
מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

הרב יעקב מאיר זצ״ל:
"ַהֶּקֶרן ַהַּקֶּיֶמת ְלִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּכִלי ַמֲחִזיק 

ְּבָרָכה ּוְגֻאָּלה ָלַאֶּדֶמת ִיְׂשָרֵאל ּוְבֶעְזַרת 

ה' ַהּבֹוֵחר ַּבִּצּיּון ָּגֲאָלה ְּכַבר ַהֶּקֶרן ַהֹּזאת 

ה  ֵחֶלק ָחׁשּוב ֵמַאֶּדֶמת ַאְרֵצנּו ַהְּקֻדּׁשָ

ומשוממות עֹוָלם ָהְפָכה אֹוָתּה ְּבָיִדי 

דֹות וכרמים מרהיבי ַעִין." ִיְׂשָרֵאל ַלּׂשָ

)אגרת ליהודי פולין כ"א כסלו תרפ"ו(

הרב אברהם יצחק 
הכהן קוק זצ״ל:
"ֶאת אֹוָתּה ַהְּפֻעָּלה,

ָּבת ּפֹוֶעֶלת ֶׁשַהּׁשַ

ַעל ֹּכל ָיִחיד,

ִמָּטה ּפֹוֶעֶלת ִהיא ַהּׁשְ

ַעל ָהֻאָּמה בכללה."

)הקדמה לשבת הארץ, ח'(

שנת הלימודים ה'תשפ״ב 
2022-2021

ִביִעת ׁ ָנה ַהשְּ ׁ ּוַּבשָּ
תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ת ַשׁבָּ ַשׁבַּ

ת ַלה׳ )ויקרא כ"ה, ד'( ַשׁבָּ

בס"ד

שונות
כ"ט חשון • 4.10חג הסיגד, נציגות נוער הקהל בירושלים

י' תשרי • 6.10קהילות לומדות בחמ"ד
א' חשוון • 7.10"קוראים בתורה" – חוגגים התחלת קריאת התורה מבראשית

ז' בחשוון • 13.10תפילת רבים
י"א חשוון • 17.10יום יצחק רבין

י"ב בחשוון • 18.10חמ"ד ברשות הרבים
כ"ח חשוון • 18.10משפחת חמ"ד – זום למורים חג הסיגד

י"ט בחשוון • 25.10יום הרב קוק
כ"א חשוון • 27.10האקתון מכללות החמ"ד – הכשרת בני ישיבות

כ"ה בחשון • 31.10חסד וחמ"ד
מיזם: שווה קריאה – קוראים ספרים ונהנים 

התחלה 7.11.21  סוף: יום העברית – 26.12.21
האור שדעך הוא האור שיידלק הדלקת נר בכל בית בחמ"ד ובמוסדות 

החינוך בהובלת נוער הקהל
ה' כסלו • 9.11 

י"ז כסלו • 21.11יום פצועי צה"ל
כ'-כ"ה כסלו • 24-29.11אור מדור לדור - הדלקת נרות בבתי קשישים בהובלת נוער הקהל

ד' טבת • 08.12צועדים ומצדיעים
ו'-ז' טבת • 10-11.12 שבת רכזי רמב"ם יומי 

ח' בטבת • 12.12חסד וחמ"ד
ט' טבת • 13.12חמ"ד ברשות הרבים בזום

א'-ד' שבט 3-6.1רמב"ם יומי- אירועים מחוזיים
י"ד-י"ט שבט • 16-21.1שבוע אהבת הארץ בהובלת תלמידי ונוער הקהל

מרוץ הצבי – תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד
התחלה: יום העברית - 26.12 סוף: 1.2

פרסום שמות הזוכים: 4.3.22 טקס מרכזי: 29.3.22
כ"א בשבט • 23.1חסד וחמ"ד

כ"ד שבט • 26.1מסע כיסופים
ה'-ט' באדר א' • 6-10.2שבוע מתמטיקה בחמ"ד )יסודי(

כ"א אדר א' • 22.2בית חמ"ד פתוח
כ"ו אדר ב' • 29.3חידון החמ"ד בנושא שמיטה - חידונים מחוזיים 

