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 מתווה מחודש לקראת שנה"ל תשע"ט –עקרונות תכנון בלוח האירועים 

 

לות השנתית המשקפת את מדיניות משרד החינוך והתכנית האסטרטגית. לוח האירועים לוח האירועים מציג את הפעי

הארצי הוא כלי מרכזי לניהול תשומות המשרד ובעלי התפקידים המרכזיים למול מטרות המשרד ויחידותיו. יתרה מכך, 

משמעותיים בין יחידות  תכנון מושכל של האירועים יוכל להוביל לכינונם של שיתופי פעולה ותהליכים אינטגרטיביים

 המטה ובינן לבין המחוזות. 

לאחר ניתוח מעמיק של עומסי אירועים על בעלי תפקידים במטה ובמחוזות והיוועצויות עם נציגי מטה ומחוז הוחלט 

 על שינויים בעקרונות לוח האירועים. 

מוסדות החינוך והרשויות המטרה המרכזית של מהלך השינוי הינה פינוי זמן מפקחים למילוי תפקידם אל מול 

 המקומיות, לצד עיגון זמנים ללמידה ולעבודה משולבת בין יחידות המטה ליחידות המחוז.

 

 הגדרות האירועים בלוח הגאנט: (1)

הפיקוח  מפגשי הלמידה של המוכרים לגמול. שעות, 70בהיקף של  המפקחים תהליכי למידה של פיתוח מקצועי: .א

 בלוח האירועים. כמפורט יחידות המטה, המחוזות ואבני ראשה תבימי חמישי והנם באחריו מתקיימים

כנס לקהל יעד מוגדר הכולל תכני למידה, העשרה, הטמעה והתנסות. מפגשים אלו אינם מוכרים  כנס/ יום למידה: .ב

לגמול. לוח האירועים מבחין בין כנסים וימי למידה לציבור המפקחים לבין כנסי למידה המיועדים למנהלים, 

 ם, עובדי הוראה וכו'.מדריכי

מפגשי עבודה שוטפים של יחידות המטה עם הרפרנטים המקצועיים הרלבנטיים במחוזות. מתבצעים  מפגש עבודה: .ג

 לרוב בימי חמישי. 

הגעה של נציגי יח' מטה למחוזות/מוסדות חינוך. לכל סיור יגדירו יח' המטה את בעלי התפקידים שנוכחותם  סיור: .ד

 בסיור היא הכרחית.

אירועים המיועדים לקהל יעד ספציפי ואינם מחייבים הגעתם של מפקחים.  ועי שיא ואירועים פדגוגיים:איר .ה

 לדוגמה: ירידים, חידונים, תחרויות, תערוכות תוצרים, פורומים וימי עיון לרכזי/מורי מקצוע מסוים וכו'.

פעילות מוסדית במהלכם. לדוגמה:  החינוך ומחייבים אירועים לאומיים הנוגעים לכלל מערכתימי ציון מיוחדים:  .ו

חודש המאבק בסמים ובאלכוהול, יום המאבק בלהט"בופוביה, יום  שבוע למידה בשעת חירום, שבוע בטיחות ילדים,

 הלשון העברית וכו'.

 חגים וימי ציון לאומיים. .ז

 מבחנים ומחקרים. .ח

בנוסף לעקרונות המפורטות יש להגיש את בקשות יחידות המטה לאירועי תשע"ט בהתאם להגדרות אלו בלבד ו

 להלן:

 

 :עקרונות יסוד (2)

. ימי ראשון ורביעי יוקדשו לשהיית המפקחים בשטח, וימי בימי שלישי וחמישי בלבד אירועים בלוח יתקיימו .א

 שני הינם ימי מחוז. עקרון זה יחול גם על תכנון לוח האירועים המחוזי.

 .בימי שלישי אחה"צכנסי מנהלים יתקיימו  .ב

פעימות וירוכזו ככל הניתן בזמני חופשות  3-. הכנסים יתקיימו בפקחים יאוחדו וינוהלו במרוכזכנסי המטה למ .ג

-4 חנוכההספר )חנוכה, פסח ושבועות(. השנה יתקיימו ימים מרוכזים למפקחים בתאריכים הבאים: -בתי

 . 10.5.19ושבועות:  11.4.19 פסח, 6.12.18
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 צרכי יחידות המטה  אשר מועברים ע"י כלל יחידות המטה. כנסים אלו ירכזו את תכני הלמידה של המפקחים

ירוכזו כשעות תוכן במסגרת צרכי לוח האירועים, בעזרת הפורמט הייעודי ויועברו לרפרנט הגאנט של אגף 

 תכנון. 

שיבוץ תכני ימי הלמידה המאוחדים יתוכללו ע"י אגפי הגיל ויאושרו ע"י מנהלת המינהל הפדגוגי וסמנכ"לית  .ד

 סטרטגיה. תכנון וא

ימים אשר ישוריינו ביומני המטה והמחוזות, ויאפשרו גמישות מערכתית  10בלוח האירועים יוגדרו עד  .ה

 והתמודדות עם צורך באירועים בלתי צפויים.

 עקרונות לתיאום הפיתוח המקצועי: .ו

  ינהלים לפי מ -שעות(  70מפגשים ) 9יתקיימו בימי חמישי, עד  –ימי פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה

ובאחריותם )המועדים יקבעו ע"י אגף תכנון ואסטרטגיה בסמוך למועדים בהם התקיימו ימים אלו 

 בתשע"ז(.

 ימי חמישי במהלך השנה 12יתקיימו בימי חמישי, עד  -ימי פיתוח מקצועי למפקחים הכוללים במחוזות/ 

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

  ימי פיתוח מקצועי למפקחי מינהל ח"ן, שפ"י, אגף ילדים ונוער בסיכון ומפקחים מקצועיים של המזה"פ

 מפגשים בשנה. 5בימי חמישי עד  –במחוזות 

 

 תוספות:  (3)

בקשה לכנסים נוספים מעבר לכנסים המאוחדים תעשה ביתר ימות השנה, תחת המגבלות המתוארות לעיל,  .א

 חידה.ועפ"י צורך שיועלה ע"י הי

מפגשים בשנה למתאמים / מרכזי תחום / גיל /  7ימי עבודה ומפגשי רפרנטים יתקיימו בימי חמישי בלבד. עד  .ב

 לרפרנטים נציגי המחוז. יש לקבוע מס' מפגשים שהולמים באופן מאוזן את היקף המשימה של בעל התפקיד. 

 ביקורים בשנה במחוז. 3-לא יותר ממפגשים נוספים בין מטה למחוז יתקיימו רק בהגעה של מטה למחוזות.  .ג

 מפקחי מחוזות יגיעו אחת לחודש למטה בימי ראשון ליום עבודה מרוכז. .ד

 שינויים בלוח האירועים: (4)

: החל מפתיחת שנת הלימודים, לא ניתן יהיה לבצע שינוי בתאריך של אירוע ארצי אלא באישור וועדת חריגים .א

ר, המשנה למנכ"ל, מר אבי חליבה, סמנכ"ל בכיר וראש מינהל חברים: הגב' גילה נג 3-וועדת החריגים תורכב מ

 מזרחי, סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה. -ההון האנושי וד"ר מיכל טביביאן

 ככלל, הוועדה תידון בבקשות לשינוי מועד אירועים רק כאשר נותרו חודשיים ויותר ממועד קיומם.  .ב

נכ"ל בכיר וראש מינהל ההון האנושי תאשר רק ועדת המכרזים לעניין הכנסים בראשות מר אבי חליבה, סמ .ג

 .כנסים שקבועים בלוח האירועים

 

אבקש לשוב ולהזכיר כי מטרת העקרונות לעיל הינה לווסת את העומסים הקיימים, ולהוביל למיצוי אפקטיבי ויעיל 

ים מיחידות המטה של המשאב היקר לכולנו והוא הזמן. אנו עומדים לרשותכם לכל פניה בנושא ומודים לנציגים השונ

 והמחוזות שסייעו בגיבוש העקרונות.
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 ומבנה שבע העבודה במטה ובמחוזות מחוז-הקצאת מפגשי עבודה מטהאופן 

 המפקח של העיקרי התפקיד את העדיפויות סדר בראש הציב המפקחים של העבודה ימי בהקצאת המארגן ההיגיון

 .זמן שיותר כמה לפנות השתדלנו זה תפקיד לצורך כן ועל, שבאחריותו הספר בתי על הפיקוח – הכולל

  - הבא באופן הוקצו מחוזות-מטה לעבודת המוקדשים התפקידים בעלי של העבודה ימי

 (1.7, 6-7.3, 4.12, 4.10) השנה לאורך עבודה ימי 5 כ"סה - הגיל אגפי עם כוללים המפקחים לכלל עבודה מפגשי .1

 המתאים.מפגשי עבודה עם אגף הגיל  7-לבמחוז ייפגשו  גיל מתאמי מפקחים .2

 . בשנה עבודה מפגשי 7 עד תחומן על האחראיות המטה יחידות עם ייפגשו , חברה ונוערר"שח, י"שפ מפקחי .3

 בתחום במחוז, המובילים את הפיקוח )רפרנטים( מטה יחידת מטעם מסוים תחום על הממונים כוללים מפקחים .4

 .המקצועית היחידה עבודה מפגשי 5 עד, ייפגשו כולל פיקוח שאינו

 יחידת נציגי עם עבודה למפגשי ייפגשו הכולל הפיקוח בתחום שאיננו רפרנטורה מבצעים אשר כוללים מפקחים .5

 מחוננים, עצמי וניהול מרום, ראשה אבני – הן לכך הרלוונטיות הרפרנטורות. פעמים 5 עד הרלוונטית המטה

 (.ביתי וחינוך הורים תשלומי) חוק יישומי,  הדרכה, מקצועי פיתוח, ומצטיינים

יהיו  5ומס'  3מפגשים מס'  מתוכם ,השנה לאורך מפגשים 6 – ראשה אבניב הכוללים המפקחים של מקצועי פיתוח .6

 .ימי למידה בשדה

 .השנה במהלך צפויים בלתי אירועים לצורך לשימוש ימים משורינים האירועים בלוח .7

 , שבוע העבודה במטה ובמחוזות מערכת החינוך ייראה כך:עקרוני באופן .8

 

 ה ד ג ב א 

 מפגשי, סיורים מטה עבודת מטה ישיבת מטה

-מטה עבודה

. כנסי מחוזות

 מנהלים אחה"צ

 תהנהל ישיבת

 החינוך משרד

 שדה ימי

 מפגשיו

 פיתוח/עבודה

 מקצועי
 מפקחים מחוזות

 שדהב

מפקחים  מחוז מליאת

 שדהב

 

  - ואילך מכאן

o נגר גילה הגברת, המשנה למנכ"ל חברים בה חריגים ועדת י"ע יאושר האירועים בלוח נדרש שינוי כל - להזכירכם ,

 שינויים לקיים אין .מזרחי טביביאן מיכל הגברת, ואסטרטגיה תכנון לית"וסמנכ, חליבה אבי מר, אנושי הון ל"סמנכ

 הראשונה החריגים ועדת .החריגים ועדת כינוס מיום מחודשיים פחות בטווח להתקיים מתוכננים אשר באירועים

 . אוגוסט במהלך תתקיים

o קובץ PDF יוני חודש סוף עד אליכם יישלח האירועים לוח של מסורתי. 

o עובדי לכלל יופץ הקישור. באאוטלוק גם הארצי האירועים בלוח לצפות תוכלו סופי באופן התאריכים אישור לאחר 

  .המשרד

o בנוסף. הדיגיטלי השנה בלוח שוטף באופן אתכם נעדכן, השנה לאורך האירועים בלוח שינויים ויבוצעו במידה 

