משרד החינוך

وزارة الرتبية والتعليم

חוזר המנהל הכללי

العام
منشور املدير ّ
הודעות

تبليغات
ّ
العربية في العام الدراس ّي 2020-2019
جدول العطل واألعياد في املدارس
ע"ט8/
نيسان 2019
متّت هذه الرتمجة كخدمة للناطقني ابللغة العربيّة.

عند وقوع التباس يف الرتمجة للعربيّة ،يرجى العودة للنسخة األصليّة املُلزمة املكتوبة ابللغة العربيّة.

تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ
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ّ
العربية في العام الدراس ّي 2020-2019
جدول العطل واألعياد في املدارس

لفت انتباه املديرين واملعلّمني

الرمسي (أنظمة التفتيش) لعام התשל"ג
املادة ( 3أ) التابعة لـ"أنظمة التعليم
وفقا ألحكام ّ
ّ
العام ملزمة للمديرين واملعلّمني،
العام الواردة يف منشورات املدير ّ
( ")1973تكون تعليمات املدير ّ
التصرف وفقا هلا.
وعليهم
ّ

الكراسة األنظمة اليت نُشرت يف نفس الشهر الذي أُصدرت فيه .ومع
تسهيال لكم ،ترّكز هذه ّ

العام ،تقع
ذلك ،ويف أعقاب التغيريات والتعديالت اليت حتدث من وقت آلخر على أنظمة املدير ّ

الكراسة مسؤوليّة املتابعة والفحص فيما لو متّ إجراء تغيري منذ إعالن املنشور،
على مستخدم هذه ّ
كل
من خالل تص ّفحه ملوقع وزارة الرتبية والتعليم .جيب اتّباع التوجيهات األكثر حتديثا حول ّ
موضوع.
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تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ

ّ
العربية في العام الدراس ّي 2020-2019
جدول العطل واألعياد في املدارس
اسي 2020-2019
 .1افتتاح العام الدر ّ

اسي 2019-2020
 .2اختتام العام الدر ّ
األّيم التعليميّة
 .3عدد ّ

 .4جدول العطل واألعياد (جدول العطل واألعياد يف املدارس العربيّة)
 4.1العطل الرمسيّة
 4.2يوم الغفران
 4.3األعياد
 .5املدارس /األماكن الس ّكانيّة املختلطة (إسالم ،مسيحيّون ،دروز)
 .6املدارس الكنسيّة
 .7افتتاح السنة الدراسيّة 2021-2020
 .8مالحظات

تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ
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ّ
العربية في العام الدراس ّي 2020-2019
جدول العطل واألعياد في املدارس

اسي 2020-2019
 .1افتتاح العام الدر ّ

يتمّّافتتاحّالعامّالدراسيّّّ2020-2019يفّمجيعّاملؤسّساتّالتعليميّةّويفّمجيعّاألوساطّيومّاألحدّ
املوافقّ .1.9.2019ّ:

اسي 2020-2019
 .2اختتام العام الدر ّ

يفّاملدارسّاالبتدائيّةّويفّرايضّاألطفالّينتهيّالعامّالدراسيّّيومّالثالاثءّيفّاتريخّّ30حزيرانّّ ّ.2020
يفّاملدارسّفوقّاالبتدائيّةّو"املفتانيم"ّويفّالصفوفّالثالثةّعشرّوالرابعةّعشرّينتهيّالعامّالدراسيّيومّ
السبتّيفّاتريخّّ20حزيرانّّ .2020

األّيم التعليميّة
 .3عدد ّ
لألّيم التعليميّة يف املدارس الّيت تعلّم مخسة ّأّيم يف األسبوع
• اجملموع الكلّ ّي ّ
 oيفّاملدارسّاالبتدائيّةّّ-ماّالّيقلّّعنّّ184يومّاّتعليميًّا.
 oيفّاملدارسّفوقّاالبتدائيّةّّ-ماّالّيقلّّعنّّ176يومّاّتعليميًّا.

لألّيم التعليميّة يف املدارس الّيت تعلّم ستّة ّأّيم يف األسبوع
ّي ّ
• اجملموع الكل ّ
 oيفّاملدارسّاالبتدائيّةّّ-ماّالّيقلّّعنّ 218يومّاّتعليميًّا.
 oيفّاملدارسّفوقّاالبتدائيّةّّ-ماّالّيقلّّعنّ 210أايمّتعليميةّ .

