מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים תל-חי
האגף למחוננים ומצטיינים משרד החינוך

מבנה שנת הלימודים בתכנית המחוננים תשע"ח 2017-2018
מחצית א'
המודגש בכהה  -לא מתקיימים לימודים במרכז
יום ראשון  -כיתות ג'-ד'

יום שני – כיתות ה'-ו'

יום חמישי – כיתות ז'-ט'

 27.8.17ה' אלול ,אין לימודים,
יום היערכות צוות יום א'
 3.9.17י"ב אלול ,אין לימודים,
יום היערכות צוות יום א'
אירוע פתיחת שנה בתכנית
המצטיינים

 28.8.17ו' אלול ,אין לימודים,
יום היערכות צוות יום ב'
 4.9.17י"ג אלול ,אין לימודים,
יום היערכות צוות יום ב'
אירוע פתיחת שנה בתכנית
המצטיינים

 31.8.17ט' אלול ,אין לימודים,
יום היערכות צוות יום ה'
 7.9.17ט"ז אלול ,אין לימודים,
יום היערכות צוות יום ה'
אירוע פתיחת שנה בתכנית
המצטיינים

 10.9.17י"ט אלול,
חג הנביא סבלאן לדרוזים
ערב פתיחה לכיתות ג' דוברי עברית

 11.9.17כ' אלול,
יעוץ והרשמה לכיתות ה'-ו' ,פתיחה
לכיתות ד' )ד .עברית( הרצאה
חגיגית לפתיחת שנה לכל ההורים
והתלמידים

 14.9.17כ"ג אלול
ערב יעוץ והרשמה לכיתות ז'-ט'
הרשמה לתכנית  ,NASAלתכנית
הבוגרים ולתכנית אסטרופיזיקה
)מאיץ החלקיקים(

 17.9.17כ"ו אלול ,אין לימודים ,יום
השתלמות לצוות משרד החינוך
ערב פתיחה לכיתות ג' דוברי ערבית
 24.9.17ד' תשרי ,אין לימודים ,יום
השתלמות לצוות משרד החינוך
 1.10.17יא' תשרי ,יום לימודים
ראשון במחוננים
 15.10.167כ"ה תשרי
יום לימודים ראשון בתכנית
המצטיינים
 22.10.17ב' חשון

 21.9.17א' תשרי
 18.9.17כ"ז אלול ,אין לימודים ,יום
ערב ראש השנה תשע"ח
השתלמות לצוות משרד החינוך
אין לימודים
 28.9.17ח' תשרי ,יום לימודים
 25.9.17ה' תשרי ,אין לימודים ,יום
ראשון במחוננים
השתלמות לצוות משרד החינוך
 5.10.17טו' תשרי ,ערב סוכות
 2.10.17יב' תשרי ,יום לימודים
אין לימודים
ראשון במחוננים
 – 8-13/10חופש סוכות
אין לימודים
 19.10.167כ"ט תשרי
 16.10.167כ"ו תשרי
יום לימודים ראשון בתכנית
יום לימודים ראשון בתכנית
המצטיינים
המצטיינים
 23.10.17ג' חשון

 26.10.17ו' חשון

 29.10.17ט' חשון

 30.10.17י' חשון

 2.11.17י"ג חשון

 5.11.17ט"ז חשון

 6.11.17י"ז חשון

 9.11.17כ' חשון

 13.11.17כ"ד חשון

 16.11.17כ"ז חשון

פתיחת סמסטר א' מכללת תל-חי

 12.11.17כ"ג חשון
טיול לחוף אכזיב וראש הנקרה

יום שישי – תכנית
הבוגרים

 19.11.17א' כסלו

 20.11.17ב' כסלו

מפגש ראשון של קבוצת ההורים

יום נושא

 26.11.17ח' כסלו

 27.11.17ט' כסלו

 30.11.17י"ב כסלו

 3.12.17ט"ו כסלו
 10.12.17כ"ב כסלו
יום זכויות האדם
חג החגים במרכז )בשיעור (4
 17.12.17כ"ט כסלו
חופש חנוכה ,אין לימודים

