

25.05.2017 

 כ"ט באייר התשע"ז

 5.06.2017 - 4.06.2017 שבועות )יומיים(

 י"א בסיוון התשע"ז-י'

4.06.2017 - 5.06.2017   

 י"א בסיוון התשע"ז-י'
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 הספר במגזר הערבי(-המלמדים בבתיהחגים הדרוזיים )למורים הדרוזים    ד.

 הערות התאריך היום בשבוע החג 

 10.09.2016 יום שבת יום הנביא סבלאן

 ז' באלול התשע"ו

  

חג הנביא אליהו,          

 ח'דר-עיד אל

 25.01.2017 יום רביעי

 כ"ז בטבת התשע"ז

  

 - 24.04.2017 חמישי -שני  חג הנביא שועייב

27.04.2017 

א' באייר  -כ"ח בניסן 

 התשע"ז

 ארבעה ימים

 - 12.09כנראה     אדחא-עיד אל

16.09 

ערב החג וארבעת ימי 

 החג
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 ספר ערבי(-ה.  החגים היהודיים )למורים היהודים המלמדים בבית

 הערות התאריך היום בשבוע החג

 2.10.2016 ראשון ערב ראש השנה

 כ"ט באלול התשע"ו

 12:00החל מהשעה 

 4.10.2016 - 3.10.2016 שלישי -שני  ראש השנה

 בתשרי התשע"ז ב'-א'

  

ערב יום הכיפורים ויום 

 הכיפורים

 - 11.10.2016 רביעי   -שלישי  

12.10.2016 

 י' בתשרי התשע"ז-ט'

  

היום הראשון של  סוכות

 יום שני, -החג

היום האחרון של 

 יום שני -החג

17.10.2016 

 ט"ו בתשרי התשע"ז

24.10.2016 

 בתשרי התשע"זכ"ב 

  

היום הראשון של  פסח

יום  –החג 

 שלישי,

היום האחרון של 

   יום שני -החג 

11.04.2017 

 ט"ו בניסן התשע"ז

17.04.2017 

 כ"א בניסן התשע"ז

  

   31.05.2017 רביעי שבועות
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 הערות התאריך היום בשבוע החג

 ו' בסיוון התשע"ז

    

 ספר / יישובים מעורבים )מוסלמים, נוצרים, דרוזים(-בתי .4

ספר / יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים ינהגו בהתאם לנוהלי המשרד, תוך -בתי 4.1

בהודעה זו, ובתנאי שמספר  2בהתאם לס"ק שמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת 

 . 25%התלמידים מאחת העדות עולה על 

ידי הרשות -בקשות לאיחוד חגים ותיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז הרלוונטי על     4.2

המקומית, לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב )רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי 

 הספר, נציגי מורים, הסתדרות וארגון המורים(. -בתי

מאחר  פיה בלבד,-עלול לאחר אישור התכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפע  4.3

כל היעדרות של מורה מעבר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות והחגים. 

 לאישור הנ"ל תיחשב להיעדרות לא חוקית ותמורתה תנוכה משכרו.

הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהל -בתי  4.4

, ולקבל את 2מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק המחוז תכנית לשמירה על 

אישורו. התכנית תוגש למנהל המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון 

 המורים.

אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"לית המשרד  4.5

 באמצעות מנהל המחוז.

 

 הספר הכנסייתיים-בתי .5

-בתי בהתאם ללוח החופשות והחגים אשר גובש עם משרד  נסייתיים יוכלו לפעולהספר הכ-בתי

   מנהלי המחוזות.  הספר הכנסייתיים ואשר יועבר לידיעת

 

 פתיחת שנת הלימודים התשע"ח .6
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, י' באלול התשע"ז, בכל 1.09.2017( תיפתח ביום שישי, 2018-2017שנת הלימודים התשע"ח )

 מוסדות החינוך.

 

 

  הערות     .7

ימים נוספים כחופשה במהלך  3הספר היסודיים וגני הילדים ביישובים פסוטה ומעיליא יבחרו -בתי

בהודעה  2, ובתנאי שמילאו את מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 2016חודש נובמבר 

 .זו. על המנהל להודיע על מועדי החופשה למחוז באמצעות המפקח הכולל היישובי
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 הספר הדרוזיים -. לוח החופשות והחגים בבתי3

 זבשנת הלימודים התשע"

 2017–2016פתיחת שנת הלימודים התשע"ז,  .1

 .1.09.2016התשע"ו,  ( תיפתח ביום חמישי, כ"ח באב2017–2016שנת הלימודים התשע"ז )

 

 סך ימי הלימודים .2

 בשבוע:ימים  5הספר שמלמדים בהם -סך כל ימי הלימוד בבתי 

 ימי לימוד לפחות. 184 –הספר היסודיים -*   בבתי

 ימי לימוד לפחות.  176 –יסודיים -הספר העל-*  בבתי

 ימים בשבוע: 6הספר שמלמדים בהם -סך כל ימי הלימוד בבתי 

 ימי לימוד לפחות.  218 –הספר היסודיים -* בבתי

 ימי לימוד לפחות. 209 –יסודיים -הספר העל-*  בבתי

 

 .הספר-מכסת ימי הלימוד בשנה"ל תשע"ז הוא באחריותו של מנהל ביתמילוי 
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 חופשות רשמיות .3

 חופשת החורף 3.1

 ימים בשבוע: 5הספר שבהם מלמדים -בבתי

יום, החל מיום שישי, כ"ג בכסלו התשע"ז,  16הספר היסודיים החופשה תהיה בת -בבתי 3.1.1

 , ועד בכלל.7.01.2017התשע"ז,  , עד יום שבת, ט' בטבת23.12.2016

יום, החל מיום שישי, כ"ג בכסלו  17יסודיים החופשה תהיה בת -הספר העל-בבתי 3.1.2

 ועד בכלל. 8.01.17עד יום ראשון, י' בטבת התשע"ז,  23.12.16התשע"ז, 

 

 ימים בשבוע: 6הספר שבהם מלמדים -בבתי

יום, החל מיום שישי, כ"ג כסלו תשע"ז,  17הספר היסודיים החופשה תהיה בת -בבתי  3.1.3

 ועד בכלל. 9.01.17, עד יום שני, י"א' טבת תשע"ז,   23.12.16

 

יסודיים שבהם מלמדים שישה ימים בשבוע: חופשת החורף תהיה -הספר  העל-בבתי 3.1.4

עד יום שלישי, י"ב בטבת , 23.12.16יום, החל מיום שישי, כ"ג בכסלו התשע"ז,  18בת 

 ועד בכלל. 10.01.2017התשע"ז, 

 

 חופשת האביב 3.2

, עד יום שלישי, כ"ב ניסן התשע"ז, 5.04.2017ימים, החל מיום רביעי, ט' בניסן התשע"ז,  14

 , ועד בכלל.18.04.2017

יום, החל מיום שלישי,  15ימים בשבוע תהיה חופשת האביב בת  6ספר שבהם מלמדים -בבתי -

 ועד בכלל. 18.04.2017, עד יום שלישי כ"ב ניסן התשע"ז, 4.04.2017ח' ניסן התשע"ז, 

 

 יום העצמאות   3.3

 .2.05.2017התשע"ז,  ו' באייריום שלישי,  
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 חופשת הקיץ 3.4

חופשת הקיץ ביום שבת, ז' תמוז התשע"ז,  תתחילהספר היסודיים ובגני הילדים -בבתי
1.07.2017. 

