מבנה שנת הלימודים בתכנית מצטיינים תשע"ח 2017-2018
מחצית א'
המודגש באפור  -לא מתקיימים לימודים במרכז
יום ראשון
כתות ג' מצטיינים

יום שני
כתות ו'-ט' מצטיינים

יום שלישי
כתות ד'-ה' מצטיינים

 3.9.17י"ב אלול

 4.9.17י"ג אלול

 5.9.17י"ד אלול

אירוע פתיחת שנה בתכנית
המצטיינים

אירוע פתיחת שנה בתכנית
המצטיינים

אירוע פתיחת שנה בתכנית
המצטיינים

 ,13.10 – 10.9י"ט אלול  -כ"ג תשרי – חגי תשרי
15.10.17כ"ה תשרי

 16.10.17כ"ו תשרי

 17.10.17כ"ז תשרי

 22.10.17ב' חשון

 23.10.17ג' חשון

 24.10.17ד' חשון

 29.10.17ט' חשון

 30.10.17י' חשון

 31.10.17י"א חשון

 5.11.17ט"ז חשון

 6.11.17י"ז חשון

 7.11.17י"ח חשון

 12.11.17כ"ג חשון

 13.11.17כ"ד חשון

 14.11.17כ"ה חשון

 19.11.17א' כסלו

 20.11.17ב' כסלו

 21.11.17ג' כסלו

 26.11.17ח' כסלו

 27.11.17ט' כסלו

 28.11.17י' כסלו

 3.12.17ט"ו כסלו

 4.12.17ט"ז כסלו

 5.12.17י"ז כסלו

 10.12.17כ"ב כסלו

 11.12.17כ"ג כסלו

 12.12.17כ"ד כסלו

 ,13-20/12/2017כ"ה כסלו – ב' טבת  -חופשת חנוכה

 24.12.17ו' טבת יום לימודים מיוחד
והרצאת אורח

 25.12.17ז' טבת יום לימודים
מיוחד והרצאת אורח

 26.12.17ח' טבת יום לימודים מיוחד
והרצאת אורח

 31.12.17י"ג טבת

 1.1.18י"ד טבת

 2.1.18ט"ו טבת

ישיבת צוות והערכות לאירוע מחצית
 7.1.18כ' טבת

 8.1.18כ"א טבת

 9.1.18כ"ב טבת

 14.1.18כ"ז טבת

 15.1.18כ"ח טבת

 16.1.17כ"ט טבת

יום לימודים אחרון למחצית א'

יום לימודים אחרון למחצית א'

יום לימודים אחרון למחצית א'

 21.1.18ה' שבט

 22.1.18ו' שבט

 23.1.18ז' שבט

שבוע מעבר מחציות – אין לימודים

שבוע מעבר מחציות – אין לימודים

שבוע מעבר מחציות – אין לימודים

 28.1.18י"ב שבט

 29.1.18י"ג שבט

 30.1.18י"ד שבט

ערב מחצית תלמידים והורים

ערב מחצית תלמידים והורים

ערב מחצית תלמידים והורים

 13ימים  2 +אירועי אחה"צ

 13ימים  2 +אירועי אחה"צ

 13ימים  2 +אירועי אחה"צ

מחצית ב'
המודגש באפור  -לא מתקיימים לימודים במרכז
 4.2.18י"ט שבט

 5.2.18כ' שבט

 6.2.18כ"א שבט

יום לימודים ראשון במחצית ב'

יום לימודים ראשון במחצית ב'

יום לימודים ראשון במחצית ב'

 11.2.18כ"ו שבט

 12.2.18כ"ז שבט

 13.2.18כ"ח שבט

 18.2.18ג' אדר

 19.2.18ד' אדר

 20.2.18ה' אדר

 25.2.18י' אדר

 26.2.18י"א אדר

 27.2.18י"ב אדר

 4.3.18י"ז אדר

 5.3.18י"ח אדר

 6.3.18י"ט אדר

 11.3.18כ"ד אדר

 12.3.18כ"ה אדר

 13.3.18כ"ו אדר

 18.3.18ב' ניסן

 19.3.18ג' ניסן

 20.3.18ד' ניסן

 25.3.18ט' ניסן עד  7.4.18כ"ב ניסן -חופשת פסח ,אין לימודים
 8.4.18כ"ג ניסן

 9.4.18כ"ד ניסן

 10.4.18כ"ה ניסן

 15.4.18ל' ניסן

 16.4.18א' אייר

 17.4.18ב' אייר

 22.4.18ז' אייר

 23.4.18ח' אייר

 24.4.18ט' אייר

ישיבת צוות הערכות לאירוע סיום שנה

ישיבת צוות הערכות לאירוע סיום

ישיבת צוות הערכות לאירוע סיום שנה

 29.4.18י"ד אייר

 30.4.18ט"ו אייר

 1.5.18ט"ז אייר

 6.5.18כ"א אייר

 7.5.18כ"ב אייר

 8.5.18כ"ג אייר

ערב יום הזיכרון – אין לימודים

שיחות סיכום לצוות מצטיינים
 13.5.18כ"ח אייר

 14.5.18כ"ט אייר

 15.5.18א' סיון

יום אחרון ללימודים במחצית

יום אחרון ללימודים במחצית

יום אחרון ללימודים במחצית

 20.5.18ו' סיון עד  21.5.18ז' סיון
חג השבועות

 22.5.18ח' סיון
אין לימודים

 27.5.18י"ג סיון

 28.5.18י"ד סיון

 29.5.18ט"ו סיון

אירוע סיום שנה במצטיינים

אין לימודים

אין לימודים

 13ימים  1 +אירועי אחה"צ

 12ימים  1 +אירועי אחה"צ

 13ימים  1 +אירועי אחה"צ

חופשת הקיץ תחל בבתי הספר העל-יסודיים ,ביום רביעי ,ז' בתמוז התשע"ח 20 ,ביוני .2018
חופשת הקיץ תחל בבתי הספר היסודיים ,ביום שישי ,ט"ז בתמוז התשע"ח 29 ,ביוני .2018