 4.12.17ט"ז כסלו

 7.12.17י"ט כסלו

 11.12.17כ"ג כסלו
חג החגים במרכז )בשיעור (4
 18.12.17ל' כסלו
חופש חנוכה ,אין לימודים

 14.12.17כ"ו כסלו
חופש חנוכה ,אין לימודים

 24.12.17ו' טבת

 25.12.17ז' טבת

 28.12.17י' טבת

 31.12.17י"ג טבת

 1.1.18י"ד טבת

 4.1.18י"ז טבת

 7.1.18כ' טבת
 14.1.18כ"ז טבת
יום לימודים אחרון למחצית א'
מחוננים ומצטיינים
 21.1.18ה' שבט
שבוע מעבר מחציות ,אירוע אחר
הצהריים להורים ולתלמידים
אין לימודים במצטיינים

 8.1.18כ"א טבת
 15.1.18כ"ח טבת
יום לימודים אחרון למחצית א'
מחוננים ומצטיינים
 22.1.18ו' שבט
שבוע מעבר מחציות ,אירוע אחר
הצהריים להורים ולתלמידים
אין לימודים במצטיינים

 11.1.18כ"ד טבת
 18.1.18ב' שבט
יום לימודים אחרון למחצית א'
סוף סמסטר א' מכללת תל-חי

 14ימים  2 +אירועי אחה"צ

 14ימים  2 +אירועי אחה"צ

 14ימים 1 +אירוע אחה"צ

 27.10.17ז' חשון
מפגש  1תכנית הבוגרים

 23.11.17ה' כסלו
 1.12.17י"ג כסלו
מפגש  2תכנית הבוגרים

 21.12.17ג' טבת
חג החגים במרכז )בשיעור (4

יום תלמידים מלמדים

 5.1.18י"ח טבת
מפגש  3תכנית הבוגרים
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מחצית ב'
המודגש בכהה  -לא מתקיימים לימודים במרכז
יום חמישי – כיתות ז'-ט'

יום ראשון  -כיתות ג'-ד'

יום שני – כיתות ה'-ו'

 28.1.18י"ב שבט ,יום לימודים ראשון
במחצית ב' ,ערב מחצית בתכנית
המצטיינים

 29.1.18י"ג שבט ,יום לימודים
ראשון במחצית ב' ,ערב מחצית
בתכנית המצטיינים

 1.2.18ט"ז שבט

 4.2.18י"ט שבט

 5.2.18כ' שבט

 8.2.18כ"ג שבט

 11.2.18כ"ו שבט

 12.2.18כ"ז שבט

 15.2.18ל' שבט

יום שישי – תכנית
הבוגרים

 25.1.18ט' שבט ,חג הנביא אליהו
)אלח'דר( לדרוזים ,יום לימודים
ראשון במחצית ב'
 2.2.18י"ז שבט
מפגש  4תכנית הבוגרים

מפגש שני של קבוצת ההורים
 18.2.18ג' אדר

 19.2.18ד' אדר

משלחת המרכז ל CERN -עד ה22.2 -
 25.2.18י' אדר

 26.2.18י"א אדר ,י.ז .לטרומפלדור

אירוע פורים במרכז )בשיעור (4

אירוע פורים במרכז )בשיעור (4

 4.3.18י"ז אדר

 5.3.18י"ח אדר

 22.2.18ז' אדר
אירוע פורים במרכז )בשיעור (4
 1.3.18י"ד אדר ,חג פורים
אין לימודים
 8.3.18כ"א אדר

תחילת מחצית ב' מכללת תל-חי
 11.3.18כ"ד אדר
 18.3.18ב' ניסן
 8.4.18כ"ג ניסן
 15.4.18ל' ניסן