 .חודש באותו שנעשו השינויים כלל את המרכזות חודשיות הודעות יישלחו
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o לפי עקרונות התפקידיםלצמצם את העומס על בעלי  יתאמצו גם הם, אשר מחוזותצוותים בכעת התכנון עובר ל ,

 1.7.18עד תאריך  ואסטרטגיה תכנון אגף עם דיגיטלי באופן לשתף יש המחוזיים השנה לוחות אתהתכנון שפורסמו. 

o הדיגיטלי האירועים בלוח שמפורסם כפי הזמנים לוחות מהתכנון או האירועים לוח מעקרונות חריגה וישנה במידה ,

 .itaibe@education.gov.il – בכתובת ארצי בן איתי מר את ידעו אנא

 מקווים אנו ולכן, החינוך משרד של המדיניות והטמעת לעיצוב ערך יקר משאב הינו במחוזות התפקידים בעלישל זמנם 

 העבודה וימי בהכשרה נמצאים תפקידים בעלי אותם בהם העבודה ימי בין לאזן הצלחנו השנה האירועים לוח שבתכנון

 . בשדה לעבודה המוקדשים

  

 

 תודה על שיתוף הפעולה, 

 

 

 

 ד"ר מיכל טביביאן מזרחי

 סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה

 

 



 משרד החינוך –תשע"ט לוח אירועים ארצי 

7 
Strategy@Education.gov.il 

 פתיחת שנת הלימודים
 י"ד יתחילו ביום ראשון, כ"ב -יסודיים ובכיתות י"ג-הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל

 , בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.2.9.2018באלול התשע"ח, 
 סיום שנת הלימודים

 .2019ביוני  30בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט,           -
 20בסיוון התשע"ט,  ום חמישי, ח'י"ד תסתיים השנה בי-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-בבתי הספר העל          -

 .2019ביוני 

 ימי הלימוד מספר   .2
 בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע סך כל ימי הלימוד

 לימוד ימי 181 לפחות – בבתי הספר היסודיים 
 לימוד. ימי 175 לפחות – יסודיים-בבתי הספר העל 

  
 בשבוע סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים

 ימי לימוד 218 לפחות – בבתי הספר היסודיים 
 ימי לימוד. 210 לפחות – יסודיים-העל הספר בבתי 

  
 מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ט הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

 חגי ישראל   .3
 הערות התאריך החג 

ראשון,  הימים ערב ראש השנה ושני ימי החג, ראש השנה
עד ב'בתשרי  ושלישי, כ"ט באלול התשע"חשני 

. הלימודים 2018 בספטמבר 11-9 התשע"ט,
בתשרי  ג' רביעי, יתחדשו ביום

 .2018 בספטמבר 12 התשע"ט,

  

 שלישי ורביעי, הימים ערב החג ויום החג, יום הכיפורים
. 2018בספטמבר  19-18 התשע"ט, בתשרי י'-ט'

 חמישי, י"א בתשרי הלימודים יתחדשו ביום
 .2018 בספטמבר 20 התשע"ט,

  

ראשון, י"ד  ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום חג הסוכות
, עד 2018בספטמבר  23 בתשרי התשע"ט,

 שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט, יום
. הלימודים יתחדשו 2018 באוקטובר 2

בתשרי  ביוםרביעי, כ"ד
 .2018באוקטובר 3 התשע"ט,

  

 וון התשע"ט,יום רביעי, כ"ט במרחש חג הסיגד*
 .2018בנובמבר  7

חג הסיגד הוא יום 
והואיצוין  לימודים,

באירועים במוסדות 
 החינוך.

 התשע"ט, שלישי, כ"ו בכסלו מיום חנוכה
בטבת  ב' שני, , עד יום2018 בדצמבר 4

 .2018 בדצמבר 10 התשע"ט,
בטבת  ג' שלישי, הלימודים יתחדשו ביום

  .2018 בדצמבר 11 התשע"ט,

  

 ט"ו בשבט התשע"ט, שני, יום טט"ו בשב
 .2019בינואר  21

יום ט"ו בשבט הוא 
 יום לימודים.
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 הערות התאריך החג 

ט"ו -חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו רביעי, הימים פורים
במרס  22-20 התשע"ט, ב' באדר
 ראשון, הלימודים יתחדשו ביום .2019

 .2019 במרס 24 התשע"ט, ב' באדר י"ז

  

בניסן  ו' חמישי, מיום פסח
שבת,  , עד יום2019באפריל 11 התשע"ט,

. הלימודים 2018 באפריל27בניסן התשע"ט, כ"ב
יתחדשו ביוםראשון, כ"ג בניסן 

 .2019באפריל 28 התשע"ח,

  

במאי  9באייר התשע"ט,  ד' חמישי, יום יום העצמאות
ה'באייר  שישי, הלימודים יתחדשו ביום .2019

 .2019במאי  10 התשע"ט,

 הוקדם

 י"ח באייר התשע"ט, חמישי, יום ל"ג בעומר
 .2019 במאי 23

שישי, י"ט באייר  הלימודים יתחדשו ביום
 .2019 במאי 24 התשע"ט,

  

 ראשון, כ"ח באייר התשע"ט, יום יום ירושלים
 .2019ביוני  2

יום ירושלים הוא 
יום 

והואיצוין  לימודים,
באירועים במוסדות 
החינוך ובעליית בני 

 נוער לירושלים.

שבת, ראשון  הימים החג, החג ואסרו חג,ערב  חג השבועות
 התשע"ט, בסיוון ז'-ה' ושני,
הלימודים יתחדשו  .2019ביוני  10-8

 .2019ביוני  11 בסיוון התשע"ט, ביוםשלישי, ח'

  

 ימי צום*   .4
  

 הערות התאריך היום

 בתשרי התשע"ט, ג' רביעי, יום צום גדליה
 2018בספטמבר  12

  

 בטבת התשע"ט, י' שלישי, יום עשרה בטבת
 2018 בדצמבר 18

  

 התשע"ט, יום רביעי, י"ג באדר ב' תענית אסתר
 2019במרס  20

  

 בתמוז התשע"ט, ראשון, י"ח יום שבעה עשר בתמוז
 2019ביולי  21

 נדחה

 באב התשע"ט, י' ראשון, יום תשעה באב
 2019באוגוסט  11

 נדחה

 .13:30ימו הלימודים בשעה בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים יסתי *
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 ימי זיכרון ממלכתיים   .5
 ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

 הערות התאריך היום 

 יום הזיכרון
 לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי 
 התשע"ט,

 2018באוקטובר  9

  

 יום הזיכרון
 צחק רבין ז"ללי

י"ב במרחשוון  ראשון, יום
 התשע"ט,

 2018באוקטובר  21

  

 יום הזיכרון
 לדוד בן גוריון ז"ל

 בכסלו התשע"ט, ו' רביעי, יום
 2018 בנובמבר 14

  

 ציון יום
 זאב ז'בוטינסקי ז"ל

בטבת  י"ב יום חמישי,
 התשע"ט,

 2018 בדצמבר 20 

  

 יום הזיכרון
ליוסף טרומפלדור 

 ז"ל

י"א  י,שנ יום
 ב'התשע"ט, באדר

 2019במרס  18 

  

 יום הזיכרון
 לשואה ולגבורה

בניסן  כ"ז חמישי, יום
 התשע"ט,

 2019 במאי 2

  

 יום הזיכרון
 לחללי צה"ל

 באייר התשע"ט, ג' רביעי, יום
 2019במאי  8

הוקדם. הלימודים ביום 
 12:00זה יסתיימו בשעה 

 בצוהריים.
 ציון יום

 בנימין זאב הרצל ז"ל
 רביעי, וםי

 באייר התשע"ט, י'
 2019במאי  15

  

 בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט המלמדים מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים   .6
 אורתודוקסים וארמנים קתולים ופרוטסטנטים החג 

 הימים שלישי ורביעי, חג המולד
 25-26.12.2018, 

 התשע"ט בטבת י"ח-י"ז

הימים    האורתודוקסים:
 ישי,שני ושל

7-8.1.2019, 
 ב' בשבט התשע"ט-א'

 הארמנים:
 ראשון,-שישי

18-20.1.2019, 
 י"ד בשבט התשע"ט-י"ב

 ,1.1.2019יום שלישי,  ראש השנה
 כ"ד בטבת התשע"ט

 ,14.1.2019  יום שני,
 ח' בשבט התשע"ט

 ,6.1.2019 יום ראשון, חג ההתגלות
 כ"ט בטבת התשע"ט

  ,19.1.2019 יום שבת,
 "טי"ג בשבט התשע

, י"ד 19.4.2019יום שישי,  יום שישי הגדול
 בניסן התשע"ט

, כ"א 26.4.2019יום שישי,
 בניסן התשע"ט

 ראשון ושני, הימים פסחא
21-22.4.2019,  

 התשע"ט בניסן י"ז-ט"ז

 ראשון ושני, הימים
28-29.4.2019, 

 בניסן התשע"ט כ"ד-כ"ג
 ,30.5.2019יום חמישי,  העלייה השמימה

 שע"טכ"ה באייר הת
 ,6.6.2019יום חמישי, 

 ג' בסיוון התשע"ט
  ימים ראשון ושני, שבועות

9-10.6.2019, 
 ז' בסיוון התשע"ט-ו'

 הימים ראשון ושני,
16-17.6.2019, 

 י"ד בסיוון התשע"ט-י"ג
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 בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט המלמדים מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים   .7
 .02-5604234ש לפנות לאגף א' לחינוך במגזר הערבי, טל' י לגבי התאריכים המדויקים

  

 הערות החג

 יום אחד יום הולדת הנביא מוחמד

פיטר )חג הפסקת -עיד אל
 הצום(

 שלושה ימים

 ארבעה ימים אדחא )חג הקורבן(-עיד אל

ראשון למוחרם )ראש 
 השנה ההג'רית

 יום אחד

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

 הערות התאריך החג

, א' 10.9.2018יום שני,  יום הנביא סבלאן
 בתשרי התשע"ט

 יום אחד

-חג הנביא אליהו )אל
 ח'דר(

יום שישי, 
י"ט                   ,25.1.2019

 בשבט התשע"ט

 יום אחד

לבירור התאריך המדויק  חג הנביא שועייב
 יש לפנות לאגף לחינוך

 04-4632500דרוזי, טל' 

 ארבעה ימים

אדחא )חג -עיד אל
 הקורבן(

לבירור התאריך המדויק 
יש לפנות לאגף לחינוך 

 04-8632500דרוזי,טל' 

 ארבעה ימים

 פתיחת שנת הלימודים התש"ף   .9
  

 .2019 בספטמבר 1 באלול התשע"ט, א' ראשון, תחל ביום שנת הלימודים התש"ף
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 אירועים:סדרות    

 ממוני תכנון )בימי ג'( (12:00-18:00ורום מפקחי המחוזות )בימי א פ
1. 14/10/2018 
2. 11/11/2018 
3. 09/12/2018 
4. 06/01/2019 
5. 03/02/2019 
6. 03/03/2019 
7. 14/04/2019 
8. 19/05/2019 
9. 16/06/2019 

1. 13/11/2018 
2. 15/01/2019 
3. 05/03/2019 
4. 14/05/2019 
 יום סנכרון מערכתי – 02/07/2019 .5

 פיתוח מקצועי

 מטה חמ"ד  –פיתוח מקצועי  מפקחים במטה )ימי ה'( – ח מקצועיפיתו

1. 11/10/18 
2. 25/10/18 
 (29/11/18-)ח"ן  6/12/2018 .3
 (17/1/19 –)ח"ן  27/12/18 .4
5. 31/1/19 
6. 14/2/19 
7. 4/4/19 
8. 16/5/19 
9. 13/06/19 