 .21.06.2017חופשת הקיץ ביום רביעי, כ"ז בסיוון התשע"ז,  תתחיל יסודיים-העלהספר -בבתי

 החגים .4

 

 החגים הדרוזיים 4.1

 

 הערות  התאריך החג

יום שבת, ז' באלול התשע"ו,  חג נביא סבלאן

10.09.2016 

 יום אחד

על מועד היום הראשון של החג  חג אלאדחה )הקרבן(

 תבוא הודעה

החג  ימים, יומיים לפני 5

 ושלושת ימי חג

-חג הנביא אליהו, עיד אל

 ח'דר

יום רביעי, כ"ז בטבת התשע"ז, 

25.01.2017 

 יום אחד

מיום ראשון, כ"ז בניסן  חג נביא שועייב

, 23.04.2017התשע"ז, 

שישי,  ב' באייר  יוםעד 

, ועד 28.04.2017התשע"ז, 

 בכלל

 ימים 6
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 ולתלמידים המוסלמים(החגים המוסלמיים )למורים  4.2

 

 הערות התאריך החג

לתחילת  30-החל מהיום ה פיטר-עיד  אל

 - 05.07כנראה . הרמדאן

08.07 

 ימים 3

ימים, ערב חג ושלושה ימי  4 16.09 - 12.09כנראה  )הקרבן( אדחא-עיד  אל

 חג

 יום אחד 4.10 - 3.10כנראה  1438ראש השנה ההיג'רית 

יום ההולדת של הנביא 

 מוחמד

 יום אחד )חל בחופשת החורף( 12.12כנראה 
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 החגים היהודיים )למורים היהודים( 4.3

 

 הערות התאריך החג

ב' בתשרי -ימי שני ושלישי, א' ו ראש השנה

 - 3.10.2016התשע"ז, 

4.10.2016 

 יומיים

יום שני, י' בתשרי התשע"ז,  יום כיפור

12.10.2016 

 יום אחד

הראשון של החג, יום שני, היום  סוכות

ט"ו בתשרי התשע"ז, 

, והיום האחרון 17.10.2016

של החג, יום שני, כ"ב בתשרי 

 24.10.2016התשע"ז, 

 יומיים

היום הראשון של החג, יום  פסח

שלישי, ט"ו בניסן התשע"ז, 

, והיום האחרון 11.04.2017

של החג, יום שני, כ"א בניסן 

 .  17.04.2017התשע"ז, 

 יומיים

יום רביעי, ו' בסיוון התשע"ז,  שבועות

31.05.2017 

 יום אחד
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 החגים הנוצריים )לתלמידים ולמורים הנוצרים( .5

 אורתודוקסים קתולים, פרוטסטנטים ומרונים החג

, כ"ד באלול 27.09.2016 , י"א באלול התשע"ו14.09.2016 חג הצלב

 התשע"ו 

-כ"ד, 26.12.2016 - 24.12.2016 חג המולד

 כ"ו בכסלו התשע"ז )חופשת חורף(

י' -, ח'8.01.2017 - 6.01.2017

 בטבת התשע"ז )חופשת חורף(  

, ג' בטבת התשע"ז 1.01.2017 ראש השנה

 )חופשת חורף(

,ט"ז בטבת   14.01.2017

 התשע"ז  

, ח' בטבת התשע"ז 6.01.2017 חג ההתגלות

 )חופשת חורף(

, כ"א בטבת  19.01.2017

 התשע"ז 

 , י"א בניסן התשע"ז  7.04.2017 , כ"ז באדר התשע"ז25.03.2017 הבשורהיום 

, י"ג בניסן תשע"ז 9.04.2017 יום ראשון של הדקלים

 )חופשת אביב(

, י"ג בניסן תשע"ז 90.4.2017

 )חופשת אביב(

, י"ח בניסן  התשע"ז 14.04.2017 יום שישי הגדול

 )חופשת אביב(

, י"ח בניסן  14.04.2017

 )חופשת אביב(התשע"ז 

, כ' ניסן התשע"ז, עד 16.04.2017 פסחא

, כ"ב בניסן  התשע"ז, 18.4.2017

 )חופשת אביב(

, כ' ניסן התשע"ז, 16.04.2017

, כ"ב בניסן  18.4.2017עד 

 התשע"ז, )חופשת אביב(

, כ"ט באייר 25.05.2017 , כ"ט באייר התשע"ז 25.05.2017 העלייה השמיימה

 התשע"ז
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י"א -, י'5.05.2017 - 4.05.2017  שבועות

 בסיוון התשע"ז 

-, י'5.05.2017 - 4.05.2017

 י"א בסיוון התשע"ז

 

 

 

 הערות

פי לוח -הספר במגזרים הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על-מנהלי בתי .1

 החופשות והחגים שהוצג לעיל. 

כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה )איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים, מסיק זיתים(  .2

 חייבת אישור מראש של מנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהלת המחוז. 

 לפחות.  25%ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת מונה -איחוד חגים נעשה בבתי .3

 ידי הרשות -גף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי עלהצעות לאיחוד חגים יישלחו למנהלת הא

המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב )רשות מקומית, מפקח היישוב, 

 הספר, נציגי מורים, הסתדרות וארגון המורים(.-מנהלי בתי

 2פי סעיף -בהצעת תכנית איחוד החגים יש להקפיד על מספר ימי הלימוד על 

 בהערות. 

 מאחר שהיא מחליפה כל  פיה בלבד,-עלהחגים יש לפעול  לאחר אישור תכנית איחוד

כל היעדרות של מורה מעבר לאישור  הנחיה אחרת בנושא של חופשות ושל חגים.