כ"ו אדר ב' • 29.3חסד וחמ"ד
ד' אדר • ב' 7.3חמ"ד ברשות הרבים בזום

שולחים בהצדעה-חלוקת משלוחי מנות למשפחות
בהובלת נוער הקהל

י'-י"ד אדר •  13-17.3

 ט' אייר • 10.5ועידת מועצת התלמידים והנוער הארצית
י"ד באייר • 15.5חסד וחמ"ד

ט"ו באייר • 16.5יום אנגלית חמ"ד ארצי
ט"ז באייר • 17.5יום אלי כהן 

משפחת חמ"ד – זום למורים ערב
יום השואה

כ"ו ניסן • 27.5

א' סיון • 31.5"יום האחדות"
א' סיוון • 31.5 "מקבלים תורה" – אירוע לקראת חג השבועות

מעמד קבלת תורה והזנקת 'המסע לסיום החמישים' של
חזק ונתחזק

א'-ב' בסיון • 31.5-1.6

ז' סיון • 6.6חמ"ד ברשות הרבים בזום
ח'-י' סיון • 7-9.6מבחני מפמ"ר תושב"ע כיתות ג'-ט'

י' סיון • 9.6חידון תליה
י"ד בסיון • 13.6חידון החמ"ד בנושא שמיטה )16:00(

כ' בסיון • 19.6חסד וחמ"ד 
ה' תמוז • 4.7יום עיון קליטת תלמידים עולים

ז' בתמוז • 6.7כנס מנהיגי חינוך
ד'-ט"ו תמוז • 3-14.7השתלמות הקיץ למורי תנ"ך בחמ"ד

ה'-ו' אב • 2-3.8ימי עיון מתמטיקה

אירועי שבוע החמ"ד
י' אדר ב' • 13.3 פרס החסד 

כ"ד אדר ב' • 27.3 פרס חמ"ד 
כ"ה אדר ב' • 28.3 יום דמות חמ"ד שנתית 
כ"ה אדר ב' • 28.3 חידון רמב"ם ארצי 
כ"ו אדר ב' • 29.3 טקס מרוץ הצבי 
כ"ו אדר ב' • 29.3 יום החסד 
כ"ו אדר ב' • 29.3 כנס מקהלות ותזמורות 

כנס שורה ראשונה
כ"ו אדר ב' • 29.3 לכותבים צעירים 

חידון החמ"ד בנושא השמיטה -
כ"ו אדר ב' • 29.3 חידונים מחוזיים 
כ"ז אדר ב' • 30.3 יום קיבוץ גלויות 
כ"ז אדר ב' • 30.3 חידון גמרא שלב ב' 

כ"ח אדר ב' • 31.3 תפילת רבים 

כנסים 
כ"ג תשרי • 29.9 כנס מורי אנגלית יסודי )אסרו חג( - 17:30-19:30  

כנס למורי מתמטיקה בכתה א'
כ"ט תשרי • 5.10.21 בנושא המעבר מהגן לבית הספר 

י"ד חשון • 20.10 כנס חמ"ד דיגיטלי למורים 
כנס מנהיגי חינוך למנהלי בתי"ס חט"ב,

כ"ו-כ"ז חשון • 1-2/11 כנס שירות לאומי – בנייני האומה 
כ"ז כסלו • 2.11 כנס מנהיגי חינוך 

י"ב- י"ד כסלו • 18.11 כנס הכוון בנים 
כ"א כסלו • 25.11 כנס מדרשות לתלמידות כיתות י"ב 

ב' בטבת • 6.12 כנס שנתי בחינוך לחיים במשפחה 
כ"ד טבת • 28.12 כנס מנהלי יסודי 

י"ד שבט • 16.1 כנס יועצים בכיר 
כ"ה שבט • 27.1 פתיחת תערוכה ארצית של בוגרי מגמות אמנות 
כ"ה שבט • 27/1 כנס ועידת הקהל למען ציון 
א' אדר א' • 2.2 ערב במ"ה לרישום מוסדות פני מיתיים בחמ"ד 

