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

פעילויות לימי לוח
שנת הלימודים תש"ף – 2019/20
אירוע
פתיחת שנת הלימודים

תאריך
א' בתשרי
 1בספטמבר
י"ז בתשרי
 17בספטמבר
א'-ב' בתשרי
 30בספטמבר –
 1באוקטובר

מלחמת יום הכיפורים
יום הכיפורים

 6באוקטובר
י' בתשרי
 9באוקטובר
ט"ו – כ"ב בתשרי
 14-21באוקטובר

בחירות לכנסת
ראש השנה

•

פעילות
על סדר היום 181

•

בחירות לכנסת ה21-

•

חגי תשרי באתר מינהל
חברה ונוער
חגי תשרי כמבוא לשנה
תקע בשופר גדול לחירותנו
חשבון נפש אישי וציבורי

•

על סדר היום  121א'
ונתנה תוקף

•

פעילות סביב כרזה לחג
הסוכות
נוער בוחר מנהיגות – קובץ
פעילויות
קובץ פעילויות באתר
מינהל חברה ונוער
על סדר היום  122ב'

•
•
•

סוכות ושמחת תורה
בחירות למועצות התלמידים
שבוע העליות
ליל הבדולח
יום הזיכרון ליצחק רבין

•

•

ה'-י' בחשוון
 3-8בנובמבר
י"ב בחשוון
 9-10בנובמבר
י"ב בחשוון
 10בנובמבר

•
•
•

מבחר פעילויות באתר
מינהל ח"ן
ערכות פעילות באתר מרכז
רבין
פעילויות בנושא סובלנות
וקבלת האחר
פעילויות בנושא זכויות
הילד
אותנו זה מטריד – ההטרדה
המינית כתופעה חברתית,
על סדר היום 152
על סדר היום 122א'

•

מהצהרה להכרזה,
על סדר היום 150

•
יום הסובלנות הבינלאומי
יום זכויות הילד הבינלאומי
יום המאבק באלימות כלפי
נשים
חג הסיגד
כ"ט בנובמבר

י"ח בחשוון
 16בנובמבר
כ"ב בחשוון
 20בנובמבר
כ"ז בחשוון
 25בנובמבר
כ"ט בחשוון
 27בנובמבר
א' בכסלו
 29בנובמבר

•
•
•

•

•
יום לציון היציאה והגירוש
של היהודים מארצות ערב
ומאיראן
היום הבינלאומי לזכויות

ב' בכסלו,
 30בנובמבר

•

כ"ט בנובמבר  -הזכות
למדינה ותכנית החלוקה
מארץ מוצא לארץ מולדת,
על סדר היום 141

ה' בכסלו

•

שווים כל כך ,דומים כל כך

אנשים עם מוגבלויות

 3בדצמבר

יום הזיכרון הממלכתי לדוד
בן גוריון

ו' בכסלו
 4בדצמבר

יום המתנדב הבינלאומי

ז' בכסלו

•
•

•

מגיע לו שיכתבו עליו שיר –
על סדר היום 26
להשיט את ספינת האומה –
על סדר היום 116
להתנדב בתבונה

 5בדצמבר
יום זכויות האדם הבינלאומי

י"ב בכסלו

•

 10בדצמבר

נלסון מנדלה - 2013-1918
מנהיג ולוחם למען חרות
ופיוס

•

חזקה יותר מהפחד

•

מקום לכולם  -האחר הוא
אני

יום ההוקרה לפצועי צה"ל

י"ז בכסלו

ונפגעי פעולות האיבה

 15בדצמבר

חנוכה

כ"ה בכסלו – ב'

•
•

בטבת
 23-30בדצמבר

חוזרים למעגל החיים

כל אחד הוא אור קטן
וכולנו אור איתן

•

היבטים של גבורה

•

פעילות סביב הכרזה של
חנוכה

תחילת השנה האזרחית

ד' בטבת

(סילבסטר ,נוביגוד)

 1בינואר

עשרה בטבת

י' בטבת
 7בינואר

•

על משמעויות החג

•

איזהו גיבור?

•

אפשר גם בלי מעות

•

רואים עולם

•

הלבנה הלא מסוידת שלי -
מה הדרך שלכם

יום זאב ז'בוטינסקי

י"ב בטבת

•

 9בינואר
יום הלשון העברית

זאב ז'בוטינסקי – דמותו של
מנהיג

כ"א בטבת

•

מעברית לעברית

 18בינואר

•

עברית שפה שלי

•

אליעזר בן יהודה

•

אלי ויזל  -שליח לאנושות

יום הזיכרון הבינלאומי

א' בשבט

לשואה

 27בינואר

פרס נוער מתנדב על שם

כ"ג בשבט

אלעד ריבן

 18בפברואר

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

•

ישראל אומרת תודה מכל
הלב לנוער המתנדב

•

 10בפברואר

הנטיעה ומשמעות
ההשוואה אדם עץ
מקורות בירוק  -איכות
הסביבה במחשבה היהודית
שנה טובה לירוקים -
לקראת ט"ו בשבט ושבוע
שמירת הטבע