 הנ"ל תיחשב להיעדרות לא חוקית ותמורתה תנוכה משכרו.

החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי  .4

 השבועית וימי חופשות החגים. החופשה

 ספריות-ור פעילויות חינוכיות ביתאין לקצר יום לימודים עב
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 ותשע" אב -תמוז , 2016אוגוסט 

 אירועים ארציים

 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/08 - 8/08 9/08 - 15/08 16/08 - 22/08 23/08 - 29/08 30/08 - 31/08 

    מפגשי מפקחים 

סי מנהלים וניכ

 )ומפקחיהם(
 במחוזות ימודיםהלת סי ההיערכות לפתיחת שנוניכ  

 21.08ירושלים ומנח"י: 

 22.08מרכז ותל אביב: 

 23.08 :חיפה

 24.08התיישבותי: 

 25.08צפון: 

 28.08דרום: 

היערכות    אחר 

ת לפתיחת שנ

 ימודיםלה

 תשע"ו

)באחריות: איגוד 

מנהלי מחלקות 

חינוך ברשויות 

 המקומיות( 

 י"ד באב ,18.08
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 תשע"ו אלול -אב, 2016ספטמבר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/09 - 5/09 6/09 - 12/09 13/09 - 19/09 20/09 - 26/09 27/09 - 30/09 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 מוסלמים: 
אדחא )חג -עיד אל

 הקורבן(
 כנראה ב:

12.09 - 16.09 
 י"ג באלול -ט' אלול

 
ספר -דרוזים בבתי
 :ערבים

 יום הנביא סבלאן,
 , ז' באלול10.09

 נוצרים:
 הצלבחג 
 , י"א באלול14.09

 נוצרים אורתודוקסים: 
 חג הצלב

 , כ"ד באלול27.09

ימים מיוחדים 
 במערכת

פתיחת שנת 
הלימודים 

 זתשע"
1.09, 

 כ"ח באב

    

פורום מפקח    מפגשי מפקחים
משנה  –המחוז 

 למנכ"לית
)באחריות לשכת 
 המשנה למנכ"לית(

 , ט"ו באלול18.9

  

 סי מנהליםוניכ
 )ומפקחיהם(

     

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

     

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 
 שאלונים וראיונות

עמית שלב מבדק  
 א'

)באחריות: 
 ראמ"ה(

6.09 - 9.09, 
 ו' באלול-ג'

מבדק עמית שלב  
 ב', דוברי עברית

)באחריות: 
 ראמ"ה(

25.09 -30.09, 
 כ"ז באלול –כ"ב 

מבדק עמית שלב ב', 
 דוברי ערבית

 )באחריות: ראמ"ה(
28/9 - 2/10, 

 כ"ט באלול-כ"ה

 אחר 
 
 
 
 

     

 כ"ז באלול -, כ"ח באב30.09 - 1.09 הביטחון( )באחריות: אגףרעידות אדמה. ו תרגול כניסה למקלטים
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 תשע"ז-תשע"ו  תשרי-אלול, 2016אוקטובר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/10 - 3/10 4/10 - 10/10 11/10 - 17/10 18/10 -24/10 25/10 - 31/10 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 יהודים:
 ראש השנה

2.10 - 4.10, 
ב'  - כ"ט באלול
 בתשרי

 
 מוסלמים:

ראש השנה 
 ההג'רית
 כנראה ב:

3.10 - 4.10, 
 ב' בתשרי-א'

 
 דרוזים:

ראש השנה 
 ההג'רית
 כנראה ב:

, כ"ט 2.10
 באלול

 יהודים:
 צום גדליה

5.10, 
 ג' בתשרי

 יהודים:
 יםיום כיפור

11.10 - 13.10, 
 י' בתשרי -ט' 

 
 יהודים:
 סוכות

16.10 - 17.10, 
 ט"ו בתשרי –י"ד 

 
 

 יהודים:
חול המועד סוכות 

 ואסרו חג
18.10 -25.10, 

 -ט"ז
 בתשרי "גכ

 

ימים מיוחדים 
 במערכת

     

מפגשי   מפגשי מפקחים 
מפקחים 
 מתאמים 

)באחריות: 
 המינהלים(

6.10, 
 ד' בתשרי

פורום מפקח   
משנה  –המחוז 

 למנכ"לית
)באחריות לשכת 

 המשנה למנכ"לית(
 , כ"ח בתשרי30.10

מפגשי פיתוח מקצועי 
 למפקחים במחוזות

     

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(
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 תשע"ז-תשע"ו  תשרי-אלול, 2016אוקטובר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/10 - 3/10 4/10 - 10/10 11/10 - 17/10 18/10 -24/10 25/10 - 31/10 

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

     

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 
 שאלונים וראיונות

     

ס בין כסה וניכ  אחר 
 לעשור

)אחריות: מינהל 
 חברה ונוער(

 , ז' בתשרי9.10
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 זתשע" חשוון -תשרי, 2016נובמבר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/11 - 7/11 14/11 - 08/11 15/11 - 21/11 22/11 - 28/11 29/11 - 30/11 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

     

ימים מיוחדים 
 במערכת

הזיכרון יום 
לרחבעם זאבי 

 ז"ל,
 , ל' תשרי1.11

 
 

 יום העלייה
 וןו, ז' בחש8.11

 
יום הזיכרון 

 ליצחק רבין ז"ל,
 וןו, י"ב חש13.11

 הבטיחות יום 
 בדרכים

 מינהל :באחריות)
 (הפדגוגי

 חשוון כ"א, 22.11
 

-יום המאבק הבין
לאומי למניעת 
אלימות נגד 

 נשים
)באחריות 

 המינהל הפדגוגי(
 , כ"ד25.11
 וןובחש
 

יציאה ציון יום ה

והגרוש ממדינות 

יראן ערב ומא

)באחריות 

המזכירות 

 הפדגוגית(

, כ"ט 30.11

 בחשוון

 

 שבוע העלייה
6.11 - 11.11, 

 וןוי' בחש –ה' 

   

 פיתוח ימי מפגשי מפקחים 
 מקצועי

 כוללים למפקחים
 באחריות)

 (המינהלים
 , ב' בחשוון3.11

מפגשי מפקחים  
 מתאמים

)באחריות: 
 המינהלים(

17.11, 
 ט"ז בחשוון

 
פורום מפקח 

משנה  –המחוז 
 למנכ"לית

)באחריות לשכת 
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 זתשע" חשוון -תשרי, 2016נובמבר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/11 - 7/11 14/11 - 08/11 15/11 - 21/11 22/11 - 28/11 29/11 - 30/11 