 13/9/18 ה יום .1
  11/10/18 ה יום .2
 6/12/18 ה יום .3
 10/1/19 ה יום .4
 7/2/19 ה יום .5
 4/4/19 ה יום .6
 16/5/19 ה יום .7
 13/6/19 ה יום .8
 4/7/19יום ה  .9

 פיתוח מקצועי למפקחות קדם יסודי מפקחים כוללים אבני ראשה –פיתוח מקצועי 

  11/10/18 –מחוזות דרום וחיפה ,
8/11/18 ,6/12/18 ,27/12/18 ,7/2/19 ,
4/4/19 

  1/11/18 –מחוזות חרדי והתיישבותי ,
29/11/18 ,6/12/18 ,31/1/19 ,28/3/19 ,
16/5/19 

 1/11/18יום ה'  .1
 22/11/18יום ה'  .2
 10/1/19יום ה'  .3
 7/2/19יום ה'  .4
 28/3/19יום ה'  .5

 

 25/10/18 –ם, מנח"י ות"א -מחוזות י ,
15/11/18 ,6/12/18 ,24/1/19 ,28/2/19 ,
11/4/19 

פיתוח מקצועי למפקחי מנהל ח"ן, שפ"י, אגף 
 ילדים ונוער בסיכון ומפמ"רי המזה"פ 

  18/10/18 –מחוזות מרכז וצפון ,
22/11/18 ,6/12/18 ,10/1/19 ,14/2/19 ,
18/4/19 

 1/11/18 ה יום .1
 7/2/19 ה יום .2
 18/4/19 ה יום .3
 23/5/19 ה יום .4
 11/7/19 ה יום .5

 מחוז(-מפגשי עבודה מפקחים )מטה

 מפקחים על פיתוח מקצועי והדרכה

 13/9/18 ה יום .1
  9/10/18 ג יום .2
 27/11/18 ג יום .3
 3/1/19 ה יום .4
 17/1/19 ה יום .5

 21/2/19 ה יום .6
 2/4/19 ג יום .7
 23/5/19 ה יום .8
 18/6/19 ג יום .9

 4/7/19יום ה  .10
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 על הייעוץמתאמים  מאגפי גיל, חנ" –מתאמים 

 13/9/18ה  יום .1
 13/12/18ה  יום .2
 3/1/19יום ה  .3
 17/1/19יום ה  .4
 21/2/19יום ה  .5
 23/5/19יום ה  .6
 10/6/19יום ב אסרו חג  .7

 13/9/18 ה יום .1
 18/10/18 ה יום .2
 29/11/18יום ה  .3
 17/1/19יום ה  .4
 21/2/19יום ה  .5
 11/4/19יום ה  .6
 10/6/19יום ב אסרו חג  .7

 , ח"ן, שפ"י, ילדים ונוער בסיכון, מפמ"רים)בכל שלבי הגיל( מפקחים כוללים

 4/10/18 ה יום .1
 (4/12/18 –) מפקחים כוללים  3/1/19 ה יום .2
 6-7/3/19 ה-ד יום .3
 1/7/19 ה יום .4

 ועדת ייחודיים האגף פסיכולוגי -שפ"י 

1. 09/10/2018 
2. 23/10/2018 
3. 20/11/2018 
4. 18/12/2018 
5. 22/01/2019 
6. 26/02/2019 
7. 26/03/2019 
8. 30/04/2019 
9. 21/05/2019 

10. 25/06/2019 

1. 18/10/2018 
2. 15/11/2018 
3. 13/12/2018 
4. 10/01/2019 
5. 07/02/2019 
6. 07/03/2019 
7. 11/04/2019 
8. 23/05/2019 
9. 06/06/2019 

 חינוך ביתי ותשלומי הורים -פרנטים ר מחוננים ומצטיינים -רפרנטים 

1. 13/09/2018 
2. 13/12/2018 
3. 21/02/2019 
4. 10/06/2019 

1. 04/09/2018 
2. 13/11/2018 
3. 22/01/2019 
4. 19/03/2019 
5. 21/05/2019  

 לקויות למידה והפרעות קשב -רפרנטים  מניעת סמים, אלכוהול וטבק -רפרנטים 

1. 08/11/2018 
2. 10/01/2019 
3. 07/02/2019 
4. 18/04/2019 
5. 04/07/2019 

1. 13/09/2018 
2. 17/01/2019 
3. 21/02/2019 
4. 11/04/2019 
5. 23/05/2019  

 כנסי מנהלי בתי ספר אבני ראשה –רפרנטים 

1. 16/10/2018 
2. 13/11/2018 
3. 01/01/2019 
4. 19/02/2019 
5. 09/04/2019 

 6/11/2018 –מנהלים מתחילים )עי"ס(  .1
 –חמ"ד  –יסודי -מנהלי החינוך על .2

08/01/2019 
 26/3/2019 –היסודי  מנהלי החינוך .3
 26/3/2019 –יסודי -מנהלי החינוך על .4
 5/3/2019 –חמ"ד  –מנהלי החינוך היסודי  .5
 –מנהלי בתי ספר ללא הכרה )עי"ס(  .6

24/1/2019 
 28/05/2019 –מנהלים פורשים )עי"ס(  .7
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 אירועי חמ"ד

עם  מפגשים
 יםמפקח

 "אבני דרך"

1. 13/09/2018 
2. 03/01/2019 
3. 20-21/02/2019 
4. 10/06/2019 

 21.5, 24.2 –דרום  –" דרך אבני" - במחוזות ד"חמ סיור .1
 4.6, 9.4, 13.11 –התיישבותי  –" דרך אבני" - במחוזות ד"חמ סיור .2
 14.5, 23.10 –חיפה  –" דרך אבני" - במחוזות ד"חמ סיור .3
 28.5 ,19.3, 9.10 – וירושלים מנחי -" דרך אבני" - במחוזות ד"חמ סיור .4
 7.5 ,12.3, 2.10 – א"ות מרכז -" דרך אבני" - ותבמחוז ד"חמ סיור .5
 30.4, 16.10 –צפון  –" דרך אבני" - במחוזות ד"חמ סיור .6

 ד"חמ כנסי ד"חמ מפקחיםמועצת 

 20.9 – ד"חמ - 1 משותפת מפקחים מועצת .1
 14.3 – ד"חמ - יסודי מפקחים מועצת .2
 23.5 – ד"חמ - יסודי על מפקחים מועצת .3
 13.6 – ד"חמ - 2 משותפת מפקחים מועצת .4

 8.1 – יסודי-על מנהלים - ד"חמ כנס .1
 12.2 – יסודי מנהלים - ד"חמ כנס .2
 22.7 – רבנים כנס - ד"חמ כנס .3
 2.7 – חינוך מנהיגי - ד"חמ כנס .4

  ד"חמ –הנהלה ביקורי 

 27.11.18 –צפון  .1
 25.12.18 –חיפה  .2
 1.1.19 –א "ת .3
 15.1.19 – התישבותי .4
 29.1.19 –ירושלים  .5
 12.2.19 –י "מנח .6

 

 א יסודי"מפביקורי 

 29.5.19 – דרום מחוז - ד"חמ - יסודי א"מפ ביקורי .1
 3.10.18 – חיפה מחוז - ד"חמ - יסודי א"מפ ביקורי .2
 9.4.19 – ם-י מחוז - ד"חמ - יסודי א"מפ ביקורי .3
 18.10.18 – מנחי מחוז - ד"חמ - יסודי א"מפ ביקורי .4
 6.3.19 – מרכז מחוז - ד"חמ - יסודי א"מפ ביקורי .5
 25.6.19 – צפון מחוז - ד"חמ - יסודי א"מפ ביקורי .6
 13.3.19 – א"ת מחוז - ד"חמ - יסודי א"מפ ביקורי .7

 יסודי על א"מפ ביקורי

 9.4, 18.10 – דרום מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ ביקורי .1
 5.2.19 – התישבותי מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ ביקורי .2
 30.5, 22.11 – חיפה מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ ביקורי .3
 13.3 – ירושלים מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ ביקורי .4
 7.3 – מנחי מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ ביקורי .5
 28.3, 25.10 – מרכז מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ ביקורי .6
 6.6, 20.12 – צפון מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ ביקורי .7
 25.6, 30.1 – א"ת מחוז - ד"חמ - יסודי על א"מפ יקוריב .8

 יסודי קדם א"מפ ביקורי

 6.3, 24.10 – דרום מחוז - ד"חמ - יסודי קדם א"מפ ביקורי .1
 13.3, 17.10 – חיפה מחוז - ד"חמ - יסודי קדם א"מפ ביקורי .2
 27.3, 14.11 – ירושלים מחוז - ד"חמ - יסודי קדם א"מפ ביקורי .3
 4.6, 30.1 – מנחי מחוז - ד"חמ - יסודי קדם א"מפ ביקורי .4
 3.4, 5.2, 12.12 – מרכז מחוז - ד"חמ - יסודי קדם א"מפ ביקורי .5
 9.4, 21.11 – צפון מחוז - ד"חמ - יסודי קדם א"מפ ביקורי .6
 29.5, 9.1 – א"ת מחוז - ד"חמ - יסודי קדם א"מפ יקוריב .7
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– פעילויות ראמ"ה  

 
 תאריך לועזי אוכלוסיה נדרשת תיאור שם הפרויקט

מבדק עמית 
 עברית-שלב א'

מבדק פנימי למיפוי השליטה 
 -בשפת אם )דוברי עברית(

 שלב א'

מידי כתות ז' בחט"ב המשתתפות בתכנית תל
 בתי"ס דוברי עברית 350-אל"ה. כ

2-7/9/2018 

 

מבדק עמית 
 ערבית-שלב א'

מבדק פנימי למיפוי השליטה 
 -בשפת אם )דוברי ערבית(

 שלב א'

תלמידי כתות ז' בחט"ב המשתתפות בתכנית 
 בתי"ס דוברי ערבית 120-אל"ה. כ

5-12/9/2018 

 

מבדק עמית 
 ריתעב-שלב ב'

מבדק פנימי למיפוי השליטה 
 -בשפת אם )דוברי עברית(

 שלב ב'

תלמידי כתות ז' בחט"ב המשתתפות בתכנית 
 בתי"ס דוברי עברית  350-אל"ה. כ

7/10/18-
11/10/18 

מבדק עמית 
 ערבית-שלב ב'

מבדק פנימי למיפוי השליטה 
 -בשפת אם )דוברי ערבית(

 שלב ב'

נית תלמידי כתות ז' בחט"ב המשתתפות בתכ
 בתי"ס דוברי ערבית  120-אל"ה. כ

25/9/18-2/10/18 

מבדק קריאה 
וכתיבה לכתה 

שפת אם -א'
 עברית

מבדק פנימי לשימוש מורות 
שפת אם בלבד, לצורך ניטור 

שליטתם של תלמידי כיתה 
א' במיומנויות הקריאה 

 והכתיבה בשפת אמם.

תלמידי כיתה א' בכלל בתי הספר היסודיים 
 דוברי העברית.

אחת מהפעימות תועבר בתוך טווח הזמן כל 
מדריך שנקבע בהתאם להנחיות המופיעות ב

 רלמורה ולפי שיקולי בית הספ

העברה בשלוש 
פעימות 

-ספטמבר
 ;אוקטובר

פברואר; -ינואר
 .יוני-מאי

מבדק קריאה 
וכתיבה לכיתה 

שפת אם  -א'
 ערבית

מבדק פנימי לשימוש מורות 
שפת אם בלבד, לצורך ניטור 

תלמידי כיתה  שליטתם של
א' במיומנויות הקריאה 

 והכתיבה בשפת אמם.