اسي  2020-2019على عاتق مدير املدرسة.
تقع مسؤولية تغطية األ ّّيم التعليميّة للعام الدر ّ
 .4جدول العطل واألعياد
جدول العطل واألعياد يف املدارس العربيّة
 4.1العطل الرمسيّة
أ .عطلة الشتاء :ابتداءّّمنّيومّالثالاثءّ 24.12.2019حّتّيومّاخلميسّ.9.1.2020
ب .عطلة الربيع :ابتداءّّمنّيومّاالثننيّّ6.4.2020حّتّيومّالثالاثءّ 21.4.2020تتجددّ
الدراسةّصباحّيومّاألربعاء .22.4.2020
ت .يوم االستقالل :يوم ّاألربعاء ّ .29.4.2020تتجدد ّالدراسة ّصباح ّيوم ّاخلميسّ
.30.4.2020
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تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ

ث .عطلة الصيفّ :

• تبدأ ّعطلة ّالصيف ّيف ّاملدارس ّاالبتدائية ّويف ّرايض ّاألطفال ّصباح ّيوم ّاألربعاء
.1.7.2020
• تبدأّعطلةّالصيفّيفّاملدارسّاإلعداديةّويفّاملدارسّفوقّاالبتدائيةّ،يفّاملفتانيمّويفّ
مؤسساتّأتهيلّعامليّسلكّالتعليمّصباحّيومّاألحد .21.6.2020

 4.2يوم الغفران
يفّاملدارسّاليتّيفّاملدنّاملختلطةّّويفّاملدارسّاليتّالّتّعلّمّيومّالغفرانّّ،جيبّاسرتدادّيومّتعليميّ
يفّإحدىّالعطلّ،ابلتنسيقّمعّالتفتيشّالعامّومعّاللواء.
 4.3األعياد
أ .جدول أعياد املسلمني– للمعلمنيّاملسلمنيّالذينّيعلمونّيفّاملدارسّالعربية ّ
بلّمديرّقسمّكبريّللتعليمّيفّاجملتمعّ
ّ
ابلنسبةّللتواريخّاحملددةّسوفّيتمّ ّإرسالّبالغّمنّقّ
العربّّ .
ّ

العيد
ليلةّاإلسراءّواملعراجّ
(صعودّالنيبّإىلّالسماء) ّ
رمضانّ–ّشهرّالصيامّ
يفّالسنةّاهلجريةّّ 1440

عيدّالفطرّ(عيدّوقفّ
الصيام) ّ
عيدّاألضحىّاملبارك ّ
رأسّالسنةّاهلجريةّ
ّ 1441

التاريخ
ّ27رجب ّ
ّ

يوم واحد
تعملّاملدارسّحبسبّدروسّخمتصرةّ،علىّالنحوّ
التايلّ :
–يبدأّيومّالعملّخاللّشهرّرمضانّيفّاملدارسّ
اليتّطالهباّمنّاملسلمنيّأوّنسبةّاملسلمنيّفيهاّ
تبلغّأكثرّمنّّ%25كاملعتادّويفّموعدّالّ
يتجاوزّالساعةّّ.8.30يتمّاختصارّكلّدرسّ
ملدةّّ10دقائقّ .

ابتداءّمنّاليومّال- -ميكنّتقصريّكلّاس ّرتاحةّإىلّّ10دقائقّكحدّ
ّ30لشهرّرمضان ّ أقصىّ.بينماّاالسرتاحةّاليتّتستغرقّمخسّدقائقّ
بنيّدرسّودرسّتبقىّكاملعتادّ .
ّ

أربعةّأايمّعطلة ّ

منّ30-ذيّاحلجة ّ مساءّالعيدّوأربعةّأايمّالعيد ّ

تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ
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ّ
العربية في العام الدراس ّي 2020-2019
جدول العطل واألعياد في املدارس

ب .أعياد اجلماعة األمحديّة
ابإلضافةّإىلّاألعيادّاإلسالميّةّاملذكورةّأعالهّ،فإنّّاملعلمنيّاألمحديّنيّيتغيبونّأيضاّيفّاملواعيدّ
التاليةّ :
العيد

اليوم

التاريخ

يومّاإلصالحّاملوعود ّ

يومّاخلميس ّ

ّ 20.2.2020

يومّاملسيحّاملوعود ّ

يومّاالثنني ّ

ّ 23.3.2020

يومّاخلالفةّ(החליפות) ّ

يومّاألربعاء ّ

ّ 27.5.2020

ّ
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تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ

ت .أعياد املعلّمني املسيحيّني الّذين يعلّمون يف املدارس العربيّة
العيد ّ

الكاثوليك ،الالتني ،اإلجنيليّون،
املوارنة

عيدّالصليب ّ

يومّالسبت ّ 14.9.2019

عيدّامليالدّاجمليد ّ منّيومّالثالاثءّوحّتّيومّاخلميس ّ
ّ 24-26.12.2019

الروم واألرثوذكس واألرمن

يومّاجلمعة ّ 27.9.2019
الرومّواألرثوذكسّ :
منّاالثننيّوحّتّاألربعاءّ6-
ّ 8.1.2020
األرمن:
منّالسبتّوحّتّّاالثنني 18-
ّ 20.1.2020

رأسّالسنةّ
امليالدية ّ

يومّاألربعاء ّ 1.1.2020

يومّالثالاثء ّ 14.1.2020

الغطاس ّ

يومّاالثنني 6.1.2020

يومّاألحد ّ 19.1.2020

البشارة ّ

يومّاألربعاء 25.3.2020

ّ الرومّواألرثوذكس:
يومّالثالاثء 7.4.2020
األرمن :يومّاالثنني ّ 20.4.2020

أحدّالشعانني ّ يومّاألحد ّ 5.4.2020

يومّاألحد ّ 12.4.2020

مخيسّاألسرار ّ يومّاخلميس ّ 9.4.2020

يومّاخلميس ّ 16.4.2020

اجلمعةّالعظيمة ّ يومّاجلمعة ّ 10.4.2020

يومّاجلمعة ّ 17.4.2020

سبتّالنور ّ

يومّالسبت ّ 11.4.2020

يومّالسبت ّ 18.4.2020

الفصحّاجمليدّ
(ثالثةّأايم) ّ

منّاألحدّوحّتّّالثالاثء ّ
ّ 12-14.4.2020

منّاألحدّوحّتّّالثالاثء ّ
ّ 19-21.4.2020

الصعود ّ

يومّاخلميسّّ 21.5.2020

يومّاخلميسّّ 28.5.2020

العنصرةّ(يومان) ّ األحدّواالثنني 31.5-
ّ 1.6.2020

األحدّواالثنني 7-8.6.2020

ّ

تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ
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ّ
العربية في العام الدراس ّي 2020-2019
جدول العطل واألعياد في املدارس

خاصة
ث .أعياد ّ

الطائفة

التاريخ

العيد

الكاثوليكّوالالتني ّ

دخولّالسيدّاملسيحّإىلّ
اهليكل ّ

يومّاألحد ّ 2.2.2020

الرومّواألرثوذكس

دخولّالسيدّاملسيحّإىلّ
اهليكل ّ

يومّالسبتّّ 15.2.2020

املوارنة ّ

مارّمارون ّ

يومّاألحدّّ 9.2.2020

اإلجنيليون ّ

أربعاءّالرماد ّ

ّ

يفّفسوطةّفقط ّ

مخيسّاجلسد ّ

ّ

ّ

خاص ليافا ،الرملة واللد :مارّجريس16.11.2019ّ-
ج .عيد ّ
ح .األعياد الدرزيّة (للمعلّمني الدروز الّذين يعلّمون يف املدارس العربيّة)

العيد

التاريخ

اليوم

يومّالنيبّسبالن ّ الثالاثء ّ

10.9.2019

عيدّالنيبّاخلضر ّ السبت ّ

25.1.2020

مالحظات

عيدّالنيبّشعيب ّ منّاجلمعةّحّتّاالثنني ّ منّّ24.4.2020حّتّ 27.4.2020

أربعةّأايم ّ

عيدّاألضحى ّ

مساءّالعيدّوأربعةّأايم ّ

خ .األعياد اليهوديّة (للمعلّمني اليهود الّذين يعلّمون يف املدارس العربيّة)

العيد

اليوم

التاريخ

مالحظات

مساءّرأسّالسنة

األحد ّ

29.9.2019

ابتداءّمنّالساعة 12.00

رأسّالسنة

الثالاثءّحّتّاألربعاء ّ

10-11.9.2019

مساءّيومّالغفرانّ
ويومّالغفران ّ

الثالاثءّحّتّاألربعاء

8-9.10.2019

العرش ّ

اليومّاألولّللعيدّ-يومّاالثننيّ
ّ
واليومّاألخريّللعيدّ-يومّاالثنني ّ

14.10.2019
21.10.2019

الفصح ّ

9.4.2020
اليومّاألولّللعيدّ-يومّاخلميسّ
واليومّاألخريّللعيدّ-يومّاألربعاء ّ 15.4.2020