המשנה 
 למנכ"לית(

, י"ט 20.11
 בחשון

מפגשי פיתוח 
מקצועי למפקחים 

 במחוזות

     

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

 הכרה כנס  
-לבתי רהקוהו

 מקדמי ספר
 בריאות

 מינהל: באחריות)
 (פדגוגי

ט"ו , 16.11
 בחשון

כנס ארצי 
למנהלים 

 ולמפקחים 
באחריות: אבני )

 (ראשה
23.11 , 

 כ"ב בחשון

כינוס מנהלים 
 יסודי

 באחריות:)
חינוך ממלכתי  

 (דתי
, כ"ט 30.11

 וןובחש

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

עצרת נוער  
ממלכתית לזכר 
 יצחק רבין ז"ל

)באחריות: מינהל 
 חברה ונוער(

10.11, 
 ט' בחשוון

פרס קליטה  
 מיטבית

)באחריות: מינהל 
 עובדי הוראה(

24.11, 
 כ"ג בחשון

 

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

מבדק בשפת אם     
ובחשבון לכיתות 

 ג'
)באחריות: 

 ראמ"ה(
, כ"ט 30.11

 וןובחש

  אחר 
 משוב קבוצת

, 1 מפקחים
, חיפה: מחוזות

 צפון
, והתיישבותי

וקבוצת משוב 
מנהלים, מחוזות: 

חיפה, צפון, 
התיישבותי, ת"א 

 ממוני מפגש
  תכנון

 אגף: באחריות)
 תכנון

 (ואסטרטגיה
 ז' חשוון, 8.11

 משוב קבוצת
, 2 מפקחים
 תל: מחוזות

 מרכז, אביב
  ודרום

 אגף: באחריות)
 תכנון

 (ואסטרטגיה
י"ד , 15.11

 בחשוון
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 זתשע" חשוון -תשרי, 2016נובמבר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/11 - 7/11 14/11 - 08/11 15/11 - 21/11 22/11 - 28/11 29/11 - 30/11 

 ומרכז
 אגף: באחריות) 

 תכנון
 (ואסטרטגיה

 תשריב, ל' 1.11

 
 משוב קבוצת

, 3 מפקחים
: מחוזות

ירושלים, מנח"י 
וחרדי וקבוצת 
משוב מנהלים, 

מחוזות: 
ירושלים, חרדי, 

 מנח"י ודרום
 אגף: באחריות)

 תכנון
 (ואסטרטגיה

י"ט , 20.11
 בחשוון
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 זטבת תשע" -, כסלו2016דצמבר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/12 - 5/12 6/12 - 12/12 13/12 - 19/12 20/12 - 26/12 27/12 - 31/12 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 
 

 מוסלמים:
של הולדת היום 

 הנביא מוחמד
 כנראה ב:

12.12, 
 י"ב כסלו

 
 נוצרים:

של הולדת היום 
 הנביא מוחמד

 , י' בכסלו10.12

 יהודים: 
 חנוכה

25.12 - 31.12, 
 ב' בטבת - כ"ה בכסלו

 
 חופשת חנוכה:

26.12 - 1.01.2017, 
 ' בטבתג -כ"ו בכסלו 

 
 נוצרים:

 חג המולד
24.12 - 26.12, 

 כ"ו בכסלו –כ"ד 
 
 
 

 

חופשת חורף 
ספר -בתי

 ערבים:
24.12 - 8.01, 

י'  - כ"ד כסלו
 בטבת

חופשת חורף 
 :דרוזים

23.12 - 7.01 
-ספר על-)בתי

 יסודיים
החופשה תהיה 

 (8.01עד 

 

  

ימים מיוחדים 
 במערכת

 המאבק חודש
 במלחמה
 בסמים

 ובאלכוהול

יום הזיכרון לדוד 
 בן גוריון ז"ל

 , ו' בכסלו6.12

   



 

45 

 

 זטבת תשע" -, כסלו2016דצמבר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/12 - 5/12 6/12 - 12/12 13/12 - 19/12 20/12 - 26/12 27/12 - 31/12 

 :באחריות)
 המינהל
 (הפדגוגי

 
יום האיידס 

 העולמי
 :באחריות)

 המינהל
 (הפדגוגי

 , א' בכסלו1.12
 

פורום מפקח     מפגשי מפקחים 
 –המחוז 

משנה 
 למנכ"לית
)באחריות 

לשכת המשנה 
 למנכ"לית(

, כ"ה 25.12
 בכסלו

 

מפגשי פיתוח 
מקצועי למפקחים 

 במחוזות

פיתוח מקצועי  
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
"אבני 

,מרכז, ראשה"
 (התיישבותי ות"א

8.12, 
 ב' בחשוון

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"

חרדי, צפון, 
 (ירושלים ומנח"י

15.12, 
 ט"ו בכסלו

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
 (חיפה ודרום

22.12, 
 כ"ב בכסלו

 

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

 נגישות סוניכ
: באחריות)

 המינהל
 (הפדגוגי

 , ז' בכסלו7.12

 פורשים סוניכ   
:  באחריות)

וח כ בכיר אגף
 (בהוראה דםא

, כ"ט 29.12
 בכסלו

 
 

טקסים, חידונים 
 ותערוכות
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 זטבת תשע" -, כסלו2016דצמבר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/12 - 5/12 6/12 - 12/12 13/12 - 19/12 20/12 - 26/12 27/12 - 31/12 

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

     

      אחר 

 גננות לקראת תרגיל מוס"ח ארצי.ולסים רשותיים לרכזי בטחון וניכ
 )באחריות: אגף הביטחון(

 א' בטבת –א' בכסלו  , 31.12 - 1.12
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 זשבט תשע" -, טבת2017ינואר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/01 - 2/01 3/01 - 9/01  10/01 - 16/01 17/01 - 23/01 24/01 - 31/01 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 נוצרים:
 השנהראש 

 , ג' בטבת1.01

 יהודים:
צום עשרה 

 בטבת
8.01, 

 י' בטבת
 

נוצרים 
 אורתודוקסים:

 חג המולד
6.01 - 8.01, 

 י' בטבת-ח'
 

 נוצרים:
 חג ההתגלות

 , ח' בטבת6.01

 נוצרים
 :אורתודוקסים

 השנהראש 
, ט"ז 14.01

 בטבת

 נוצרים
 :אורתודוקסים
 חג ההתגלות

, כ"א 19.01
 בטבת

-דרוזים בבתי
 :ספר ערבים
חג הנביא 

-אליהו, עיד אל
 ח'דר

, כ"ז 25.01
 בטבת

ימים מיוחדים 
 במערכת

ציון יום  זאב   
 ז'בוטינסקי ז"ל

, י"ב 10.01
 בטבת

 
שבוע מערכת 
החינוך נגד 
 אלימות מינית
)באחריות: 