 

תלמידי כיתה א' בכלל בתי הספר היסודיים 
 דוברי הערבית.

המבדק מועבר 
בכארבעה 

מועדים שונים 
במהלך השנה 

)בין נובמבר 
למאי(, בהתאם 

להנחיות 
המופיעות 

במדריך למורה 
ולפי שיקולי בית 

 הספר.

ערכה לרכישת 
הקריאה 
באנגלית 

אשית כיתה לר
 ABLEה' 

ערכה שנועדה לספק למורים 
לאנגלית אמצעי לזיהוי 

תלמידים עם קשיים ברכישת 
הקריאה וזיהוי מקורות 

 אפשריים לקשיים אלה

תלמידי כיתה ה' בכלל בתי הספר היסודיים 
 דוברי העברית והערבית

ניתן להעברה בסוף כיתה ד' לביה"ס. תשלח 
 ערכה לשכבת כיתה אחת

הערכה כוללת 
מבדק כיתתי 

ומבדק פרטני, 
המועברים 
בחודשים 
-ספטמבר

 אוקטובר 

מבדק קריאה 
וכתיבה לכתה 

שפת אם -ב'

מבדק פנימי שנועד לספק 
למורי כיתות ב' מידע על 

רמת השליטה של תלמידיהם 
במיומנויות השפה השונות 

יסודיים תלמידי כיתה ב' בכלל בתי הספר ה
 דוברי הערבית.

חלק ראשון כולל 
 3משימות ) 4

מתוכן פרטניות( 
להעברה במהלך 
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 תאריך לועזי אוכלוסיה נדרשת תיאור שם הפרויקט

ביחס לתפקוד המצופה  ערבית
 מתלמידים בכיתה ב'.

נובמבר. חלק שני 
משימות  5כולל 

המיועדות 
להעברה בשני 
מועדים שונים 
-במהלך פברואר

מרץ ולפי שיקולי 
 ביה"ס.

מבדק קריאה 
וכתיבה לכתה 

שפת אם -ב'
 עברית

מבדק פנימי שנועד לספק 
דע על למורי כיתות ב' מי

רמת השליטה של תלמידיהם 
במיומנויות השפה השונות 

ביחס לתפקוד המצופה 
 מתלמידים בכיתה ב'.

תלמידי כיתה ב' בכלל בתי הספר היסודיים 

 דוברי העברית. 

המבדק יועבר בטווח הזמן שנקבע בהתאם 

להנחיות המופיעות במדריך למורה ולפי שיקולי 

דש לא לפני תחילת חובית הספר, ובכל מקרה 

 דצמבר

העברת 
המשימות 

שבועות  5במהלך 
בחודשים 

 ינואר.-דצמבר

 

שאלוני אקלים 
בית ספרי 

וסביבה 
פדגוגית 
במסגרת 
 המיצ"ב

שאלונים למילוי עצמי 
ט' -לתלמידי כיתות ה'

וראיונות טלפוניים מורים 
 ומנהלים.

תלמידים, מורים ומנהלים: מבתי"ס יסודיים 
לקבוצה  וחטיבות ביניים, בבתי"ס המשתייכים

 במיצ"ב 2

 מרץ-ינואר

שאלוני אקלים 
וסביבה 
פדגוגית 

לחטיבות 
 העליונות

שאלונים למילוי עצמי 
י"א -לתלמידי כיתות י'

וראיונות טלפוניים 
 תלמידים, מורים ומנהלים.

 תלמידים, מורים ומנהלים: מחטיבות עליונות,

של החטיבות  2בבתי"ס המשתייכים לקבוצה 
 העליונות

 מרץ-ינואר

חן מב
לתלמידים 

 דוברי ערבית 

מבחן לבחינת השליטה 
בשפה העברית כשפה שניה 
לתלמידי כיתות ו' בבתי"ס 

דוברי ערבית וסקר אינטרנטי 
 למורים המלמדים עברית

מדגם ארצי של כיתות ו' מבתי ספר יסודיים 
 דוברי ערבית

26/02/2019 

מבחן 
לתלמידים 

-דוברי ערבית
 פיילוט

מבחן ממוחשב לבחינת 
טה בשפה העברית השלי

כשפה שניה לתלמידי כיתות 
ט' בבתי"ס דוברי ערבית 
וסקר אינטרנטי למורים 

 המלמדים עברית

מדגם ארצי של כיתות ט' מבתי ספר דוברי 
 ערבית

 מרץ

מבחני החמ"ד 
-)פנימי(

 תושב"ע

 תלמידי כיתות ו' בחינוך הממלכתי דתי מבחן פנימי תושב"ע

 

30/4/2019 

 28/5/2019 תלמידי כיתות ו' בחינוך הממלכתי דתי מבחן בחומש "דברים"מבחני החמ"ד 
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 תאריך לועזי אוכלוסיה נדרשת תיאור שם הפרויקט

  דברים-)פנימי(

מחקר בינלאומי 
 טימס

מבחן ממוחשב במתמטיקה 
 ובמדעים

 מאי מדגם ארצי של כתות ח'

מבחן מיצ"ב 
חיצוני בשפת 

 אם )עברית(

מבחן מיצ"ב חיצוני לתלמידי 
כיתות ה' וח' ששפת ההוראה 

 בבית ספרם היא עברית

י כיתות ה' וח' בבתי הספר ששפת תלמיד
ההוראה בהם הינה עברית ומשתייכים לקבוצה 

 של המיצ"ב 2מס' 

5/3/2019 

מבחן מיצ"ב 
חיצוני בשפת 

 אם )ערבית(

מבחן מיצ"ב חיצוני לתלמידי 
כיתות ה' וח' ששפת ההוראה 

 בבית ספרם היא ערבית

תלמידי כיתות ה' וח' בבתי הספר ששפת 
ומשתייכים לקבוצה  ההוראה בהם הינה ערבית

 של המיצ"ב 2מס' 

13/3/2019 

מבחן מיצ"ב 
חיצוני במדע 

 וטכנולוגיה

מבחן מיצ"ב חיצוני במדע 
וטכנולוגיה לתלמידי כיתות 

 ח'

תלמידי כיתות ח' בבתי הספר המשתייכים 

 של המיצ"ב 2לקבוצה מס' 

26/3/2019 

מבחן מיצ"ב 
פנימי בשפת 
אם )כתות ה' 

 וח'(

בשפת מבחן מיצ"ב פנימי 
 )כתות ה' וח'(

בתי ספר דוברי עברית תלמידי כיתות ה' וח' 
שיבקשו לבחון את תלמידיהם המשתייכים 

 של המיצ"ב 1,3לקבוצות מס' 

28/3/2019 

מבחן מיצ"ב 
פנימי במדע 

 וטכנולוגיה

מבחן מיצ"ב פנימי במדע 
וטכנולוגיה לתלמידי כיתות 

 ח'

תלמידי כיתות ח' בבתי הספר שיבקשו לבחון 
 1,3תלמידיהם המשתייכים לקבוצות מס' את 

 של המיצ"ב

8/4/2019 

מבחן מיצ"ב 
 חיצוני באנגלית

מבחן מיצ"ב חיצוני באנגלית 
 לתלמידי כיתות ה' וח'

תלמידי כיתות ה' וח' בבתי הספר המשתייכים 

 של המיצ"ב  2לקבוצה מס' 

14/5/2019 

מבחן מיצ"ב 
חיצוני 

 במתמטיקה

מבחן מיצ"ב חיצוני 
 לכתות ה' וח' במתמטיקה

תלמידי כיתות ח' בבתי הספר המשתייכים 
 של המיצ"ב 2לקבוצה מס' 

21/5/2019 

מבחן מיצ"ב 
 פנימי באנגלית

מבחן מיצ"ב פנימי באנגלית 
 לתלמידי כיתות ה' וח' 

תלמידי כיתות ה' וח' בבתי הספר שיבקשו 
לבחון את תלמידיהם המשתייכים לקבוצות 

 של המיצ"ב 1,3מס' 

29/5/2019 

מבחן מיצ"ב 
פנימי 

במתמטיקה ה' 
וח' לבתי ספר 

 דוברי ערבית

מבחן מיצ"ב פנימי 
במתמטיקה לכיתות ה' וח' 

בבתי הספר ששפת ההוראה 
 שלהם היא ערבית

תלמידי כיתות ה' וח' בבתי הספר שיבקשו 
לבחון את תלמידיהם המשתייכים לקבוצות 

 של המיצ"ב 1,3מס' 

2/6/2019 

מבחן מיצ"ב 
פנימי 

יקה ה' במתמט
וח' לבתי ספר 

 דוברי עברית

מבחן מיצ"ב פנימי 
במתמטיקה לכיתות ה' וח' 

בבתי הספר ששפת ההוראה 
 שלהם היא עברית

תלמידי כיתות ה' וח' בבתי הספר שיבקשו 
לבחון את תלמידיהם המשתייכים לקבוצות 

 של המיצ"ב 1,3מס' 

3/6/2019 
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 – "רץ" טלוח אירועים ארצי תשע"

 

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

 1שבוע 
2.9-8.9.2018 

  פתיחת שנת הלימודים
 1.09 –תשע"ח 

 משוריין לשכת מנכ"ל-
6.09 

  רפרנטים חינוך ביתי, תשלומי הורים -מפגשי עבודה -
4.9 

  מורי ערבית ועולם -פתיחת שנה 
הערבים במחוז מרכז 

 4.9-שבותי+התי
  כנס הוקרה לרכזים חברתיים

 6.9-מצטיינים
 6.9-כנס בין כסה לעשור 

 שפת -א' מבדק קריאה וכתיבה לכתה
 אוק'(-אם עברית )ספט'

  ערכה לרכישת הקריאה באנגלית
-)ספט' ABLEלראשית כיתה ה' 

 אוק'(
 '2.9-7.9 –עברית -מבדק עמית שלב א 
 '5.9-11.9-ערבית-מבדק עמית שלב א 

 2שבוע 
9.9-15.9.2018 

 9.9-11.9-ראש השנה 
  ראשית השנה

 9.9-ההיג'רית
 10.9-חג נביא סבלאן 

 12.9-צום גדליה 

  14.9 –חג הצלב 
 

  מפגשי עבודה לרפרנטים מחוזיים למחוננים
 13.9- ולמצטיינים

  13.9-אגפי הגיל / חנ"מ -מפקחים מתאמים 
  13.9-מפקחי חמ"ד -פיתוח מקצועי ומפגשי עבודה 
 13.9- פיתוח המקצועי / הדרכהמפגש מפקחים על ה 

 13.9-מפקחים מתאמים על הייעוץ 

 רפרנטים מחוזיים לנושא לקויות למידה והפרעות קשב 
-13.9 
 13.9- פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 

  

 3שבוע 
16.9-22.9.2018 

 18.9-יום הכיפורים-
19.9 

  משוריין לשכת מנכ"ל-
20.9 

  1-16.9פורום מפקחי מחוז 

 ( מועצת מפקחים משותפת )20.9 –חמ"ד 

 16.9-כנס פתיחת שנה"ל במחול 
 ימי עיון מנהלי אשכולות פיס -

16.9 

 17.9-כנס פתיחת שנה"ל בתאטרון 

  מורי ערבית ועולם  -פתיחת שנה
 17.9-הערבים במחוז דרום

 

