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פבר 25 26י אדר 27יא 28יב מרץ 1יג 2יד 3טו טז

פורים 

 טקס הענקת פרסים בתחרות גמר של כרזה

OECD   מחקר פיזה 
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4 5יז 6יח 7יט 8כ 9כא 10כב כג

OECD  מחקר פיזה 

ביקור מטה ניצנים מחוז צפון חזרה ללימודים 

מפגש מחוזי עם בוגרי אבני ראשה 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע 

 פתיחת שאלון אח"מ מועד 3 לממלכתי, 

התחרות הלאומית לרובוטיקה והנדסה 

יום עיון מנהלי ומדריכי שפ"ח4 

יום שיא אורח חיים בריא ופעיל-חנ"ג 

מבחן מיצ"ב חיצוני באנגלית 

 יום עיון למורים למקרא: מתחילים מבראשי

 סטאטוס תוצאות - התכנית האסטרטגית

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"ה

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

 פיתוח מקצועי מפקחים כוללים - מפגש 5

 פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י

כנס  חוות חקלאיות 
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11 12כד 13כה 14כו 15כז 16כח 17כט א ניסן

שבוע חמ"ד 

OECD מחקר פיזה 

אליפות הסייבר 

מליאת פיקוח 14 

 הכנס הארצי של מורי מגמות הנדסת מכונות

 כנס מנהלים עי"ס 

יום עיון גננות חמ"ד 

יום שיא כן לציפור שמורת החולה 

(על-יסודי)כנס למידת עמיתים  

 כנס מגמות הצגת תוצרים של תלמידים 

מפגש הערכות חלוץ טימס 

חידון תנ"ך ארצי - מינהל ח"ן 

יום שיא -כן לציפור שמורת החולה 

 הכשרת מפקחים בראשית דרכם - מפגש

יום הצרכן הבינלאומי 

יום למידה שני להנהלת ובכירי שפ"י 

כנס קב"סים מחוזי 

כנס רב מגזרי-מדעים וטכנולוגיה חט"ב 

כנס רכזי מגמות חנ"ג 

ץ 
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18 19ב 20ג 21ד 22ה 23ו 24ז ח

OECD מחקר פיזה 

כנס אגף א' מדעים 

טקס מחוזי לנוער מתנדב אות ריבן 

פרסום מתנ"ה תשע"ט 

כנס מקדמי בריאות 

מבחן מיצ"ב פנימי באנגלית 

יום שיא כן לציפור- עין אפק 

כנס גננות מובילות 

"כנס סיום פרויקט "יש לנו כימיה 

כנס פורשים 

 מפגש 4 ממוני תכנון 

"האולימפיאדה הארצית לכימיה- "הכימיאדה 

 חדשנות בבחינות הבגרות - תכניות לימודים

יום שיא - כן לציפור עין אפק 

פסח 

בית ספר של החגים מגזר יהודי 

יום המים הבינלאומי 

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

פיתוח מקצועי מחוזי  5 

יום המשיח המובטח 
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25 26ט 27י 28יא 29יב 30יג 31יד טו

עד 7 אפר פסח 

בית ספר של החגים מגזר יהודי 

 יום ראשון של הדקל - קתולים, לאטיניים, 

יום עיון ארצי לקראת בחינות הבגרות 

יום עיון למורי הספרות 

הרמת כוסית לרגל חג הפסח 

ועדה מחוזית - תכנית מרום 

כנס כתי יצירתית מגזר בדואי 

כנס רכזי מתמטיקה יסודי אזור ב 
עד 14 אפר חופשת אביב 

בית ספר של החגים מגזר ערבי 

 יום "ח'מיס אלאסראר" - קתולים, לאטיניים

 שבת האור - קתולים, לאטיניים, אנג'לים  יום שישי הגדול - קתולים, לאטיניים, אנג

 סגירת שאלון אח"מ מועד 3 לממלכתי, לממלכ
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ניסן תשע"ח - אייר תשע"ח

כבכאכיטיחיזטז ניסן

כטכחכזכוכהכדכג

והדגבא איירל

יגיביאיטחז

כיטיחיזטזטויד

ר 
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אפר 1 2טז ניסן 3יז 4יח 5יט 6כ 7כא כב