 מינהל פדגוגי(
15.01 - 19.01 ,

 כ"א בטבת -י"ז
 

שבוע הנגשת 
 מידע

)באחריות:  
 מינהל פדגוגי(

22.01 -26.01, 
כ"ח  –כ"ד 

 בטבת
 

 

 

 

 

     

מפגשי מפקחים   מפגשי מפקחים 
 מתאמים

)באחריות: 
 המינהלים(

 , ז' בטבת5.01

פורום מפקח  
משנה  –המחוז 

 למנכ"לית
)באחריות לשכת 

המשנה 
 למנכ"לית(

, כ"ד 22.01
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 זשבט תשע" -, טבת2017ינואר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/01 - 2/01 3/01 - 9/01  10/01 - 16/01 17/01 - 23/01 24/01 - 31/01 

 בטבת

מפגשי פיתוח 
מקצועי למפקחים 

 במחוזות

פיתוח מקצועי   
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
"אבני 

,מרכז, ראשה"
התיישבותי 

 (ות"א
12.01, 

 י"ד בטבת

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
צפון, חרדי, 

 (ירושלים ומנח"י
19.01, 

 כ"א בטבת

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
 (חיפה ודרום

, כ"ח 26.01
 בטבת

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

 ארצי עיון וםי 
-בתי למנהלי

 בנושא פרס
 ר"שח כיתות

: באחריות)
 (פדגוגי מינהל

 , ה' בטבת3.01
 

 ס מנהליםוניכ
 יסודי-על

)באחריות: חינוך 
 ממלכתי דתי(

 , ו' בטבת4.01
 
 

 ארצי עיון וםי
-בתי למנהלי

 בנושא פרס
 ר"שח כיתות

: באחריות)
 (פדגוגי מינהל

, י"ט 17.01
 בטבת

  

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

פרס שר     
החינוך לנוער 

 -מתנדב י"א
ע"ש אלעד  ב,"י

 ריבן
)באחריות: 

מינהל חברה 
 ונוער(

, כ"ו 24.01
 בטבת
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 זשבט תשע" -, טבת2017ינואר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/01 - 2/01 3/01 - 9/01  10/01 - 16/01 17/01 - 23/01 24/01 - 31/01 

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 
 שאלונים וראיונות

 ערכותיה מפגש   
 חלוץ מחקר

PISA 

 באחריות)
 (ה"ראמ

,  כ' 18.01
 בטבת

 ד"החמ מבחני
 -( פנימי)

 ע"תושב
: באחריות)

 (ה"ראמ
, ד' 31.01

 בשבט

 מדריכים סוניכ   אחר 
 ארצי

 אגף: באחריות)
 הוראה עובדי

 בתפקידי
 (הדרכה

11.01.2017 ,
 י"ג בטבת

 
 ממוני מפגש

 תכנון
 אגף: באחריות)

 תכנון
 (ואסטרטגיה

י"ב , 10.01
 בטבת
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 אדר תשע"ז-, שבט2017פברואר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/02 - 6/02 7/02 - 13/02 14/02 - 20/02 21/02 - 27/02 28/02 - 29/02 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 יהודים: 
 ט"ו בשבט

11.02, 
 ט"ו בשבט

 

 פרס-יתב
 העדה ,מוסלמים

 יום: האחמדית
 הרפורמה
 המובטח

, כ"ד 20.02
 שבטב

  

ימים מיוחדים 
 במערכת

שבוע גלישה  
 בטוחה ברשת

)באחריות: אגף 
טכנולוגיות 

 (ומידע
 5.02 – 10.02, 

 י"ד בשבט -ט'
 

שבוע המשפחה     
)במהלכו יצוין 
יום המשפחה 

ל' , 26.02, -ב
 בשבט(

)באחריות: 
המינהל 
 הפדגוגי(

26.02 - 3.03, 
ה'  –ל' בשבט 
 באדר

 

מפגשי מפקחים  מפגשי מפקחים 
 מתאמים

)באחריות: 
 המינהלים(

 , ו' בשבט2.02

 פיתוח ימי
 מקצועי

 למפקחים
 כוללים

 באחריות)
המינהל 
 (הפדגוגי

 , א' באייר9.02
 

פורום מפקח 
משנה  –המחוז 

 למנכ"לית
)באחריות לשכת 

המשנה 
 למנכ"לית(

, כ"ג 19.02
 בשבט

  

מפגשי פיתוח 
מקצועי למפקחים 

 במחוזות

פיתוח מקצועי   
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
"אבני 

,מרכז, ראשה"
 (התיישבותי ות"א

16.2, 
 כ' בשבט

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
צפון, חרדי, 

 (ירושלים ומנח"י
23.2, 

 כ"ז בשבט

 

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

 תכניות סוניכ
 לימודים
 ייחודיות

 באחריות)

 מדגימי סוניכ
 למידה

 משמעותית
: באחריות)

למנהלי  ינוסכ

בתי"ס מובילי 

 פדגוגיה איכותית

)באחריות מינהל 

 שיתוף בימת
 ,מנהלים

 ויועצים רשויות
: באחריות)
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 אדר תשע"ז-, שבט2017פברואר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/02 - 6/02 7/02 - 13/02 14/02 - 20/02 21/02 - 27/02 28/02 - 29/02 

 המזכירות
 (הפדגוגית

 , ה' בשבט1.02

 (פדגוגי מינהל
, י"ב 8.02

 בשבט

        פדגוגי(

 , י"ט בשבט15.2

 

 (פדגוגי מינהל
, כ"ו 22.02

 בשבט

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

 עתודה סוניכ 
 מדעית

 טכנולוגית
 אגף: באחריות)

 (וטכנולוגיה מדע
 ג, י"09.02

 בשבט

   

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

 ד"החמ מבחני   
 דברים -( פנימי)

: באחריות)
 (ה"ראמ
, כ"ה 21.02

 בשבט
 

 מדגם
 לתלמידים

 ערבית דוברי
: באחריות)

 (ה"ראמ
, כ"ו 22.02

 בשבט

 

תרגיל מוס"ח    אחר 
 ארצי

)באחריות: אגף 
 הביטחון(

י"ח  ,14.02
 בשבט

 
 ממוני מפגש

  תכנון
 אגף: באחריות)

 תכנון
 (ואסטרטגיה

י"ח , 14.02
 בשבט

השתלמות  
שנתית של 

מנהלי מחלקות 
 חינוך

)באחריות: איגוד 
מנהלי מחלקות 

 חינוך(
27.02 - 2.03 ,

ד'  –א' באדר 
 באדר
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 אדר תשע"ז-, שבט2017פברואר 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/02 - 6/02 7/02 - 13/02 14/02 - 20/02 21/02 - 27/02 28/02 - 29/02 

 לסיכוםגננות ולטחון ית לרכזי ביורשומטעם הסים וניכ   
 תרגיל מוס"ח ארצי.