 4שבוע 
23.9-29.9.2018 

 23.9-3.10-חג הסוכות 
  יוונים,  -חג הצלב

 אורתודוקסים, ארמנים
-27.9 

  
 25.9-2.10-ערבית-ב ב'מבדק עמית של 
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חגים, מועדים  אוקטובר
ואירועים 
 מערכתיים

תכנון, הערכה  אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 ומדידה

 5שבוע 
30.9-6.10 

   4.10-מפקחי חנ"ממפקחים כוללים,  – 1מפגש עבודה 
  4.10-ן שפ"י, מזה"פ, ילדים ונוער בסיכומפקחי ח"ן,  - 1מפגש עבודה 

  רי ערבית ועולם הערבים במחוז מו -פתיחת שנה
 3.10-ירושלים ומנח"י

 

 6שבוע 
7.10-13.10 

  יום הזיכרון
לרחבעם זאבי 

 9.10-ז"ל

  7.10פורום מפקחי מחוז 
  9.10 – מפקחים על פיתוח מקצועי / הדרכה -מפגשי עבודה 
  9.10-מנח"י וירושלים -סיור מטה חינוך מיוחד 

  9.10-מחוזות חיפה וצפון )עי"ס( -סיור פתיחת שנה 

  )9.10-מחוז מרכז -מפגשי עבודה במחוזות )יסודי 

  9.10-מנחי וירושלים -"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות 
 11.10-פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 
  11.10-פיתוח מקצועי מחוזות דרום וחיפה 

  11.10ה מפקחים במט -פיתוח מקצועי 

  7.10-בעולם )בינ"ל(השיעור הגדול   
 8.10-יום עיון אקולוגי בדגש הביוסיור  
  מורי ערבית ועולם הערבים במחוז  -פתיחת שנה

 9.10-תל אביב

  מבדק עמית
-עברית-שלב ב'

7.10-12.10 
 

 7שבוע 

14.10-20.10 

   16.10-צפון –סיור מטה חינוך מיוחד 
  1-16.10רפרנטים אבני ראשה  -מפגש עבודה 

 16.10-מחוזות מרכז ות"א )עי"ס( - סיור פתיחת שנה 
  16.10-צפון –"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות 

 17.10-סמינר פיתוח מקצועי למפקחים חדשים 
  1-18.10פיתוח מקצועי מחוזות מרכז צפון 
  2-18.10מפקחים מתאמים על הייעוץ 

  18.10 –מפגש מפקחות חנ"מ חמ"ד 

  '1-18.10מז"ח שנה א 

 16.10-ותכנס פתיחת שנה"ל באמנ 
  מורי ערבית ועולם הערבים במחוז  -פתיחת שנה

 16.10-חיפה
  17.10-מדעי החקלאות -כנס מורים ארצי 

 18.10-כנס רבין 

 

 8שבוע 

21.10-27.10 

 

  יום הזיכרון
-ליצחק רבין

21.10 
  הולדת הנביא

 21.10-מוחמד
 

  23.10-אגף חינוך ילדים ונוער בסיכון -כנס שנתי 

  23.10-חיפה –סיור מטה חינוך מיוחד 

  )23.10-מחוז ירושלים ומנח"י -מפגשי עבודה במחוזות )יסודי 
  23.10-מחוזות ירושלים, מנח"י וחרדי )עי"ס( -סיור פתיחת שנה 

  23.10-חיפה –"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות 

  23.10-שלב ארצי -אולימפיאדת הביולוגיה 

 23.10-צפון, מורי ערבית ועולם הערבים 

  23.10-מרום ארצי בגוגיהיום מדריכי 
 1-25.10ם, מנח"י, ת"א -פיתוח מקצועי מחוזות י 

  2-25.10מפקחים במטה  -פיתוח מקצועי 

  מבחן סינון
 -)שלב א( 

איתור מחוננים 
-ומצטיינים

25.10 

 9שבוע 

28.10-3.11 

  בחירות לרשויות
יום  -המקומיות 

 30.10-שבתון

   2-29.10ימי עיון מנהלי אשכולות פיס  
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חגים, מועדים ואירועים  נובמבר
 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 10שבוע 

4.11-10.11.18 

 

 

  כנס בינלאומי לשרי חינוך- 
 5.11-הכלה וחינוך מיוחד

  לא סופי: כנס פורשים
ועובדים וותיקים לשנת 

2017-18-6.11 

 7.11-חג הסיגד 
 יום הולדת הנביא מוחמד-

9.11 
 

 1.11 - פיתוח מקצועי מחוזות חרדי התישבותי 
  1.11 - מפקחים כוללים קדם יסודי -פיתוח מקצועי 

 1.11פ, ילדים ונוער בסיכון ח"ן, שפ"י, מזה" - "מפ 
 1.11 -, פורום רשתות פורום מנהלי מחלקות חינוך 
  4.11 - פורום מפקחי מחוז 

  )6.11-מחוז דרום -מפגשי עבודה במחוזות )יסודי 
 6.11-מחוז דרום )עי"ס( -ור פתיחת שנה סי 

  6.11-ת"א ומרכז -"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות 

  2-8.11פיתוח מקצועי מחוזות דרום וחיפה 
 8.11- רפרנטים לנושא מניעת סמים, אלכוהול וטבק 

 4.11-שבוע בטיחות בדרכים 
  יום למידה למדריכים הארציים

 1-6.11בחינוך המיוחד 
  6.11-בדרכים בטיחות -יום שיא 

  יום עיון למורי ספרות ערבית
מחוז  -לערבים בשלב חט"ב 

 6.11-הצפון
 6.11-כנס מנהלים מתחילים 

  מבדק קריאה וכתיבה לכיתה
שפת אם ערבית )ארבעה  -א'

-מועדים בין נובמבר למאי(
1.11 

  מבדק קריאה וכתיבה לכתה
שפת אם ערבית )נוב', -ב'

 1.11-פבר', מרץ(

 ערכה לרכישת הקריאה 
באנגלית לראשית כיתה ה' 

ABLE '1.11-אוק'(-)ספט 

 11שבוע 

11.11-

17.11.18 

  פתיחת שאלון אח"מ
לממלכתי, לממ"ד, לחברה 

 -הערבית ושאלון למורים 
 1-11.11מועד 

 יום הזיכרון לבן גוריון-
14.11 

 יום הסובלנות הבינ"ל-
16.11 

  13.11-התיישבותי –סיור מטה חינוך מיוחד 

  13.11- טים אבני ראשהרפרנ -מפגש עבודה 
  13.11- תשלומי הוריםורפרנטים חינוך ביתי 

  13.11-מחוז התישבותי )עי"ס( -סיור פתיחת שנה 
  13.11-התיישבותי –"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות 
 15.11-ם, מנח"י, ת"א -מקצועי מחוזות י פיתוח 

 15.11-פורום נאמני תוכניות ושותפויות 

 15.11-שפ"י מפגש עבודה להנהלת בכירי 

  יום למידה למדריכים הארציים
 2-12.11בחינוך המיוחד 

  יום עיון למורי ספרות ערבית
מחוזות  -לערבים בשלב חט"ב 

 13.11-אביב ומרכז-חיפה, תל
  פיתוח מקצועי ארצי  לכל

-המגזרים למורים בעל יסודי
13.11 

 13.11- מפגש ממוני תכנון 
 

 12שבוע 

18.11-

24.11.18 

 

 ילד הבינ"ליום זכויות ה-
19.11 

  יום ההוקרה לפצועי
 24.11-מערכות ישראל

  )20.11-מחוז חיפה -מפגשי עבודה במחוזות )יסודי 
  20.11-רפורמת ההכלה  -כנס ארצי לרכזי השתלבות 

 22.11-פיתוח מקצועי מחוזות מרכז צפון 

  22.11- מפקחים כוללים קדם יסודי -פיתוח מקצועי 
 '22.11- מז"ח שנה ב 
 22.11 –ת חנ"מ חמ"ד מפגש מפקחו 

  1יום למידה למנהלי מתי"א-
20.11 

  70-20.11אירוע מחוללים 

 

 13שבוע 

25.11-1.12.18 

  יום המאבק הבינ"ל
 26.11-באלימות נגד נשים

 29.11-יום המורה 
 

  27.11-ת"א ומרכז  -סיור מטה חינוך מיוחד 

  27.11-מחוז צפון -ביקורי הנהלה חמד 

  27.11 –תוח מקצועי/הדרכה מפקחים על פי –מפגשי עבודה 

 29.11-פיתוח מקצועי מחוזות חרדי התישבותי 
 29.11-מפקחים מתאמים על הייעוץ 
  29.11 –פיתוח מקצועי מטה מינהל חברה ונוער 

  יום עיון למורי ספרות ערבית
מחוז  -לערבים בשלב חט"ב 

 27.11-דרום
  29.11-מועדוניות –כנס ארצי 
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חגים, מועדים  דצמבר
 ועים מערכתייםואיר

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 14שבוע 

2.12-8.12 

  לא סופי: טקס שנתי
המשרדי להוקרת 

 2.12-עובדים

  4.12-11.12 –חנוכה 
 יום האיידס הבינ"ל-

2.12 
  היום הבינ"ל לשוויון

זכויות לאנשים עם 
 3.12-מוגבלויות

 3.12-רצימפגש עבודה למדריכים בחינוך היסודי א 
  4.12-, כוללים מפקחי חנ"מ - 2מפגש עבודה 

 6.12- פיתוח מקצועי כלל המחוזות 
  6.12- מפקחים במטה -פיתוח מקצועי 

 6.12- פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 
 

 חודש המאבק בסמים ואלכוהול 
 3.12-יום עיון בנושא נדידת ציפורים 

  4.12-צפון -חט"ע ביום עיון ספרות ערבית לערבים 
  4.12-, ספרות, מדעים למורי היסטוריה עיוןימי 

 )4.12-כנס השקת "בשבילי הזיכרון" )שפ"י 
 5.12-הכנס הארצי של מורי הכימיה 
 6.12-כנס מורי מדע וטכנולוגיה לכל 

 6.12-חידון התנ"ך אלוף האלופים 

  מבדק קריאה וכתיבה
שפת אם עברית -לכתה ב'

 2.12-ינו'(-)דצמ'

  סגירת שאלון אח"מ
לחברה  לממלכתי, לממ"ד,

 -הערבית ושאלון למורים 
 1-2.12מועד 

 15שבוע 

9.12-15.12 

  יום זכויות האדם
 10.12-הבינ"ל

  משוריין לשכת
 2-13.12מנכ"ל 

  )11.12-מחוז ת"א -מפגשי עבודה במחוזות )יסודי 
  2030-11.12 –כנס אסטרטגיה למערכת החינוך 

  11.12-מחוז דרום )עי"ס( -סיור אמצע שנה  
 רפרנטים מחוזיים למחוננים מפגשי למידה ל

 13.12- ולמצטיינים
  13.12-אגפי הגיל / חנ"מ  -מפקחים מתאמים 

 9.12-כנס מורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב 
 10.12-כנס מורי הפיזיקה 

 10.12-כנס מחוננים ומצטיינים 
  יום עיון למורי ספרות ערבית לערבים בשלב חט"ע- 

 11.12-מחוז חיפה

 

 16שבוע 

16.12-

22.12 

 18.12-ה בטבתעשר 

  יום הזיכרון לזאב
 20.12-ז'בוטינסקי

  משוריין לשכת
 20.12- מנכ"ל

  4-16.12פורום מפקחי מחוז 

  18.12-דרום –סיור מטה חינוך מיוחד 
  כנס רפורמת ההכלה וההשתלבות עם השלטון

 18.12-המקומי

  18.12-מחוז חיפה )עי"ס( -סיור אמצע שנה 

  18.2-וםדר –"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות 

  כנס מורי עברית במגזר הערבי והבדואי בשיתוף
 16.12-ברל-המכללה האקדמית בית

  יום עיון למורי ספרות ערבית לערבים בשלב חט"ע- 
 18.12-אביב וירושלים-מחוז מרכז תל

 19.2-יום למידה למדריכים הארציים בחינוך המיוחד 
 19.12-יום למידה מדריכי תחומי הדעת 

