משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
אגף תכנים ,תוכניות ,הכשרה והשתלמויות

תכנים ופעילויות לימי לוח
לשנת הלימודים תשפ"ג 2023 - 2022

ימי לוח בפורמט שנתי (תשפ"ג)
ניתן להוסיף תאריכים ואירועים נוספים
*ימי לוח שאין להם עדיין תאריכים יעודכנו במהלך השנה

ספטמבר
תשרי
א'-ב' תשרי  - 26-27.9.2022ראש
השנה
י' בתשרי  - 5.10.2022יום הכיפורים
ט"ו – כ"ב בתשרי - 10-17.10.2022
סוכות ושמחת תורה

( 1.9ה' באלול)  -פתיחת שנת הלימודים

אוקטובר
( 6.10י"א בתשרי) -מלחמת יום הכיפורים

חשוון
חשוון  -שבוע העליות
י"ב בחשוון  - 6.11.2022יום הזיכרון
ליצחק רבין ז"ל
כ"ט בחשוון  - 23.11.2022חג הסיגד
כסלו
ו' בכסלו  -30.11.2022יום הזיכרון
הממלכתי לדוד בן גוריון
י"ז בכסלו  - 11.12.2022יום ההוקרה
לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
כ"ה בכסלו-ב' בטבת -19-26.12.2022
חנוכה

נובמבר
( 2.11ח' בחשוון)  -הצהרת בלפור
( 16.11כ"ב בחשוון)  -יום הסובלנות הבינלאומי
( 20.11כ"ו בחשוון)  -יום זכויות הילד/ה
הבינלאומי
( 25.11א' בכסלו)  -יום המאבק באלימות כלפי
נשים
( 29.11ה' בכסלו)  -כ"ט בנובמבר
( 30.11י' בכסלו)  -יום לציון היציאה והגירוש של
היהודים מארצות ערב

דצמבר

טבת
י' בטבת  - 3.1.2023עשרה בטבת
י"ב בטבת  - 5.1.2023יום זאב
ז'בוטינסקי
כ"א בטבת  -יום הלשון העברית

 - 3.12היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם
מוגבלויות
( 5.12י"א בכסלו) -יום המתנדב הבינלאומי
 - 10.12יום זכויות האדם הבינלאומי
ינואר

שבט

ט"ו בשבט 6.2.2023 -
ל' בשבט  - 21.2.2023 -יום המשפחה
אדר
י"א באדר (השנה-ט' באדר) -2.3.2023
יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור
י"ד-ט"ו באדר  - 7-8.3.2023פורים
ניסן
ט"ו-כ"ו בניסן  - 6-12.4.2023פסח
כ"ז בניסן  -18.4.2023יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

( 1.1ח' בטבת)  -תחילת השנה האזרחית
 - 27.1יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

פברואר

 - 6-11השבוע הלאומי לגלישה בטוחה

מרס
( 8.3ט"ו באדר)  -יום האישה הבינלאומי
( 15.3כ"ב באדר)  -יום הצרכן הבינלאומי
( 19-23.3כ"ו באדר – א' ניסן) – שבוע
התפוצות
( 21.3כ"ח באדר)  -היום הבינלאומי למאבק
בגזענות

אייר
ד' באייר  - 25.4.2023יום הזיכרון לחללי
צה"ל ולחללי פעולות האיבה
ה' באייר  - 26.4.2023יום העצמאות
י' באייר  - 1.5.2023יום הרצל
י"ח באייר  - 9.5.2023ל"ג בעומר
כ"ח באייר  - 19.5.2023יום ירושלים
כ"ח באייר  - 19.5.2023יום הזיכרון
לנספים בעלייה מאתיופיה

אפריל
( 25.4ד'באייר)  -חג הנביא שוויעב

מאי
( 8.5י"ז באייר) -יום הניצחון על גרמניה הנאצית

סיוון
ו' סיוון  -שבועות

יוני
( 5.6ט"ז בסיון)  -יום איכות הסביבה העולמי
( 20.6א' בתמוז)  -סיום שנת הלימודים

תמוז
י"ז בתמוז – 6.7.2023

יולי

אב
ט' באב – 27.7.2023

אוגוסט

אלול

תאריכים נוספים המשתנים משנה לשנה:
רמדאן

תכנים לימים מיוחדים אפשר למצוא גם במרחב הפדגוגי