פסח מהתאריך 22 מרץ

חופשת אביב מהתאריך 29 מרץ

פסחא (3 ימים) - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארונים 

 יום ראשון של הדקל - יוונים, אורתודוקסים

הבשורה - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים  יום שישי הגדול - יוונים, אורתודוקסים, ארמני יום "ח'מיס אלאסראר" - יוונים, אורתודוקסים

 שבת האור - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים

ר 
פ
א
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8 9כג 10כד 11כה 12כו 13כז 14כח כט

חופשת אביב 

פסחא (3 ימים) - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים 

 הערכת התכנית להקטנת כיתות א' וב' (אפרי

 הערכת התכנית לתקצוב דיפרנציאלי (אפריל

 הערכת מלקות ללמידה – התכנית המערכתי

(אפריל-מאי 2018)הערכת סחל"ב    

(אפריל-מאי 2018)הערכת עוז לתמורה   

(אפריל-מאי 2018)ניטור חוסן בחינוך   

 חזרה ללימודים 

בית ספר של החגים מגזר דרוזי 

 הבשורה - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארונ

מליאת פיקוח 15 

 כנס תוצרי חקר ותיכון הנדסי של תלמידי

פרסום התכנית האסטרטגית תשע"ט 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה  לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא

ר 
פ
א
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15 16ל 17א אייר 18ב 19ג 20ד 21ה ו

 הנהלת מחוז צפון - ניתוח נתונים 10:00-12:00 חזרה ללימודים מחופשת אביב07:30

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם  ת"ע 

צעדת השביל המחבר 

 ועדת היגוי קיימות אורח חייםבריא ובטוח

יום תכנון כתיבת עבודה מחוזית 

יום העצמאות יום הזיכרון לחללי צה"ל 

הבשורה - הארמנים  חידון התנ"ך העולמי לנוער ביום העצמאות

ר 
פ
א
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- 
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22 23ז 24ח 25ט 26י 27יא 28יב יג

ביצוע מבחן טאליס בגני ילדים 

שבוע גלישה בטוחה 

 מליאת פיקוח 13- בנושא חיים משותפים יום עיו מדריכים ורכזי עברית עי"ס דוברי

מליאת פיקוח 16 בנושא חירום 

חג נביא שועיב 

יום למידה למדריכי  יחידת תקשוב 

(עברית)מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם  

 תחרות חוקרים סביבה במדעי הסביבה

(חמ"ד)מועצת מפקחים עי"ס  כנס ארצי למנהלי בתי הספר היסודיים 

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל 

אי 
מ
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29 30יד מאי 1טו 2טז 3יז 4יח 5יט כ

ביצוע מבחן טאליס בגני הילדים 

(ערבית)מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם  

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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אייר תשע"ח - סיון תשע"ח

כיטיחיזטזטויד אייר

כזכוכהכדכגכבכא

הדגבא סיוןכטכח

יביאיטחזו

יטיחיזטזטוידיג
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אפר 29 30יד אייר מאי 1טו 2טז 3יז 4יח 5יט כ

ביצוע מבחן טאליס בגני הילדים 

ביצוע מבחן חלוץ טימס 

יריד יוזמות בשפות 

כנס שנתי של מרחבי חינוך 

מצעד הספרים - בחירת הספר האהוב 

 ועידה ארצית מועצות תלמידים מינהל ח

למורי אנגלית CEFR יום עיון 

(מאי)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

ל"ג בעומר 

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  כנס כתיבה  יצירתית- מגזר ערבי 

יריד חקר רב מגזרי מדעים יסודי 

חזרה ללימודים 

אי 
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6 7כא 8כב 9כג 10כד 11כה 12כו כז

ביצוע מבחן חלוץ טימס 

כנס רכזי שפה יסודי דוברי עברית 

(מאי)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

בגרויות: משוריין 

יום זכויות בעלי החיים 

מליאת פיקוח 17 

מבחן מיצ"ב חיצוני במתמטיקה 

טקס הענקת פרסי חינוך מחוזיים 

 כנס הסיום של קהילות מורי הכימיה 

ימי למידה למפקחים כוללים - יסודי 

יום הניצחון על גרמניה 

 כנס כללי בנושאי פדגוגיה לנושא עוז לתמורה

"כנס מקוון "איחוד מול ייחוד 

 תאטרון ישראלי- הצגת תוצרי תלמידים , 

 העלייה השמימה - קתולים, לאטיניים, אנג

 ימי למידה למפקחים כוללים - קדם יסודי

 מבחן מיצ"ב פנימי בשפת אם (כתות ה' וח

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"ה

(מטה+מחוזות)מפגש שפ"י  

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

אירועי יום ירושלים 

אי 
מ

 1
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- 
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13 14כח 15כט 16א סיון 17ב 18ג 19ד ה