 

 17שבוע 

23.12-

29.12 

  קתולים,  -חג המולד
לאטיניים, אנג'לים 

 24.12-ומארונים
 24.12-חופשת החורף 
 יום הלשון העברית-

29.12 

  )25.12-מחוז חרדי -מפגשי עבודה במחוזות )יסודי 
  25.12-מחוז חיפה -ביקורי הנהלה חמד 
  25.12-מובילי תכנית "קדם עתידים" -כנס שנתי 

  25.12-מנח"י )עי"ס( -סיור אמצע שנה 

  4-27.12פיתוח מקצועי מחוזות דרום וחיפה 
  27.12- מפקחים במטה -פיתוח מקצועי 

 23.12-כנס מנהלים עברית לדרוזים 
 30.12-כנס לשון ראשון 
  סמינריון- Lead teachers  מורים מובילים לקהילות

 26/5 – אנגלית
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 דידהתכנון, הערכה ומ אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים חגים, מועדים ינואר

 18שבוע 
30.12-
5.1.18 

  ראשית השנה- 
קתולים, לאטיניים, 

 1.1-אנג'לים ומארונים

   1.1-ים אבני ראשהרפרנט -מפגש עבודה 
  1.1-אביב-מחוז תל -ביקורי הנהלה חמד 
  1.1-ירושלים )עי"ס(מח' –סיור אמצע שנה 

 3.1-אגפי הגיל / חנ"מ -פקחים מתאמים מ 
 3.1-מפקחי חמ"ד -ומפגשי עבודה  פ"מ 
 3.1 ח"ן, שפ"י, מזה"פ, ילדים ונוער בסיכון-פ"מ 

  3.1-מפקחים על הפיתוח המקצועי / הדרכה 

  'שפת אם עברית -מבדק קריאה וכתיבה לכתה א
 1.1-פבר'(-)ינו

 'שפת אם עברית -מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב
 1.1-ינו'(-)דצמ'

  שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית
 1.1-ץ(מר-במסגרת המיצ"ב )ינו'

  שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות
 1.1-העליונות

 19שבוע 
6.1-12.1 

  קתולים,  -ההתגלות
לאטיניים, אנג'לים 

 6.1-ומארונים
  יוונים,  -חג המולד

אורתודוקסים, 
 7.1-ארמנים

 6.1-פורום מפקחי מחוז 

  )8.1-צפון -מפגשי עבודה במחוזות )יסודי 

  8.1-תל אביב )עי"ס( -סיור אמצע שנה 

  8.1-יסודי-מנהלים על -כנס חמ"ד 
 10.1-פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 
 10.1-פיתוח מקצועי מחוזות מרכז צפון 

  10.1קדם יסודי  מפקחי –פיתוח מקצועי 
  10.1 מניעת סמים, אלכוהול וטבקלרפרנטים 

 10.1-, רשתותפורום מנהלי מחלקות חינוך 

 8.1-יום למידה למנהלי מתי"א 

 9.1-לות פיסימי עיון מנהלי אשכו 

  כנס מקוון/מרחוק ארצי למורי ספרות
  10.1-ערבית בשלב התיכון

 9.1-יום צב"מים ארצי 

  מחשבת ישראל דתי -בחינת בגרות מועד חורף-
7.1 

  חשיפת התכנית הרב שנתית  -כנס תכנון משותף
 8.1-לרשויות מקומיות

  10.1-ספרות –בחינת בגרות מועד חורף 

  ית )ספרות( ערב -בחינת בגרות מועד חורף
 10.1-לערבים ולדרוזים 

 20שבוע 
13.1-
19.1 

  יוונים,  -ראשית השנה
אורתודוקסים, 

 14.1-ארמנים

  ארמנים –חג המולד-
18.1 

  19.1 -ההתגלות 

  15.1-חינוך התישבותי -ביקורי הנהלה חמד 
  15.1-מחוז מרכז )עי"ס( -סיור אמצע שנה 

  17.1-אגפי הגיל / חנ"מ -מפקחים מתאמים 
 17.1-/ פ"מ והדרכה ם מתאמים ייעוץמפקחי 
 17.1-רפרנטים לקויות למידה והפרעות קשב 

  17.1 –מטה מינהל חברה ונוער  –פיתוח מקצועי 

  17.1 –מפגש מפקחות חינוך מיוחד חמ"ד 

 יום העיון פיקוח לאנגלית עם המכללות- 
13.1 

 "13.1-תחרות גמר "ערב צרפתי 
 13.1-נגד אלימות מיניתי שבוע מערכת 

 15.1-ארצי  למורי בעל יסודי"מ פ 

  14.1-תנ"ך -בחינת בגרות מועד חורף 
  15.1מפגש ממוני תכנון 

  17.1-אנגלית –בחינת בגרות מועד חורף 

 21שבוע 
20.1-
26.1 

 21.1-ט"ו בשבט 

  חג הנביא אליהו )אל
 25.1-ח'דר(

 

 22.1ורים רפרנטים חינוך ביתי, תשלומי ה 

  22.1-מחוז צפון )עי"ס( -סיור אמצע שנה 
 24.1-ם, מנח"י, ת"א-פיתוח מקצועי י 

 )כנס מנהלי בתי ספר ללא הכרה )עי"ס-
24.1 

 

  פתיחת שאלון אח"מ לממלכתי, לממ"ד, לחברה
 2-20.1מועד  -הערבית ושאלון למורים 

  21.1-, עברית לערביםעברית לדרוזים -בגרות 
  24.1-מתמטיקה –בחינת בגרות מועד חורף 

 22שבוע 
27.1-2.2 

  29.1-מחוז ירושלים -נהלה חמד ביקורי ה 
  29.1-מחוז חרדי )עי"ס( -סיור אמצע שנה 

 31.1-פיתוח מקצועי מחוזות חרדי התישבותי 
  31.1-מפקחים במטה -פיתוח מקצועי 
  '2-31.1מז"ח שנה א 

 27.1-גמר תוכנית רמון ספייס לאב 
  בדואיו ערבי ערבית במגזר ליום שיא-

27.1 
 27.1-שבוע החינוך והחלל 
 29.1, 28.1-בחט"ע 'היסטלידה יום למ 

 31.1-כנס רמון לחינוך וחלל 

  מורשת דת  -בחינת בגרות מועד חורף
 28.1-ואיסלאם, מורשת נוצרית ומורשת דרוזית

  28.1-עברית )ליהודים( -בגרות מועד חורף 
  31.1-אזרחות –בחינת בגרות מועד חורף 
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 תכנון, הערכה ומדידה ים פדגוגייםאירוע מפגשי מפקחים חגים, מועדים מערכתיים פברואר

 23שבוע 
3.2-9.2 

  כניסת המשיח אל ההיכל– 
 2.2-קתולים

 5.2-יום המשפחה 
  9.2-מארונים –מאר מארון 

  6-3.2פורום מפקחי מחוז 
  5.2-מינהל התישבותי )עי"ס( -סיור אמצע שנה 
  5-7.2פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 

  5-7.2פיתוח מקצועי מחוזות דרום וחיפה 
 4-7.9מפקחים כוללים קדם יסודי  -וח מקצועי פית 

  מפקחי ח"ן, שפ"י, מזה"פ, ילדים  -פיתוח מקצועי
 2-7.9ונוער בסיכון 

  3-7.2רפרנטים לנושא מניעת סמים, אלכוהול וטבק 
  '2-7.2מז"ח שנה ב 

  טקס הענקת פרסים
לתלמידים מצטיינים של 

 3.2-מגמת ספרדית
  השבוע הלאומי לגלישה

 3.2-בטוחה ברשת
   יום עיון שפה וספרות ערבית

לערבים, בשלבים יסודי 
 5.2-מחוז הצפון -וחט"ב 

  טקס פרס שר החינוך ע"ש
 5.2-אלעד ריבן ז"ל

  ערבית )לשון( לערבים  -בגרות חורף
 4.2-ולדרוזים

  תלמוד  -בחינת בגרות מועד חורף
 4.2-ותושב"ע

  היסטוריה )כלל  -בגרות מועד חורף
 7.2-המגזרים(

 אח"מ לממלכתי,  סגירת שאלון
לממ"ד, לחברה הערבית ושאלון 

 2-10.2מועד  -למורים 

 24שבוע 
10.2-16.2 

 
 
 
 

 הולדתו ופטירתו של משה רבנו-
12.2 

  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 12.2-שמקום קבורתם לא נודע

  15.2–כניסת המשיח אל ההיכל 

  11.2-14.2 –השתלמות שנתית של מנהלי אגפי חינוך 

 רשויות מקומיות )סיכום פעימה  -ן משותף כנס תכנו
2)-12.2 

 13.2-חיפה צפון התישבותי – כנס מנהלי מב"ר ואתגר 
  5-14.2פיתוח מקצועי מחוזות מרכז צפון 
  6-14.2מפקחים במטה  -פיתוח מקצועי 

 13.2-שיעור מקוון בספרות  'ת שפ-מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב
 אם ערבית )נוב', פבר', מרץ(

 ם בית ספרי וסביבה שאלוני אקלי
-מרץ(-פדגוגית במסגרת המיצ"ב )ינו'

3.2 
  שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית

  לחט"ע
 

 25שבוע 
17.2-23.2 

 20.2-יום הרפורמה המובטח 
 

 )19.2-כנס רשתות )עי"ס 
  4-19.2רפרנטים אבני ראשה  -מפגש עבודה 
 19.2 –למערכת החינוך  2030 אסטרטגיה 

 3+4-20.2מ"ד מפקחי ח -ומפגשי עבודה  פ"מ 
  3-21.2למידה לרפרנטים למחוננים ולמצטיינים 

  5-21.2אגפי הגיל / חנ"מ  -מפקחים מתאמים 

  4-21.2מפגש מפקחים על הפיתוח המקצועי / הדרכה 
  5-21.2מפקחים מתאמים על הייעוץ 
  3-21.2לנושא לקויות למידה והפרעות קשב רפרנטים 

  יום שיא גישור ודיבר- 
 17.2 -מנהיגות בפעולה 

  חלוקת פרסים ומלגות
וארכיאולוגיה "י בלימודי א

 18.2-ע"ש רחבעם זאבי

 19.2-כנס מובילי פדגוגיה 
 19.2-אולימפיאדת הביולוגיה 

 

 26שבוע 
22.2-2.3 

  5-28.2משוריין לשכת מנכ"ל  ם ת"א מרכז -מנח"י י – כנס מנהלי מב"ר ואתגר
 26.2-חרדי

 5-28.2ם, מנח"י, ת"א -פיתוח מקצועי מחוזות י 
 

 27.2 אשכולות פיס  למידה 

  "שלב  -חידון "סובב ישראל
 26.2-גמר מחוזי

  מנהלי מרכזי  -ימי למידה
 26.2- וכיתות מחוננים 

 27.2-כנס שיר של יום 

 26.2-מבחן לתלמידים דוברי ערבית 
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 מרץ
חגים, מועדים ואירועים 

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים מערכתיים

 27שבוע 
3.3-9.3 

   7-3.3פורום מפקחי מחוז 

  3-5.3מפגש ממוני תכנון 
  6.3-מפקחים כוללים - 3+4מפגש עבודה 
  מפקחי ח"ן, שפ"י,  -פיתוח מקצועי