 15.3.18כ"ח אדר
 12.3.18כ"ה אדר
 22.3.18ו' ניסן חופש פסח
 19.3.18ג' ניסן
אין לימודים
 25.3.18ט' ניסן עד  7.4.18כ"ב ניסן – חופש הפסח ,אין לימודים
 12.4.18כ"ז ניסן
 9.4.18כ"ד ניסן
י.ז .לשואה ולגבורה
טקס במכללה
 19.4.18ד' אייר ,יום העצמאות
 16.4.18א' אייר
אין לימודים

 22.4.18ז' אייר

 23.4.18ח' אייר

יום נושא

טיול לגולן

 29.4.18י"ד אייר

 30.4.18ט"ו אייר

 6.5.18כ"א אייר

 7.5.18כ"ב אייר

 13.5.18כ"ח אייר ,יום ירושלים
 20.5.18ו' סיון ,חופש שבועות
אין לימודים

 14.5.18כ"ט אייר
 21.5.18ז' סיון ,חופש שבועות
אין לימודים

 27.5.18י"ג סיון

 28.5.18י"ד סיון

יום לימודים אחרון למחצית ב'

יום לימודים אחרון למחצית ב'

 9.3.18כ"ט אדר
מפגש  5תכנית הבוגרים

 20.4.18ה' אייר
מפגש  6תכנית הבוגרים

 26.4.18י"א אייר ,חג הנביא שועייב
 3.5.18י"ח אייר ,ל"ג בעומר
אין לימודים
 10.5.18כ"ה אייר
טיול של יומיים לניצנה -מפגש 7-8
תכנית הבוגרים

 11.5.18כ"ו אייר
טיול של יומיים
לניצנה -מפגש 7-8
תכנית הבוגרים

 17.5.18ג' סיון
 24.5.18י' סיון
נסיעת תלמידי בוריס למד"א
 31.5.18י"ז סיון

אירוע סיום השנה במצטיינים
 3.6.18כ' סיון ,אין לימודים,

 4.6.18כ"א סיון ,אין לימודים,

 7.6.18כ"ד סיון

יום השלמת פרויקטים לתלמידי ט'
שיחת סיכום שנה לצוות יום א'

יום השלמת פרויקטים לתלמידי ט'
שיחת סיכום שנה לצוות יום ב'

יום לימודים אחרון למחצית ב'

 10.6.18כז' סיון ,אין לימודים ,יום
היערכות לאירוע סיום

 11.6.18כ"ח סיון ,אין לימודים
אירוע סיום בתכנית המחוננים
שכבה צעירה

 17.6.18ד' תמוז ,אין לימודים ,יום
השתלמות לצוות

 18.6.18ה' תמוז ,אין לימודים,
אירוע סיום שנה לצוות )מחוננים
ומצטיינים(

טיול של יומיים לבוגרים לתל-אביב
)מפגש (9-10
 14.6.18א' תמוז ,אין לימודים,
שיחת סיכום שנה לצוות יום ה'
אירוע סיום בתכנית המחוננים
שכבה בוגרת
 21.6.18ח' תמוז ,אין לימודים,
הכנה ותדרוך בטחוני ליוצאים
למשלחת לבלגיה,

 24.6.18יא' תמוז ,אין לימודים ,יום
 25.6.18יב' תמוז ,אין לימודים ,יום  28.6.18טו' תמוז ,אין לימודים ,סוף
השתלמות לצוות
השתלמות לצוות
סמסטר ב' תל-חי
סוף יוני-שבוע ראשון של יולי – יציאת משלחת מרכזי המחוננים למחנה החלל בבלגיה
 14ימים  +יום טיול בשישי 1 +
 15ימים  1 +אירוע אחה"צ
 15ימים  1 +אירוע אחה"צ
אירוע אחר הצהריים

 8.6.18כ"ה סיון
טיול של יומיים
לבוגרים לתל-אביב
)מפגש (9-10
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