יום הולדת לכנסת

ט"ו בשבט

•

עם הפנים לכנסת

 10בפברואר
יום האינטרנט הבטוח

ט"ז בשבט

•

גלישה בטוחה ברשת

 11בפברואר

•

היד הקלה על המקלדת

•

שיימינג  -המילים שלך זה
מה שאתה

יום גוש קטיף

יום המשפחה

כ"ב בשבט

•

אנחנו קמנו ונתעודד

 17בפברואר

•

להביט מעבר לאופק

•

זוכרים את גוש קטיף

•

על ערכי המשפחה בבית

ל' בשבט

החינוך

 25בפברואר
שבוע הגלישה הבטוחה

•

היד הקלה על המקלדת

ברשת

•

שיימינג  -המילים שלך זה
מה שאתה

•

בין פרטי לציבורי ברשת

יום הזיכרון ליוסף

י"א באדר ב'

טרומפלדור

 7במרץ

יום האישה הבינלאומי

י"ב באדר

•
•

 8במרץ

גיבורי המחרשה והשלח

נהגת מונית או גנן בגן
הילדים  -שיוויון מגדרי
בעולם העבודה?

•

בואו נדבר על פמיניזם -
שיויון מגדר וחינוך

פורים

י"ד-ט"ו אדר ב'

•

מחאת "גם אני"

•

רבות בנות עשו חיל

•

להיות בשמחה -

 10-11במרץ
יום הצרכן הבינלאומי

באחריותך!

י"ט באדר
 15במרץ

היום הבינלאומי למאבק
בגזענות

כ"ה באדר

•

 21במרץ

 40שנה לנאומו של חיים
הרצוג באו"ם  -ציונות-
גזענות

•

לא חונכתי על גזענות וכך
גם אחנך

יום המים הבינלאומי

כ"ו באדר

•

 22במרץ
יום המעשים הטובים

כ"ח באדר

חושבים טיפה – משבר
המים בישראל

•

מדברים טוב ,עושים טוב

 24במרץ
פסח

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ט"ו – כ"א בניסן

•

חירות מהי ?

 9-15באפריל

•

לצאת ממצרים עד עולם

כ"ז בניסן

•

אחרון הלוחמים בגטו ורשה

 21באפריל

•

להעביר את לפיד הזיכרון

•

המלחמה התחילה פתאום -
יהדות צפון אפריקה
בתקופת השואה

יום הזיכרון לחללי צה"ל

ד' באייר

ונפגעי פעולות האיבה

 28באפריל

•

חוק יום הזיכרון לחללי
צה"ל

יום העצמאות

ה' באייר

•

הזיכרון שלי ,שלנו

•

הזיכרון חצוב באנדרטאות

•

סוגיות בחברה הישראלית -
אז והיום

 29באפריל
•

עיון במגילת העצמאות –
דמוקרטיה וציונות

•

איזו מדינת ישראל אתם
רוצים?

•

מגשימים חברת מופת
בישראל
מתחברים  -ממשיכים
לבנות יחד מדינה

•

השיר לא תם הוא רק
מתחיל

•

שירה הנוער שיר עתידנו

•

חגיגות יום העצמאות

•

חג העצמאות בישראל
ובמדינות אחרות

•

טקס הדלקת המשואות –
משמעותו וערכיו

יום הניצחון על גרמניה

י"ד באייר

הנאצית

 8במאי

ל"ג בעומר

י"ח באייר

•

פרס ישראל

•

גם אנחנו נאבקנו בנאצים –
יהודים בצבא האדום

•

"שלא נהגו כבוד זה בזה"

 12במאי
יום ירושלים

כ"ח באייר

•

לקראת יום ירושלים

 22במאי

•

חמישים שנה לאיחוד
ירושלים

•

יובל לאיחוד ירושלים -
הצעות לטקסים ,פעילויות,
שירים ,סרטונים וסיורים

•

יציאת אתיופיה  -יום זיכרון
ממלכתי לנספים במסע
דרך סודן
אנחנו נשארים בארץ

יום זיכרון לנספים בעלייה

כ"ח באייר

מאתיופיה

 22במאי

שבועות

ו' בסיוון

•

 29במאי

•

חיה בתוכנו כאחת משלנו

•

האם רות המואבייה היא
סינדרלה יהודייה

יום האחדות

•

"בעין טובה ובלב פתוח"...

•

יום האחדות תשע"ט

•

יום האחדות – קובץ
פעילויות לשעת חינוך

סיום שנת הלימודים

תשעה באב

כ"ז בסיוון

•

אתר קיץ אחר

 19ביוני

•

לקראת חופשת הקיץ

•

פרידה מבית הספר

•

חופשה שכזאת

•

רק אני והגלשן שלי?

•

תשעה באב  -איך זה קשור

ט' באב
 30ביולי

אלינו?