ביצוע מבחן חלוץ טימס 

יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה 

יום ירושלים 

(חמ"ד)מועצת מפקחים  

(מאי)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם  ת"ע  

בגרויות: משוריין 

רמדאן 

כנס מצטייני תקשוב ופדגוגיה חדשנית 

הכשרת צוות חירום  - ביטחון 

 יום עיון - התכנית הלאומית לילדים ונוער

 יום עיון מורים בתרבות יהודית ישראלית

 יום שיא בשפה הערבית במגזר הערבי 

מבחן מיצ"ב חיצוני במדע וטכנולוגיה 

יום שיא חיים משותפים  יסודי - חנ"ג 

 העלייה השמימה - יוונים, אורתודוקסים, 

 יום ההבנ"ה - היום הבינלאומי למאבק בלהט

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש

בגרויות: משוריין 

חג השבועות 

אי 
מ
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- 
20

 

20 21ו 22ז 23ח 24ט 25י 26יא יב

רמדאן 

חג השבועות 

שבועות - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארונים 

כנס גננות מובילות 

לך ירושלים 

 תחילת פיילוט עלד"ע ממוחשב לכתות ט

 תערוכת תוצרים בנושא : 70 שנה 70 פנים

יום עיון מנהלי שפ"ח 

כנס רכזים חברתיים יסודי 

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש'מבחן מיצ"ב פנימי במתמטיקה ה' וח 

בגרויות: משוריין 

ונ 
 י

2 
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אי
מ
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27 28יג 29יד 30טו 31טז יונ 1יז 2יח יט

רמדאן 

שבועות - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים 

יום החליפות 

(מאי)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

בגרויות: משוריין 

ועדה מחוזית - תכנית מרום 

מליאת פיקוח18 

תערוכה ותחרות פרוייקטים 

יום סינכרון תכניות עבודה מטה ומחוז 

 "כנס למנהלים בתכנית "קדם עתידים 

מבחן מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה 

בגרויות: משוריין 

 גמר פיילוט עלד"ע ממוחשב לכתות ט (

הגשת תכניות עבודה מטה 

יום ללא עישון 

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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סיון תשע"ח - תמוז תשע"ח

יטיחיזטזטוידיג סיון

כוכהכדכגכבכאכ

גבא תמוזלכטכחכז

יטחזוהד

יזטזטוידיגיביא
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מאי 27 28יג סיון 29יד 30טו 31טז יונ 1יז 2יח יט

רמדאן 

 טקס הענקת פרסים לתלמידים מצטיינים

 כנס שנתי של מרחבי חינוך (בימת שיתוף

ונ 
 י

9 
- 

3 

3 4כ 5כא 6כב 7כג 8כד 9כה כו

רמדאן 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע   

בגרויות: משוריין 

יום הוקרה למתמחים ולמורים חדשים 

 תחרות מצוינות במוזיקה ובמחול באלמא

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"ה

בגרויות: משוריין 

ונ 
 י

16
 -

 1
0 

10 11כז 12כח 13כט 14ל 15א תמוז 16ב ג

רמדאן 

בגרויות: משוריין 

מליאת פיקוח 19 

כנס הצגת מחקרי ראמ"ה 

 תחרות גמר חידון ערבית ליהודים ועולם

(חג הפסקת הצום)עיד אל פיטר  תרגיל חירום 

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

בגרויות: משוריין 

ונ 
 י

23
 -

 1
7 

17 18ד 19ה 20ו 21ז 22ח 23ט י

מפגש 5 ממוני תכנון - מפגש סיום בגרויות: משוריין (חג הפסקת הצום)עיד אל פיטר  

מפגש סיום מנהלי ומדריכי שפ"ח6 

(על-יסודי)סיום שנת הלימודים  

מועד הגשת תיקים לוועדות התאמה 

בגרויות: משוריין 

c2e - EFQM טקס הסמכה 

ונ 
 י

30
 -

 2
4 

24 25יא 26יב 27יג 28יד 29טו 30טז יז

בגרויות: משוריין כנס ארצי למורים למדעי הסביבה 

יום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

מליאת פיקוח 20 

ימי למידה למפקחים כוללים - על-יסודי  כנס שנתי מורים לביולוגיה חטיבה עליונה

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"היום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

