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 אוקטובר 

 פתיחת שנת הלימודים – 11 פתיחת שנת הלימודים – 10 פתיחת שנת הלימודים  -9  פתיחת שנת הלימודים -7
14-  16-  17 18-   
21-  23- 24-  25- 

יום שבתון במשק, בחירות  -30 -28
 לרשויות מקומיות

31- - 

 נובמבר 

-  -   1-  
4- 6-  7-  8- 

11-  13-  14-  15-  
 סיור לימודי -22 סיור לימודי -21 סיור לימודי  -20 סיור לימודי  -18
25-  27-  28-  29-  

   דצמבר

  חופשת חנוכה 4-10/12  -2

 -13  -12  - 11 יום אחרון לחופשת חנוכה  9/12
16-  18- 19- 20- 
 יום פתוח לצוותי חינוך -27 יום פתוח לצוותי חינוך -26 יום פתוח לצוותי חינוך -25 יום פתוח לצוותי חינוך -23
30- - - - 

ינואר 
2019 

-  1-  2-  3- 
6- 8-  9- 10- 

  בבוקר אין לימודים -13

 

15-  
 
 

 אחרון מחצית א' -16
          

 אחרון מחצית א' -17
 

 אחרון מחצית א' - 22  -20
 

 ה' אחה"צ-פעילות עם הורי ד' -23
  בבוקר אין לימודים

 
 
 

 ה' אחה"צ-פעילות עם הורי ד' -24
 בבוקר אין לימודים

 
 תחילת מחצית ב' - 29 -27 

- 
 
 

 תחילת מחצית ב' - 30
- 
 

 תחילת מחצית ב' - 13
- 
 

 פברואר 

3-  5 – 
 

6-  7-  
10- 12- 13- 14- 
17-  19 - 20- 21- 
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  -7  -6 מיצ"ב בעברית אין לימודים -5  -3

10-  12- 13- 14- 

 חופשת פורים -19-21/3 אין לימודים - 17

24 –  26 – 27 – 28 – 
31 –  - - - 

 אפריל 

- 2–  3–  4–  

  חופשת פסח – 10-27/4 אין לימודים –בחירות  -9  -7

28-  30-  -   - 

 – – 1– 2– 

 מאי 

 אין לימודים -יום העצמאות –9 אין לימודים - יום הזכרון –8 –7 –5

12- 14 - - 
 

15- 16- 

19-  21-  22- 
 

 אין לימודים  - ל"ג בעומר  23
 

 לכל תלמידי אירוע סיום  – 26
 -29  -28    ט' –המרכז, ד' 

30- 

  -6  לתשע"טמפגש אחרון  - 5  לתשע"טמפגש אחרון  - 4 - יוני

 ע"טמפגש אחרון לתש -13   - 
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