 6-7.3"פ, ילדים ונוער בסיכון מזה
  7.3-מפקחי חנ"מ - 3מפגש עבודה 

 3.3-חידון תיאוריה במוזיקה 

 3.3-פסיפס ישראלי אירוע מוזיקלי 
 מידה למדריכים הארציים בחינוך יום ל

 4-5.3המיוחד 
 5.3-כנס ארצי למורי ספרות ערבית 
  5.3-מנהלים יסודי -כנס חמ"ד 

 פיילוט -מבחן לתלמידים דוברי ערבית
 (מרץ)
 'שפת אם -מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב

 3.3-ערבית )נוב', פבר', מרץ(
  שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה

 3.3-מרץ(-'פדגוגית במסגרת המיצ"ב )ינו
  שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית

 3.3-לחטיבות העליונות
 )מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם )עברית-

5.3 

 28שבוע 
10.3-16.3 

  לא סופי: כנס שנתי להעלאת
המודעות לקידום שוויון 

 12.3-מגדרי
  6-14.3משוריין לשכת מנכ"ל 
 15.3-יום הצרכן הבינ"ל 

 

  כנס שנתי של עובדי ביקור סדיר
 12.3-פקחיםוהמ

  12.3-מרכז ות"א -סיור מטה חינוך מיוחד 

  מרכז  -"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות
 12.3-ות"א

  '3-14.3מז"ח שנה א 
  14.3 –חמ"ד  –מועצת מפקחים יסודי 

 

  "שבוע תרגול "הפעלת בני נוער מתנדבים
 10.3-בשעת חירום

 10.3-שבוע תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום 

 ספרי במסגרת תרגיל  תרגול צל''ח בית
 12.3-התגוננות ארצי

 12.3-החינוך תרגיל התגוננות ארצי במוסדות 
  חידון "סובב ישראל" חידון בגיאוגרפיה

וסביבה  בישראל  סיור מתמודדי השלב 
 12.3-הארצי

 )מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם )ערבית-
13.3 

 29שבוע 

17.3-23.3 

  יום הזיכרון ליוסף
 18.3-טרומפלדור

 20.3-פורים 
 20.3-תענית אסתר 
 היום הבינ"ל למאבק בגזענות-

21.3 
 22.3-יום המים הבינ"ל 
 23.3-יום המשיח המובטח 

  מנחי וירושלים -סיור מטה חינוך מיוחד-
19.3 

  רפרנטים חינוך ביתי,  -מפגשי עבודה
 4-19.3תשלומי הורים 

  מנחי  -"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות
 19.3-וירושלים

  

 30שבוע 

24.3-30.3 

  קתולים, לאטיניים,  -הבשורה
 25.3-אנג'לים ומארונים

 26.3-יום למידה בנושא חירום ואובדנות 

  5פיתוח מקצועי מחוזות חרדי התישבותי-
28.3 

  מפקחים כוללים קדם  -פיתוח מקצועי
 5-28.3יסודי 

  2-28.3מפגש עבודה להנהלת בכירי שפ"י 

  גמר תחרות חקר החלל לבי"ס יסודיים
 25.3-()יומיים

  כנס ארצי לתמ"ר ותוכניות לימודים
 26.3-ייחודיות

 26.3-כנס מנהלי החינוך היסודי 

 26.3-יסודי-כנס מנהלי החינוך העל 
 "27.3-כנס הסיום של פרויקט "יש לנו כימיה 
  טקס הגמר בכימיאדה )האולימפיאדה

 28.3-הארצית לכימיה(

  ,פתיחת שאלון אח"מ לממלכתי, לממ"ד
מועד  -ן למורים לחברה הערבית ושאלו

3-24.3 
 מבחן מיצ"ב חיצוני במדע וטכנולוגיה-

26.3 
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תכנון, הערכה  אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים חגים, מועדים ואירועים מערכתיים אפריל
 ומדידה

 31שבוע 

31.3-6.4 

 1.4-כנס הון אנושי שנתי   מפקחים על פיתוח מקצועי / הדרכה  –מפגשי עבודה
– 2.4 

 4.4-עי מטה חמ"דפיתוח מקצו 
 4.4 פיתוח מקצועי מחוזות דרום וחיפה 

  4.4 מפקחים במטה -פיתוח מקצועי 

 31.3-שבוע חמ"ד 
 1.4-יריד המגמות הטכנולוגיות 

  חידון "סובב ישראל" חידון בגיאוגרפיה
 2.4-שלב גמר ארצי -וסביבה  בישראל 

 2.4-יום הניקיון הארצי 
  יום למידה למדריכים הארציים בחינוך

 5-3.4ד המיוח

   מבחן מיצ"ב פנימי
בשפת אם )כתות ה' 

 1.4-וח'(

 32שבוע 

7.4-13.4 

  יוונים, אורתודוקסים, ארמנים -הבשורה-
7.4 

  יוונים, אורתודוקסים,  -שבת האור
 7.4-ארמנים

 11.4-פסח 

  8-7.4פורום מפקחי מחוז 
  9.4-התיישבותי –סיור מטה חינוך מיוחד 

  9.4-מחוז דרום )עי"ס( -סיור סוף שנה 
  9.4-מחוז מרכז )עי"ס( -סיור סוף שנה 
  5-9.4רפרנטים אבני ראשה  -מפגש עבודה 

  9.4-התיישבותי –"אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות 
  3-11.4פורום מנהלי מחלקות חינוך 

  3-11.4פורום רשתות חינוך 
 6-11.4ם, מנח"י, ת"א -פיתוח מקצועי מחוזות י 

  6-11.4מפקחים מתאמים על הייעוץ 
 רנטים מחוזיים לנושא לקויות למידה והפרעות רפ

 4-11.4קשב 

  כנס תוצרי חקר מדעי ותיכון  -תוצרידע
 9.4- הנדסי שנערך במוזיאון המדעטק

  5-10.4ימי עיון מנהלי אשכולות פיס 
 שנתי לתלמידים מחוננים -הכנס הדו

 –ומצטיינים בתכניות "מדעני העתיד" 
 10.4-אלפא, אודיסאה ואידאה

 11.4-ה חדשניתכנס פדגוגי 
 11.4-כנס מורי מתמטיקה 

 שנתי לחינוך למצוינות -הכנס הארצי הדו
 11.4-בחינוך בישראל 

  מבחן מיצ"ב פנימי
-במדע וטכנולוגיה

8.4 

  פרסום תכנית
 11.4-אסטרטגית

  עדכון מתנ"ה לשנת
-הלימודים תש"פ

11.4 

 33שבוע 

14.4-20.4 

  14.4- -יום ראשון של הדקל 
 15.4-חופשת האביב 
 18.4-"ח'מיס אלאסראר"  יום 

  קתולים, לאטיניים,  -יום שישי הגדול
 19.4-אנג'לים ומארונים

  20.4-הארמנים –הבשורה 

  קתולים, לאטיניים, אנג'לים  -שבת האור
 20.4-ומארונים

  כנס השקת הרפורמה המערכתית לטיפול בתלמידים
 15.4-"מלקויות ללמידה" –עם לקויות למידה 

 16.4-מפגש בכירי שפ"י 

  '4-18.4מז"ח שנה א 
  6-18.4פיתוח מקצועי מחוזות מרכז צפון 
  מפקחי ח"ן, שפ"י, מזה"פ, ילדים  -פיתוח מקצועי

 3-18.4ונוער בסיכון 
  4-18.4רפרנטים לנושא מניעת סמים, אלכוהול וטבק 

 15.4-יום עיון למורי ספרות 
  15.4-ביולוגיה –כנס קהילות מורים 
 ול כנס השקת הרפורמה המערכתית לטיפ

 –בתלמידים עם לקויות למידה 
 16.4-"מלקויות ללמידה"

  8-18.4כנס חוקרים סביבה 
  

  סגירת שאלון אח"מ
לממלכתי, לממ"ד, 

לחברה הערבית 
 -ושאלון למורים 

 3-14.4מועד 
 

 34שבוע 

21.4-27.4 

  21.4-יום ראשון של הדקל 

 ( 3פסחא  )21.4- -ימים 
 24.4-חג הנביא שועייב 

 25.4 -" יום "ח'מיס אלאסראר 
  26.4- -יום שישי הגדול 
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חגים, מועדים ואירועים  מאי
 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 35שבוע 

28.4-4.5 

 ( 3פסחא  )יוונים,  -ימים
-אורתודוקסים, ארמנים

28.4 

  יום הזיכרון לשואה
 2.5-ולגבורה

  7משוריין לשכת מנכ"ל-
2.5 

 30.4-צפון –נוך מיוחד סיור מטה חי 

  30.4-מחוז חרדי )עי"ס( -סיור סוף שנה 
  מינהל התישבותי  -סיור סוף שנה

 30.4-)עי"ס(
 סיור סמנכ"ל הון אנושי במחוז מרכז-

30.4 
  אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות"– 

 30.4-צפון
  9-1.5פורום מפקחי מחוז 

   )30.4-תושב"ע-מבחני החמ"ד )פנימי 

 מחשבת ישראל  -יץ בחינת בגרות מועד ק
 1.5-דתי וכללי מחשבה ומוסר

  עברית לדרוזים -בחינת בגרות מועד קיץ-
1.5 

  עברית לערבים -בחינת בגרות מועד קיץ-
1.5 

 'שפת אם -מבדק קריאה וכתיבה לכתה א
 1.5-יוני(-עברית )מאי

 1.5-מחקר בינלאומי טימס 

 36שבוע 

5.5-11.5 

 6.5-חג הרמאדאן 
 יום הזיכרון לחללי צה"ל-

8.5 
 9.5-יום העצמאות 

  יום הניצחון על גרמניה
 -9.5הנאצית

  

  7.5-מרכז ות"א -סיור מטה חינוך מיוחד 
  מחוז ירושלים )עי"ס( -סיור סוף שנה-

7.5 
  7.5-מנח"י )עי"ס( -סיור סוף שנה 

 7.5-יריד יוזמות בשפות 
 7.5-סיור סמנכ"ל הון אנושי במחוז צפון 
  אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות"- 

 7.5-רכז ות"אמ

  

  יום העיון של הפיקוח לאנגלית עם
מדיניות  -מחלקות האנגלית  -המכללות

 5.5-וקביעת נושאים משותפים.