בגרויות: משוריין 

הגשת תכניות עבודה מחוזות 

יום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

כנס קידום נוער 

סיום שנת הלימודים 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון



שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

אוגוסט 2018

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

יולי 2018יולי 2018
תמוז תשע"ח - אב תשע"ח

כדכגכבכאכיטיח תמוז

בא אבכטכחכזכוכה

טחזוהדג

טזטוידיגיביאי

כגכבכאכיטיחיז

ל 
יו
 7

 -
 1

 

יול 1 2יח תמוז 3יט 4כ 5כא 6כב 7כג כד

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

צום י"ז בתמוז 

שבעה עשר בתמוז 

(חמ"ד)כנס רכזי חינוך חברתי  

סאמר סקול באנגלית 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע  

בגרויות: משוריין 

 יום עיון ארצי למורים למוזיקה- בתי ספר

 כנס ארצי למורי ערבית ועולם הערבים והאס

 כנס פיתוח מקצועי- הוקרת יוזמות של עו

08:00

בגרויות: משוריין 

יום עיון לרכזי מגמות מוזיקה 

ל 
יו
 1

4 
- 

8 

8 9כה 10כו 11כז 12כח 13כט 14א אב ב

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין 

מליאת פיקוח 21 

בגרויות: משוריין  חשיפת התכנית האסטרטגית בפני החברה

יום עיון למורי אנגלית בחמ"ד 

ל 
יו
 2

1 
- 

15
 

15 16ג 17ד 18ה 19ו 20ז 21ח ט

חופשת הקיץ 

חופשת פיקוח 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין בגרויות: משוריין 

ל 
יו
 2

8 
- 

22
 

22 23י 24יא 25יב 26יג 27יד 28טו טז

חופשת הקיץ 

חופשת פיקוח 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

צום תשעה באב 

תשעה באב 

בגרויות: משוריין בגרויות: משוריין 

וג 
א

 4
 -
ל 

יו
 2

9 

29 30יז 31יח אוג 1יט 2כ 3כא 4כב כג

חופשת הקיץ 

חופשת פיקוח 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון



שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

ספטמבר 2018

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

אוגוסט 2018אוגוסט 2018
אב תשע"ח - אלול תשע"ח

כגכבכאכיטיחיז אב

לכטכחכזכוכהכד

זוהדגבא אלול

ידיגיביאיטח

כאכיטיחיזטזטו

וג 
א

 4
 -
ל 

יו
 2

9 

יול 29 30יז אב 31יח אוג 1יט 2כ 3כא 4כב כג

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין  היערכות קבט"ים לפתיחת שנה"ל תשע

וג 
א

 1
1 

- 
5 

5 6כד 7כה 8כו 9כז 10כח 11כט ל

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין בגרויות: משוריין 

וג 
א

 1
8 

- 
12

 

12 13א אלול 14ב 15ג 16ד 17ה 18ו ז

חופשת הקיץ 

בגרויות: משוריין  יום עיון הוראת אנגלית בכיתות הטרוגניותבגרויות: משוריין 

 יום היערכות פיקוח ומנהלי יחידות מינהל

וג 
א

 2
5 

- 
19

 

19 20ח 21ט 22י 23יא 24יב 25יג יד

חופשת הקיץ 

בגרויות: משוריין 

מליאת פיקוח 22 

כנס היערכות מנהלים חדשים כנס  רב מגזרי למורי חנ"ג 

כנס שר מנכ"ל פתיחת שנה"ל תשע"ט 

ט 
פ
ס

 1
 -
ג 

או
 2

6 

26 27טו 28טז 29יז 30יח 31יט ספט 1כ כא

עד 1 ספט חופשת הקיץ 

פתיחת חדר מצב מחוזי 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