 הביטחון()באחריות: אגף 
ג' בניסן –כ' בשבט , 30.03 - 16.02  

 בחודש פברואר יתקיימו ססטוס עם המנכ"לית למחוזות: צפון, חיפה ודרום 
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 זתשע" ניסן -, אדר  2017 סמר

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/03 - 5/03 6/03 - 12/03 13/03 -19/03 20/03 - 26/03 27/03 - 31/03 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חגים, מועדים 
 וחופשות

 
 
 
 

 
 

 יהודים:
 פורים

12.03 - 13.03 ,
 ט"ו באדר -י"ג

 
 יהודים:

 תענית אסתר
 , י"א באדר9.03

 
יום הזיכרון 

ליוסף 
 טרומפלדור ז"ל

 א באדר, י"9.03

 פרס-יתב 
 העדה: מוסלמים

 :האחמדית
 המשיח יום

 המובטח
, כ"ה 23.03

 באדר
 

 נוצרים:
 הבשורה

 , כ"ז באדר25.03

 

  

ימים מיוחדים 
 במערכת

     

 םמפגשי מפקחי
 

פורום מפקח   
משנה  –המחוז 

 למנכ"לית
)באחריות 

לשכת המשנה 
 למנכ"לית(

, כ"א 19.03
 באדר

מפגשי מפקחים 
 מתאמים

)באחריות: 
 המינהלים(

, כ"ה 23.03
 באדר

 

מפגשי פיתוח 
למפקחים מקצועי 

 במחוזות

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
 (חיפה ודרום

 , ד' באדר2.03

פיתוח מקצועי  
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
"אבני 

,מרכז, ראשה"
התיישבותי 

 (ות"א
16.03, 

 י"ח באדר
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 זתשע" ניסן -, אדר  2017 סמר

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/03 - 5/03 6/03 - 12/03 13/03 -19/03 20/03 - 26/03 27/03 - 31/03 

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

 מורים סוניכ   
 מובילים

 מינהל באחריות)
 (הוראה עובדי
 , כ"ד באדר22.03

 הארצי סוניהכ
 התשיעי

 בחינוך למצוינות
 מינהל: באחריות)

 (פדגוגי
 , ב' בניסן29.03

 

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

 הסייבר אליפות   
 הישראלית

 מינהל: באחריות)
 (לוגיהווטכנ מדע

באדר כ"ג, 30.21  

 

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

 ב"מיצ מבחן  
 באנגלית חיצוני

 באחריות)
 (ה"ראמ

, י"ז 15.03
 באדר

 ב"מיצ מבחן 
 באנגלית פנימי

 באחריות)
 (ה"ראמ

 ב' בניסן, 29.03

 חצי סטטוס  אחר 
של  שנתי

התוכנית 
 - האסטרטגית

 ז"תשע
 אגף: באחריות)

 תכנון בכיר
 (ואסטרטגיה

 , י' באדר8.03

   

המנכ"לית למחוזות: התיישבותי, תל אביב ומרכזבחודש מרץ יתקיימו ססטוס עם    
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 זתשע" אייר - , ניסן2017אפריל 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/04 - 2/04 3/04 - 9/04 10/04 - 16/04 17/04 - 23/04 24/04 - 30/04 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 יהודים:
 חופשת פסח

2.04 - 18.04, 
 בניסן גכ" -ו' בניסן

 
 ספר דרוזיים:-חופשת אביב בתי

 כ"ב בניסן –, ט' 18.04 - 5.04
 (4.04-ימים תחל החופשה  ב 6ספר המלמדים -)בבתי

 מוסלמים:
עליית הנביא 

 ימהיהשמ
 כנראה ב:

, כ"ז 23.04
 בניסן

 

חופשת אביב   
ספר -בבתי

 ערביים:
4.04 - 18.04 ,

כ"ב  –ח' בניסן 
 בניסן
 

נוצרים 
 אורתודוקסים:

 הבשורה
 , י"א בניסן7.04

 
 נוצרים:

יום ראשון של 
 יםהדקל

 , י"ג בניסן9.04
 

 נוצרים:
יום "ח'מיס 
 אלאסראר"

, י"ז 13.04
 בניסן
 

 נוצרים:
יום שישי 

 הגדול
, י"ח 14.04

 בניסן
 

 נוצרים:
 שבת האור

, י"ט 15.04
 בניסן

 נוצרים:
 פסחא
16.04 - 
18.04, 

כ"ב  –כ' בניסן 
 בניסן

-דרוזים בבתי
 :ספר ערביים
חג הנביא 

 שועייב
24.04 - 27.04, 

א'  –כ"ח בניסן 
 באייר

ספר -)בבתי
דרוזים החופשה 

 -ב
23.04 - 28.04) 
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 זתשע" אייר - , ניסן2017אפריל 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/04 - 2/04 3/04 - 9/04 10/04 - 16/04 17/04 - 23/04 24/04 - 30/04 

ימים מיוחדים 
 במערכת

יום הזיכרון     
 לשואה ולגבורה

, כ"ח 24.04
 בניסן

 פיתוח ימי  מפגשי מפקחים 
 מרוכזים מקצועי

 כוללים למפקחים
 באחריות)

, קדם המינהלים
 יסודי ויסודי(

 –, ו' 3.04  2.04
 ז' בניסן

   
פורום מפקח 

משנה  –המחוז 
 למנכ"לית

)באחריות לשכת 
המשנה 
 למנכ"לית(

 , ד' באייר30.04

מפגשי פיתוח מקצועי 
 למפקחים במחוזות

פיתוח מקצועי  
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
צפון, חרדי, 

 (ירושלים ומנח"י
6.04, 

 י' בניסן

פיתוח מקצועי  
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
 (חיפה ודרום

, כ"ד 20.04
 בניסן

 

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

     

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

     

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

 
 

 ב"מיצ מבחן   
 אם בשפת חיצוני
 (עברית)
 באחריות)