ב' באדר א' • 3.2 כנס מגמות תקשורת וקולנוע בחמ"ד 
י"ב אדר א' • 13.2 כנס ארצי לצוותי בחכמ"ה 

י"ד אדר א' • 15.2  מפגש ארצי יועצות שמונה שנתיים 
כ"ט אדר א' • 2.3 כנס מנהלי על יסודי 
כ"ט אדר א' • 2.3 כנס האקתון חמ"דיגיטלי 
כ' אדר ב' • 23.3 כנס בעלי תפקידים חינוך חברתי 

כ"ח אדר ב' • 31.3 כנס מגמות מחול ותחרות עבודות גמר 
כ"ח אייר • 29.5 מפגש צוות חמ"ד 
כ"ג סיון • 22.6 כנס שנתי מדריכות וגננות מובילות 

ז' תמוז • 6.7 כנס מנהיגי חינוך 

חב"ד 
ימי שיא לימודיים וחינוכיים:

א' אלול • 09.08 כנסי 'המלך בשדה'  
י"ח אלול • 26.08 אירועי פתיחת השנה בסימן 'חיים של שבת' 

י"ג-י"ט כסלו • 17-23.11 שבוע החסידות 
כ"ד טבת • 28.12 חידון הלכה ארצי 

ד'-י"א שבט • 06-12.01 שבוע 'נרות להאיר 
י' שבט • 13.01 כנס התקשרות ארצי 

ט"ו שבט • 17.01 מבחן ארצי בגמרא 
ט"ו אדר א' • 16.02 חידון שמיטה ארצי 

י"א ניסן • 12.04 נותנים מתנה לרבי 
י"ב-י"ג תמוז • 11-12.07 ימי הגאולה 

אמי"ת 
לוח אירועים כלל רשתיים לשנה"ל תשפ"ב 

10.5.22 • ו' טבת  יום מטה 
12.7.22 • י"ג תמוז  כנס עובדי מנהל 

בית הספר ההברידי 
ב' טבת • 6.12.21  כנס מורים בהיברידי  

כ"ח – כ"ט סיון • 27-28.6.22  סמינר מקצועי למורי ההיברידי  
תצא"מ מנהלים מחזור ב' 

19.10.21 • י״ג תשרי  
16-17.11.21 • י"ב-י"ג כסליו 

23.12.21 • יום ה' י"ט טבת 
1.2.22 • ל' שבט 

3.3.22 • יום ה' ל' אדר א' 
5.4.22 • ד' ניסן 

3.5.22  • ב' אייר 
1-2.6.22 • ב'-ג' סיון 

מפגשי תצא"מ מנהלים מחזור ג' 
מפגש השקה עם הנהלת הרשת )משעות אחה"צ(  ו' חשוון  • 12.10 

דו יומי  2.11 • כ״ז-כ״ח חשון 
23.11 • י"ט  כסליו 

4.1 • ב' שבט 
דו יומי   25-26.1  כג- כ"ד שבט 

15.2 • י"ד אדר א' 
8.3 • ח' אדר ב' 

29.3 • כ״ו אדר ב' 
26.4 • כ״ה ניסן 

דו יומי  17-18.5 • ט״ז-י״ז אייר 
7.6 • ח' סיון 

מפגשי מנהיגות צעירה 
12.12-31.12 ח-כ״ב טבת– מנהיגות מאפשרת מנהל, מנהיגות מאפשרת מורים 