  חידון התנ"ך העולמי -יום העצמאות
 9.5-לנוער

  6.5-אזרחות –בחינת בגרות מועד קיץ 
  

 37שבוע 

12.5-18.5 

 יום בנימין זאב הרצל-
15.5 

 16.5-יום זכויות בע"ח 

 היום  -"ה יום ההבנ
הבינלאומי למאבק 

 17.5–בלהט"בפוביה 

  14.5-חיפה –סיור מטה חינוך מיוחד 
  14.5-מחוז חיפה )עי"ס( -סיור סוף שנה 

 סיור סמנכ"ל הון אנושי במחוז חיפה-
14.5 

  14.5-מחוז צפון )עי"ס( -סיור סוף שנה 
  אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות"– 

 14.5-חיפה
  4-14.5מפגש ממוני תכנון 
 15.5-פורום נאמני תוכניות ושותפויות 

  7-16.5פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 

  פיתוח מקצועי מחוזות חרדי התישבותי
6-16.5 

  8-16.5מפקחים במטה  -פיתוח מקצועי 

 12.5-השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים 
  12.5-מצעד הספרים -יום בחירות 

  12.5-דרום –שיפוט עבודות גם אני יכול 
 13.5-פיזיקה כנס קהילות מורי 

  13.5-מרכז –שיפוט עבודות גם אני יכול 
  14.5-מחנכי כיתות תלם -כנס ארצי 
 14.5-כנס ארצי מקוון 

  גמר אולימפיאדת רמון לחקר החלל
 14.5-לחט"ב

 14.5-כנס קהילות מורי כימיה 
  14.5-צפון –שיפוט עבודות גם אני יכול 

  מדע  -כנס בתי הספר היסודיים
 16.5-וטכנולוגיה

 13.5-אנגלית –בגרות מועד קיץ  בחינת 
 14.5-מבחן מיצ"ב חיצוני באנגלית 

  מעבדת חקר  -בחינת בגרות מועד קיץ
 14.5-פיזיקה

  16.5-חקלאות –בחינת בגרות מועד קיץ 
  16.5-כימיה –בחינת בגרות מועד קיץ 
  

  



 משרד החינוך –תשע"ט לוח אירועים ארצי 

27 
Strategy@Education.gov.il 

חגים, מועדים ואירועים  מאי
 מערכתיים

 כה ומדידהתכנון, הער אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 38שבוע 

19.5-25.5 

 23.5-ל"ג בעומר 
 

  21.5-דרום –סיור מטה חינוך מיוחד 
 סיור סמנכ"ל הון אנושי במחוז דרום-

21.5 
  מחוז תל אביב )עי"ס( -סיור סוף שנה-

21.5 
  אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות"– 

 21.5-דרום
  רפרנטים חינוך ביתי,  -מפגשי עבודה

 5-21.5תשלומי הורים 
 23.5 –יסודי חמ"ד -צת מפקחים עלמוע 

  6אגפי הגיל / חנ"מ  -מפקחים מתאמים-
23.5 

  מפקחי ח"ן, שפ"י,  -פיתוח מקצועי
 4-23.5מזה"פ, ילדים ונוער בסיכון 

  / מפגש מפקחים על הפיתוח המקצועי
 5-23.5הדרכה 

  רפרנטים מחוזיים לנושא לקויות למידה
 5-23.5והפרעות קשב 

  20.5-החקלאותמדעי  -כנס ילדי חוות 
 21.5-כנס סיום גם אני יכול 
  כנס ארצי לסיכום   -מחוננים ומצטיינים

 21.5-שנת הפעילות
  2כנס ארצי למדריכי מרום / ניהול עצמי-

21.5 
  יום למידה למדריכים הארציים בחינוך

 6-22.5המיוחד 
 

  20.5-מתמטיקה –בחינת בגרות מועד קיץ 
 21.5-מבחן מיצ"ב חיצוני במתמטיקה 
 מורשת דת  -ת בגרות מועד קיץ בחינ

ואיסלאם, מורשת נוצרית ומורשת 
 23.5-דרוזית

  

 39שבוע 

26.5-1.6 

 27.5-יום החליפות 
  הגשת תכניות עבודה– 

 30.5-מטה

  העלייה השמימה- 
קתולים, לאטיניים, 

 30.5-אנג'לים ומארונים

  8משוריין לשכת מנכ"ל-
30.5 

 31.5-יום ללא עישון 

  ירושלים  -סיור מטה חינוך מיוחד
 28.5-ומנחי

 סיור סמנכ"ל הון אנושי במחוז ת"א-
28.5 

  אבני דרך"  -סיור חמ"ד במחוזות"- 
 28.5-ירושלים ומנחי

  רשויות מקומיות  -כנס תכנון משותף
 28.5-(3)התנעת פעימה 

  כנס בנושא טיפול בתוך מסגרות בתי
 28.5-הספר )חדרי שלווה(

  30.5 –מפגש מפקחות חנ"מ חמ"ד 

 סמינריון - Lead teachers  מורים
 26.5-מובילים לקהילות אנגלית

  28.5-מחנכי כיתות מל"א -כנס ארצי 

  כנס שנתי של  עובדי המחלקה רווחה
 28.5-וקהילה

  כנס מדעים ארצי לעבודות חקר ופתרון
 28.5-בעיות במדע וטכנולוגיה

 28.5-כנס מנהלים פורשים 
  29.5-מנהלי יחידות קב"ס -כנס שנתי 
  3-29.5למנהלי מתי"א יום למידה 

  27.5-פיזיקה –בחינת בגרות מועד קיץ 
  מעבדה ביולוגיה -בחינת בגרות מועד קיץ-

28.5 

 )29.5-דברים-מבחני החמ"ד )פנימי 
 29.5-מבחן מיצ"ב פנימי באנגלית 
  עברית  -בחינת בגרות מועד קיץ

 30.5-)ליהודים(
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 יוני
חגים, מועדים ואירועים 

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים מערכתיים

 40שבוע 

2.6-8.6 

 2.6-יום ירושלים 
 פיטר )חג הפסקת -עיד אל

 4.6-הצום(
  יוונים,  -העלייה השמימה

 6.6-אורתודוקסים, ארמנים
  9-6.6משוריין לשכת מנכ"ל 
 8.6-חג השבועות 

  סיור מטה חינוך מיוחד– 
 4.6-התיישבותי

  ך" "אבני דר -סיור חמ"ד במחוזות– 
 4.6-התיישבותי

 2.6-יום ירושלים   מבחן מיצ"ב פנימי במתמטיקה ה' וח' לבתי
 2.6-ספר דוברי ערבית

  צרפתית,  -בחינת בגרות מועד קיץ
 3.6-אמהרית, ערבית ליהודים, רוסית

  מבחן מיצ"ב פנימי במתמטיקה ה' וח' לבתי
 3.6-ספר דוברי עברית

  דיפלומטיה ושפות  -בחינת בגרות מועד קיץ
 4.6-ספותנו
  6.6-תנ"ך -בחינת בגרות מועד קיץ 
  

 41שבוע 

9.6-15.6 

  קתולים,  -שבועות
לאטיניים, אנג'לים 

 9.6-ומארונים

  סיור סמנכ"ל הון אנושי במחוז
 11.6-מנחי/ירושלים

  מפגשי עבודה לרפרנטים מחוזיים
 4-10.6למחוננים ולמצטיינים 

  אגפי הגיל /  -מפקחים מתאמים
 7-10.6חנ"מ 

  5-10.6מפקחי חמ"ד  -עבודה מפגשי 

  7-10.6מפקחים מתאמים על הייעוץ 

  9מפקחים במטה  -פיתוח מקצועי-
13.6 

 מועצת פיתוח מקצועי מטה חמ"ד+
 13.6-משותפת מפקחים

  יום למידה למדריכים
-7הארציים בחינוך המיוחד 

11.6 
  כנס מקוון/מרחוק ארצי

למורי ספרות ערבית בשלב 
 11.6-התיכון

 פר מקדמי טקס פרס לבתי ס
זה"ב )זהירות בדרכים, 
-נגישות  ובטיחות ילדים(

12.6 
  לא סופי: טקס הענקת פרסי

 13.6-החינוך לשנת תשע"ט

  

  ערבית )לשון(  -בחינת בגרות מועד קיץ
 11.6-לערבים ולדרוזים

  תלמוד ותושב"ע -בחינת בגרות מועד קיץ-
11.6 

  מדעי המחשב -בחינת בגרות מועד קיץ-
13.6 

  

 42שבוע 

16.6-22.6 

  יוונים,  -שבועות
-אורתודוקסים, ארמנים

16.6 
  סיום שנת הלימודים

 20.6-יסודי-על -התשע"ט 

  10משוריין לשכת מנכ"ל-
20.6 

  10-16.6פורום מפקחי מחוז 

  מפקחים על פיתוח  –מפגשי עבודה
 18/6 –מקצועי / הדרכה 

  '5-20.6מז"ח שנה א 

  תחרות גמר חידון ערבית
ליהודים בשיתוף חיל 

 16.6-מודיעיןה
 17.6-כנס ביוחקר ברשת 
  כנס תכניות בינלאומיות

GLOBE-17.6 

  17.6-ספרות –בחינת בגרות מועד קיץ 

  יסודי-על -סיום שנת הלימודים התשע"ט-
19.6 

 43שבוע 

23.6-29.6 

  11משוריין לשכת מנכ"ל-
27.6 

  '3-27.6מז"ח שנה ב 
 

  כנס המורים למדעי
 23.6-הסביבה

 25.6-תיום עיון למורי ספרו 
  יומיים עיון למורי

 26.6-היסטוריה

  היסטוריה )כלל  -בחינת בגרות מועד קיץ
 24.6-המגזרים(

  27.6-ביולוגיה –בחינת בגרות מועד קיץ 
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 יולי
חגים, מועדים 

ואירועים 
 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 44שבוע 

30.6-6.7 

  סיום שנת
ע"ט הלימודים התש

 30.6-יסודי –
 4.7-פסיכומטרי 

  1.7-מפקחים כוללים - 5מפגש עבודה 

  מפקחי ח"ן, שפ"י,  -פיתוח מקצועי
 1.7-מזה"פ, ילדים ונוער בסיכון

  יום סנכרון מערכתי )מפגש צוותי הנהלות
 2.7-מורחב(

  3.7-מנהיגי חינוך -כנס חמ"ד 
 4.7-פיתוח מקצועי מטה חמ"ד 

  הטמעת הליך הרישוי החדש מול
 4.7-בעלויותה
  / מפגש מפקחים על הפיתוח המקצועי

 6-4.7הדרכה 
  רפרנטים לנושא מניעת סמים, אלכוהול

 5-4.7וטבק 
 

 30.6-יום עיון למורי היסטוריה 

  1.7-ביולוגיה –ימי עיון קיץ 
  כנס ארצי למורי ערבית ועולם הערבים

 1.7-והאסלאם
  טכנולוגי  -בחינת בגרות מועד קיץ

 2-3.7ומקצועות בחירה 
 3.7-קורס מדריכי מתמטיקה 

  פיתוח מקצועי ארצי  לכל המגזרים למורים
 4.7-בעל יסודי

 4.7-כנס המורים לביולוגיה 
  

  ערבית  -בחינת בגרות מועד קיץ
 1.7-)ספרות( לערבים ולדרוזים

  טכנולוגי  -בחינת בגרות מועד קיץ
 2-3.7ומקצועות בחירה 

 45שבוע 

7.7-13.7 

  לא סופי: כנס לילדי
ים שעולים העובד

 11.7-לכיתה א'

  מפקחי ח"ן, שפ"י,  -פיתוח מקצועי
 5-11.7מזה"פ, ילדים ונוער בסיכון 

  פיתוח מקצועי ארצי  לכל המגזרים למורים
 7.7-בעל יסודי

  אנגלית  -בחינת בגרות מועד קיץ
 8.7-מועד ב'

  מתמטיקה  -בחינת בגרות מועד קיץ
 11.7-מועד ב'

 46שבוע 

14.7-20.7 

    

 47שבוע 

21.7-27.7 

 שבעה עשר בתמוז-
21.7 

   תחרות פרויקטים ארצית מגמת ניהול עסקי
 21.7-+ תעון

  22.7-כנס רבנים -כנס חמ"ד 

 

 48שבוע 

28.7-3.8 

  הגשת תכניות
-מחוזות –עבודה 

1.8 
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 אוגוסט
חגים, מועדים 

ואירועים 
 מערכתיים

 תכנון, הערכה ומדידה אירועים פדגוגיים מפגשי מפקחים

 49וע שב

4.8-10.8 

 אדחא )חג -עיד אל
 10.8-הקורבן(

   

 50שבוע 

11.8-17.8 

 11.8-תשעה באב    

 51שבוע 

18.8-24.8 

     

 52שבוע 

25.8-31.8 

  פתיחת שנת
 פהלימודים התש"

(2020-2019)-1.9 

   

 