 (ה"ראמ
 , ל' בניסן26.04

 תכנון ממוני מפגש  אחר 
 אגף: באחריות)

 (ואסטרטגיה תכנון
 ח' בניסן, 4.04

ס היערכות וניכ  
 לקיץ

)אחריות: מינהל 
 חברה ונוער(

 , ל' בניסן26.04

 בחודש אפריל יתקיימו ססטוס עם המנכ"לית למחוזות: ירושלים, מנח"י וחרדי. 
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 זתשע" סיוון - , אייר2017מאי 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/05 - 7/05 8/05 - 14/05 15/05 - 21/05 22/05 - 28/05 29/05 - 31/05 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

יום הזיכרון 
 לחללי צה"ל

 , ה' באייר1.05
 

 יום העצמאות
2.05, 

 ' באיירו
 

 נוצרים:
 שבועות

4.06 - 5.06, 
 י"א בניסן -י'

 

 יהודים:
 ל"ג בעומר

14.05, 
 י"ח באייר

 

 מוסלמים: 
 רמדאן

 כנראה ב:
26.05 - 23.06 

 כ"ט בסיוון –א'
 

 מוסלמים פרס-יתב
 :האחמדית העדה
 החליפות יום

 , ב' בסיוון27.05
 

 נוצרים:
 העלייה השמיימה

 , כ"ט באייר25.05
 

ימים מיוחדים 
 במערכת

 שבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים
 )באחריות: המינהל הפדגוגי(

ט"ו  –, י"א אייר 07.05-11.05
 באייר

-היום הבין
לאומי למאבק 

 בהומופוביה
)באחריות: 

המינהל 
 הפדגוגי(

, כ"א 17.05
 באייר
 

 
 יום ירושלים

24.05, 
 איירב חכ"

 יהודים:
 שבועות

30.05 - 1.06, 
 וןוסיבז'  -ה' 

 
 

-ןהבי היום
 ללא לאומי

 עישון
: באחריות)

 המינהל
 (הפדגוגי

 , ד' בסיוון29.05

מפגשי     מפגשי מפקחים 
מפקחים 
 מתאמים

)באחריות: 
 המינהלים(

, כ"ט 25.05
 באייר
 

פורום מפקח 
משנה  –המחוז 

 למנכ"לית
)באחריות 

לשכת המשנה 
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 זתשע" סיוון - , אייר2017מאי 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/05 - 7/05 8/05 - 14/05 15/05 - 21/05 22/05 - 28/05 29/05 - 31/05 

 למנכ"לית(
 , ג' בסיוון28.05

מפגשי פיתוח מקצועי 
 במחוזות

 פיתוח מקצועי
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
"אבני 

,מרכז, ראשה"
התיישבותי 

 (ות"א
4.05, 

 ח' באייר

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
צפון, חרדי, 

 (ירושלים ומנח"י
11.05, 

 ט"ו באייר

פיתוח מקצועי 
 למפקחים
 במחוזות

)במסגרת מכון 
, "אבני ראשה"
 (חיפה ודרום

 , כ"ב18.05
 באייר

  

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

 החינוך סוניכ
 המיוחד

: באחריות)
 המינהל
 (הפדגוגי

 , ז' באייר3.05

כינוס "אקדמיה  
 "שדה –

)באחריות: 
מינהל עובדי 

 הוראה(
, כ"א 17.05

 אייר

  

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

חידון תנ"ך 
 נוער עולמי
)באחריות: 

מינהל חברה 
 ונוער(

 , ו' באייר2.05

 

 פדגוגיה סוניכ
 חדשנית
: באחריות

 מדע מינהל
 וטכנולוגיה

 , י"ג באייר9.05

 תחרות 
 פרויקטים

 ל"חשא
: באחריות)

 מדע מינהל
(וטכנולוגיה  

, כ"ז 50.23
 באייר

 

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

 ב"מיצ מבחן
 בשפת חיצוני

 (ערבית) אם
 באחריות)

 (ה"ראמ

 ב"מיצ מבחן
 חיצוני

 במתמטיקה
: באחריות)

 (ה"ראמ
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 זתשע" סיוון - , אייר2017מאי 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/05 - 7/05 8/05 - 14/05 15/05 - 21/05 22/05 - 28/05 29/05 - 31/05 

 ב"מיצ מבחן , י"ג באייר9.05 , ח' באייר4.05
 בשפת פנימי

' ה כיתות) אם
 '( וח

 באחריות)

 )ה"ראמ

 , כ' באייר16.05
 

 ב"מיצ מבחן
 במדע חיצוני

 טכנולוגיהבו
 באחריות)

 (ה"ראמ
, כ"ב 18.05

 באייר

 ב"מיצ מבחן
פנימי 

 במתמטיקה
 באחריות)

 (ה"ראמ
, כ"ז 23.05

 באייר

 

יום הצבעה:   אחר 
"מצעד 
 "הספרים

אחריות: )ב
המינהל 

 (יהפדגוג
10.05, 

 י"ד באייר
 

 הצגת סוניכ
 ה"ראמ מחקרי

: באחריות)
 (ה"ראמ

 , כ' באייר16.05

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 זתשע" תמוז - ןו, סיו2017יוני 

 אירועים ארציים
 חמישישבוע  שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/06 - 4/06 5/06 - 11/06 12/06 - 18/06 19/06 - 25/06 26/06 - 30/06 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 מוסלמים:   
 פיטר-עיד אל

 כנראה ב:
24.06 - 
27.06, 
ג'  -ל' בסיוון 
 בתמוז

חופשת הקיץ 
ספר -בבתי

גני ביסודיים ו
 ילדים

30.06 - 1.09, 
  ו' בתמוז

-העל ספרה-חופשת הקיץ בבתי
כיתות י"ג בו מפת"ניםביסודיים, 

 י"ד –
20.06 - 1.09, 

 וןו"ו בסיכ

ימים מיוחדים 
 במערכת

     

מפגשי מפקחים    מפגשי מפקחים 
 מתאמים

)באחריות: 
 המינהלים(

, כ"א 15.06
 בסיוון
 

 פיתוח ימי
 מקצועי
 מרוכזים

 למפקחים
 כוללים

 באחריות)
-על. המינהלים
 (יסודי
21.06 -  

כ"ח -כ"ז ,22.06
 בסיוון

 

פיתוח מקצועי 
 למפקחים במחוזות

     

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(
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 זתשע" תמוז - ןו, סיו2017יוני 

 אירועים ארציים
 חמישישבוע  שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/06 - 4/06 5/06 - 11/06 12/06 - 18/06 19/06 - 25/06 26/06 - 30/06 