יום הנהלה\למידת הנהלה – ימי רביעי 
23.1  שאלון קח"ל מורים 

פתיחת שנה מטה - 2.9 • כ"ה אלול 
 שבת מנהלים )פרשת בהעלותך(- 10-11.6 • י"ב סיון 

מפגשי זום למורי אנגלית בחינוך היסודי
Coffee Time )20:00-21:00( 

ה' בחשון • 11.10
ד' בכסלו • 9.11

ט' בטבת • 13.12
א' שבט • 3.1

ו' אדר א' • 7.2
ד' אדר ב' • 7.3

ג' ניסן • 4.4
א' אייר • 2.5

י"ד סיון • 13.6

מפגשי "חמ"ד מתמטי" בזום למורי 
המתמטיקה בחינוך היסודי )א'-ו'(

ו' חשוון • 12.10
י"ב כסלו • 16.11
י"ז טבת • 21.12
ט"ז שבט • 18.1

כ"א אדר א' • 22.2
י"ט אדר ב' • 22.3

ט' סיוון • 10.5

מדעים בחמ"ד )חט"ב ועל יסודי(
פעילות מועד

"מסע תשובה במדע" ו' תשרי • 12.09

חמ"ד מדעי של חודש חשוון.מחוז מרכז מארח ל' תשרי • 06.10

פתיחת תחרות "מצלמים פיזיקה לומדים תורה" א' חשוון • 07.10

חמ"ד של אולימפיאדה בפיזיקה – נבחרות מדעים 

מועד אחרון להגשת עבודות "מצלמים פיזיקה לומדים תורה" ג' כסלו • 07.11

חמ"ד מדעי של חודש כסלו.מחוז ת"א מארח. ה' כסלו • 09.11

שלב הגמר "מצלמים פיזיקה לומדים תורה" כ"ד כסלו • 28.11

חמ"ד מדעי של חודש טבת.מחוז התיישבותי מארח. ג' טבת • 07.12

אולימיפיזיקה י"ט טבת • 23.12

חמ"ד מדעי של חודש שבט.מחוז דרום מארח. ב' שבט • 04.01

כנס שיא "מרבה חיים" הצגת תוצרי לימוד שמיטה י"א שבט • 13.01

חמ"ד מדעי של חודש אדר א'.מחוז מנח"י מארח. ל' שבט • 01.02

חמ"ד מדעי של חודש אדר ב'.מחוז ירושלים מארח. כ"ח אדר א' • 
01.03

ארועי שיא חמ"ד של מדעים
"בונים חמ"ד של מסעות למידה" ערב בנות לפיזיקה

ימי שיא לבחירה במגמת פיזיקה
כנס מורי פיזיקה חט"ע עם מפמ"ר פיזיקה

י"ח-כ"א אדר ב' • 
21-24.03 

חמ"ד מדעי של חודש ניסן.מחוז צפון מארח ד' ניסן • 05.04

חמ"ד מדעי של חודש אייר.מחוז חיפה מארח ב' אייר • 03.05 

חמ"ד מדעי של חודש סיוון חגיגי בהשתתפות דמות תורנית 
מיוחדת

א' סיוון • 31.05

חידון תורה מדע והלכה

שלב הגמר תחרות יצירה מדעית-תורנית ט"ו סיוון • 14.06

יב"ע 
ה' בחשוון • 11.10 כנס ראשי מוסדות פותח )+ פרסי מצטיינים( 
יט בחשוון • 25.10 כנס מנהלי תיכון וחט"ב פותח: 

ו'-ז' אדר א' • 7-8.2 מסע ראשי מוסדות: 
ט"ו באייר • 16.5 כנס ראשי מוסדות ומנהלי תיכון וחט"ב עם הפנים קדימה 

תאריכי פטירת דמויות החמ"ד
ג' אלול הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

כ"ג באלול הרב מאיר יהודה גץ 
כ"ד אלול הרב מאיר חי עוזיאל 

כ"ד בחשוון הרב שלמה גורן 
י"ט כסלו הרב משה צבי נריה 
כ"ב כסלו הרבנית רחל נריה 
כ"ג כסלו הרבנית ברכה קאפח 
י"ב אדר הרב חיים דוד הלוי 
י"ד אדר הרב צבי יהודה הכהן קוק 

ט' סיון הרב יעקב מאיר 
הרב שאול ישראלי  י"ט בסיון
י"ז תמוז הרב יוסף קאפח 

ט' אב הרב יצחק ניסים 