العنصرة ّ

29.5.2020
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اجلمعة ّ

تبليغات
العام ،עט 8/نيسان 2019
منشور املدير ّ

 .5املدارس /األماكن الس ّكانيّة املختلطة (إسالم ،مسيحيّون ،دروز)
ّ5.1املدارسّ/األماكنّالسكانيةّاملعنيةّبتوحيدّاألعيادّوفقاّإلجراءاتّوزارةّالرتبيةّوالتعليمّ،معّاحملافظةّ
علىّاستيفاءّعددّاألايمّامللزمةّوفقاّللبندّالفّرعي ّّ 3يفّهذهّالرسالةّ،وبشرطّأنّتكونّنسبةّ
تالميذّإحدىّالطوائفّأكثرّمنّ.%25
 5.2ترسلّالطلباتّاخلاصةّبتوحيدّاألعيادّومالءمةّالعطلّإىلّمديرّاللواءّمنّخاللّالسلطةّاحملليةّ
بعدّموافقةّمجيعّاألطرافّيفّالبلدةّ(السلطةّاحملليةّ،مفتشّاملنطقةّّ،مديريّاملدارسّ،ممثلنيّعنّ
املعلمنيّ،اهلستدروتّونقابةّاملعلمني)ّ .
 5.3بعدّاحلصولّعلىّمصادقةّتوحيدّاألعيادّومالءمةّالعطلّجيبّالعملّمبوجبهاّفقط؛ّألّناّتبدلّ
كل ّتوجيهّآخرّخاص ّابلعطلّواألعيادّّ.كل ّتغيبّملعلمّيتعدىّاملصادقةّأعالهّيعتربّتغي باّغريّ
قانوينّوخيصمّمنّأجرهّ .
 5.4املدارسّاملوجودةّيفّالبلداتّاملختلطةّوالّتعملّوفقّاّملنظومةّتوحيدّاألعيادّملزمةّأبنّتعرضّملديرّ
اللواءّخطةّللمحافظةّعلىّتغطيةّمجيعّاألايمّالتعليميةّامللزمةّ،وفقاّللبندّالفرعيّ ّّ 3للحصولّ
علىّمصادقتهّ.تقدمّاخلطةّملديرّاللواءّوابلتنسيقّمعّهستدّروتّونقابةّاملعلّمنيّ .
 .5.5مينعّإجراءّأي ّتغيريّيفّجدولّالعطلّ.ويفّاحلاالتّاالستثنائيةّميكنّالتوجهّللمديرّالعام ّيفّ
الوزارةّمنّخاللّمديرّاللواءّ .
 .6املدارس الكنسيّة
تستطيعّاملدارسّالكنسيةّالعملّمبوجب ّجدول ّالعطلّواألعيادّالذيّمت ّجتهيزهّابلتعاونّمعّمكتبّ
املدارسّالكنسيةّوسيتمّّمتريرهّملديريّاأللويةّ .
 .7افتتاح السنة الدراسيّة 2021-2020
يتمّافتتاحّالسنةّالدراسيةّّ2021-2020صباحّيومّالثالاثءّّ1.9.2020يفّمجيعّاملؤسساتّالرتبويةّ .

تبليغات
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ّ
العربية في العام الدراس ّي 2020-2019
جدول العطل واألعياد في املدارس

 .8مالحظات
ختتارّاملدارسّاالبتدائيةّورايضّاألطفالّيفّالبلداتّفسوطةّومعلياّثالثةّأايّمّإضافيّةّللعطلةّخاللّشهرّ
تشرينّالثاينّّ،2019شرطّأنّتكونّقدّاستوفتّكل ّاألايمّالتعليميةّامللزمةّوفقاّللبندّالفرعي ّّ 3يفّ
هذهّالرسالةّ.علىّمديرّاملدرسةّأنّيقومّبتبليغّاللواءّبتواريخّالعطلةّمنّخاللّاملفتشّاإلداريّّللمنطقةّ .
ّ
العريب،
لالستفسار ميكن ّ
التوجه للسيّد عبدهللا خطيب ،مدير قسم كبري للتعليم يف الوسط ّ
تلفون025604234 :
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تركيز ومتابعة سريورة الرتمجة وإعدادها:

طروبّخليلّّ-مرشدةّقطريةّللغةّالعربيةّ .
طاقم الرتمجة للّغة العربيّة:
طروبّخليلّّ-مرشدةّقطريةّللغةّالعربيةّ .
لبىنّحديدّّ-مرشدةّقطريةّللّغةّالعربيةّ .
تصميم وتنسيق:
راويةّبولصّ-مرشدةّقطريةّللبيداغوجياّالرقميةّ .
إشراف ومتابعة:
عبد هللا خطيبّ -مدير قسمّأّللتعليم يف اجملتمع العربّ.

العام:
العنوان اإللكرتوينّ جملمع مناشري املدير ّ

https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx

العام ابللغة العربيّة:
ملناشري املدير ّ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/h
ozerMankal.htm
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