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

 פרס טקס 
 הצטיינות

 ספר-לבתי
 בחינוך

 לזהירות
 ולבטיחות
 בדרכים

: באחריות)
 (פדגוגי מינהל

 , י"ג בסיוון7.06

   

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

 ב"מיצ מבחן 
 במדע פנימי

 טכנולוגיהבו
 באחריות)

 (ה"ראמ
 בסיוון א", י5.06

   

 תרגיל חירום לאומי  אחר 
 )באחריות: אגף ביטחון(

ט'  –, ה' בתמוז 15.06 - 11.06
 בתמוז

 )למשך יום אחד(
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 זתשע" אב - , תמוז2017יולי 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/07 - 2/07 3/07 - 9/07 10/07 - 16/07 17/07 - 23/07 24/07 - 31/07  

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 יהודים:  
 צום י"ז בתמוז

, י"ז 11.07
 בתמוז

  

 

     

ימים מיוחדים 
 במערכת

     

      מפגשי מפקחים 

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

 מסלולי סוניכ 
 קריירה

: באחריות)
 עובדי מינהל

 (הוראה
, י"א 5.07

 בתמוז
 

 מנהיגי סוניכ
חינוך מלכתי 

 דתי
: באחריות)

חינוך ממלכתי 
 דתי(

, י"ב 6.07
 בתמוז

   

טקסים, חידונים, 
 ותערוכות

     

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

 

הגשת תכניות  אחר 

עבודה תשע"ח 
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 זתשע" אב - , תמוז2017יולי 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/07 - 2/07 3/07 - 9/07 10/07 - 16/07 17/07 - 23/07 24/07 - 31/07  

 יחידות מטה -

)באחריות אגף 

בכיר תכנון 

 ואסטרטגיה(

 , ח' בתמוז2.7
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 זתשע"אלול  –, אב 2017אוגוסט 

 אירועים ארציים
 שבוע חמישי שבוע רביעי שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

1/08 - 6/08 7/08 - 13/08 14/08 - 20/08 21/08 - 27/08 280/8 - 31/08 

חגים, מועדים 
 וחופשות 

 יהודים:
צום תשעה 

 באב
 , ט' באב1.08

    

 

     

ימים מיוחדים 
 במערכת

     

      מפגשי מפקחים 

סי מנהלים וניכ
 )ומפקחיהם(

     

טקסים, חידונים 
 ותערוכות

     

מבדקים, מבחנים, 
משימות הערכה, 

 שאלונים וראיונות 

 

 הגשת תכניות אחר 

עבודה 

–תשע"ח 

 מחוזות

)באחריות 

אגף בכיר 

תכנון 

 ואסטרטגיה(

 , ט' באב1.8

 

    

 

 

 לוח האירועים הדיגיטלי מתפרסם ומתעדכן בתחילת כל חודש

http://hinuch.education.gov.il/lernet/Default.aspx?luach=15 

  לוח האירועים לדוא"ל:ללשכת המשנה למנכ"לית מזמינה אתכם לשלוח משוב 

http://hinuch.education.gov.il/lernet/Default.aspx?luach=15
http://hinuch.education.gov.il/lernet/Default.aspx?luach=15
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 עדכונים

הכשרת מפקחים בראשית דרכם והכשרת מפקחים התווספו תאריכי  :2016עדכון מחודש יוני  .1
 .2, תחת פרק שעות 20אבני ראשה,  -מובילים

)באחריות מינהל  למנהלי בתי"ס מובילי פדגוגיה איכותית ינוסכהתווסף  :2016מחודש יוני  עדכון .2
 ., י"ט בשבט15.2, פדגוגי(

כינוס עתודה מדעית טכנולוגית )באחריות אגף מדע וטכנולוגיה( עבר מתאריך : 2016עדכון מחודש יוני  .3
 ., י"ג בשבט09.02.2017לתאריך י"ט בשבט,  15.2.2017

, י"א 07.05-11.05התווסף שבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים, בתאריכים:  :2016מחודש יוני עדכון  .4
 ט"ו באייר –אייר 

 (1.8, 2.7התווספו תאריכים להגשת תכניות עבודה מטה ומחוזות ) :2016עדכון מחודש יולי  .5
אריך התווסף פרס קליטה מיטבית )באחריות מינהל עובדי הוראה( בת :2016עדכון מחודש יולי  .6

 , כ"ג בחשון24.11.2016
בוטל כינוס תחילת שנת העבודה, באחריות: אגף בכיר תכנן ואסטרטגיה,  :2016עדכון מחודש יולי  .7

 , כ"ה אלול28.09בתאריך 
השעות של  40ימי פיתוח מקצועי למפקחים הכוללים במחוזות, במסגרת  :2016עדכון מחודש אוגוסט  .8

 16.3לתאריך  6.4אבני ראשה, למחוז החרדי בלבד, שונה מתאריך 
, י' באלול, באחריות: אגף בכיר 13.09בוטל מפגש ממוני תכנון בתאריך  :2016עדכון מחודש אוגוסט  .9

 תכנון ואסטרטגיה 
 בתפקידי הוראה עובדי אגף: באחריות) חדשים מדריכים סוניכנדחה  :2016עדכון מחודש אוקטובר  .10

 , א' בחשוון2.11.2016, (הדרכה
 ימי למידה למפקחים כוללים בהובלת המינהל הפדגוגי:  :2016עדכון מחודש אוקטובר  .11

 יתקיימו ימי למידה ליסודי ולעל יסודי בלבד.  3.11.2016בתאריך 
 התאריכים ימסרו בהמשך –יתקיימו שלושה ימי למידה מרוכזים  הקדם יסודיעבור 

 שאר התאריכים יישארו כשהיו: 
 9.02.2017,   לכל שכבות הגיל –י"ג בשבט 

 ז' בניסן -, ו'3.04 – 2.04: יסודי 
 כ"ח בסיוון -, כ"ז22.06 – 21.06: יסודי-על 

 המינהל הפדגוגי:ימי למידה למפקחים כוללים בהובלת  :2016עדכון מחודש נובמבר  .12
 י"ג בשבט -י"א ,7-9.02.2016 ימים מרוכזים לקדם יסודי יתקיימו בתאריכים

 , י"א אייר17.05.2017ויום למידה נוסף לקדם יסודי יתקיים בתאריך 
אליפות הסייבר הישראלית, באחריות מינהל מדע וטכנולוגיה הועברה  :2016עדכון מחודש דצמבר  .13

 21.3לתאריך  15.3מתאריך 
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