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 لفت انتباه املديرين واملعّلمني

 ג"התשל)أ( التابعة لـ "أنظمة التعليم الرمسّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام املاّدة 
للمديرين واملعّلمني،  مة  ملز   الواردة يف منشورات املدير العامّ  (" تكون تعليمات املدير العامّ 1973)

 وعليهم التصّرف وفق ا هلا.
صدرت فيه. ومع شرت يف نفس الشهر الذي أُ تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة اليت نُ 

، تقع  ذلك، ويف أعقاب التغيريات والتعديالت اليت حتدث من وقت آلخر على أنظمة املدير العامّ 
فحص فيما لو متّ إجراء تغيري منذ إعالن املنشور، وال تابعةامل على مستخدم هذه الكّراسة مسؤولّية

تّباع التوجيهات األكثر حتديث ا حول كّل امن خالل تصّفحه ملوقع وزارة الرتبية والتعليم.  جيب 
 موضوع.
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   2019-2020 الدراسيّ  العام افتتاح. 1
ّحديومّاألّوساطمجيعّاألويفّةّساتّالتعليميّ يفّمجيعّاملؤسّ 2020ّ-2019ّافتتاحّالعامّالدراسيّ ّمّ يت

ّ.1.9.2019املوافق:ّ

   2019-2020 الدراسيّ  العام اختتام. 2
ّ.2020ّّحزيران30ّّيفّاتريخّيومّالثالاثءّةّويفّرايضّاألطفالّينتهيّالعامّالدراسيّ يّ البتدائدارسّايفّامل

ّّ"املفتانيم"وةّاالبتدائيّ ّفوقيفّاملدارسّ يومّويفّالصفوفّالثالثةّعشرّوالرابعةّعشرّينتهيّالعامّالدراسي 
ّ.2020حزيران20ّّيفّاتريخّالسبتّ

 عدد األّّيم التعليمّية. 3

 ّي لألّّيم التعليمّية يف املدارس اّليت تعّلم مخسة أّّيم يف األسبوعع الكلّ اجملمو  •
o تعليميًّا.اّيومّ 184ّعنّّماّالّيقلّ ّ-ةّيّ يفّاملدارسّاالبتدائ 
o ّتعليميًّا.اّيومّ 176ّعنّّماّالّيقلّ ّ-ةّاالبتدائيّ ّفوقيفّاملدارس 

 تعّلم سّتة أّّيم يف األسبوعاجملموع الكّلّي لألّّيم التعليمّية يف املدارس اّليت  •
o تعليميًّا.اّيومّ  218عنّّماّالّيقلّ ّ-ةّيّ يفّاملدارسّاالبتدائ 
o ّم 210عنّّماّالّيقلّ ّ-ةّبتدائيّ االّفوقيفّاملدارس ّتعليمي ة.ّأاي 

 على عاتق مدير املدرسة. 2020-2019 الدراسيّ  عامة للتعليميّ م الّيّ األ تغطية تقع مسؤولية

  واألعياد العطل جدول. 4
 العربّية املدارس واألعياد يف العطل جدول

 العطل الرمسّية 4.1
ّيومّاخلميس 24.12.2019ّثالاثءاليومّمنّّءّ ابتدا :عطلة الشتاءأ.   .9.1.2020ّحّت 

ّيوم6.4.2020ّّاالثننيّيومّمنّّءّ ابتدا: عطلة الربيعب.  تتجد دّ 21.4.2020الثالاثءّحّت 
   .22.4.2020 يومّاألربعاءصباحّالدراسةّ

ّاألربعاء :يوم االستقاللت.  29.4.2020ّ يوم .ّ ّالدراسة ّتتجد د ّاخلميسّصباح يوم
30.4.2020. 
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ّ :الصيفعطلة ث. 
ّاألطفال • ّرايض ّويف ّاالبتدائي ة ّاملدارس ّيف ّالصيف ّعطلة ّاألربعاءّصباحّتبدأ  يوم

1.7.2020. 
املفتانيمّويفّتبدأّعطلةّالصيفّيفّاملدارسّاإلعدادي ةّويفّاملدارسّفوقّاالبتدائي ة،ّيفّ •

 .21.6.2020 يومّاألحدصباحّمؤس ساتّأتهيلّعامليّسلكّالتعليمّ

 يوم الغفران 4.2
ّيومّجيبّاسرتدادّّ،ّمّيومّالغفرانعلّ تّ املدارسّاليتّالّيفّيفّاملدنّاملختلطةّّوّال يتّاملدارسّيف تعليمي 

 .التفتيشّالعام ّومعّاللواءّابلتنسيقّمعيفّإحدىّالعطل،ّ

 

 األعياد 4.3
ّللمعل منيّاملسلمنيّال ذينّي عل مونّيفّاملدارسّالعربي ة –جدول أعياد املسلمنيأ. 

يفّاجملتمعّلتعليمّكبريّلبلّمديرّقسمّّمنّقّ بالغّإرسالّّيتمّ ابلنسبةّللتواريخّاحملد دةّسوفّ

ّ.العربّ 
ّ

 يوم واحد التاريخ العيد
ليلةّاإلسراءّواملعراجّ

ّ)صعودّالنيبّإىلّالسماء(
تعملّاملدارسّحبسبّدروسّخمتصرة،ّعلىّالنحوّّرجب27ّ

ّ:التايل
شهرّالصيامّّ–رمضانّ

1440ّيفّالسنةّاهلجري ةّ
يبدأّيومّالعملّخاللّشهرّرمضانّيفّاملدارسّ –ّ

هباّمنّاملسلمنيّأوّنسبةّ املسلمنيّفيهاّال يتّطال 
%ّكاملعتادّويفّموعدّال25ّتبلغّأكثرّمنّ

ّكل ّدرس8.30ّيتجاوزّالساعةّ .ّيتم ّاختصار
ّ.دقائق10ّملد ةّ

عيدّالفطرّ)عيدّوقفّ
ّالصيام(

-ابتداء ّمنّاليومّال
ّلشهرّرمضان30ّ

دقائقّكحد 10ّّاحةّإىلّميكنّتقصريّكل ّاسرّت -
أقصى.ّبينماّاالسرتاحةّاليتّتستغرقّمخسّدقائقّ

ّ.بنيّدرسّودرسّتبقىّكاملعتاد
مّعطلةّّعيدّاألضحىّاملبارك ّأربعةّأاي 
رأسّالسنةّاهلجري ةّ

1441ّ
مّالعيدّذيّاحلج ة30ّ-من ّمساءّالعيدّوأربعةّأاي 
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 أعياد اجلماعة األمحديّةب. 
أعالهابإلضافةّإىلّاألعيادّاإلسالميّ  يفّاملواعيديتغي بونّنيّنيّاألمحديّ عل ماملّ،ّفإنّ ةّاملذكورّة ّأيض ّا

ّالتالية:
 التاريخ اليوم العيد

20.2.2020ّّيومّاخلميسّيومّاإلصالحّاملوعود 
23.3.2020ّّيومّاالثننيّيومّاملسيحّاملوعود

27.5.2020ّّيومّاألربعاءّ(החליפותيومّاخلالفةّ)
ّ
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 أعياد املعّلمني املسيحّيني اّلذين يعّلمون يف املدارس العربّية .ت
لّيون، ك، الالتني، اإلجنيالكاثوليّالعيد

 وارنةامل
 واألرمن واألرثوذكسالروم 

27.9.2019ّ يومّاجلمعة14.9.2019ّ يومّالسبتّعيدّالصليب
ّيومّاخلميسمنّّعيدّامليالدّاجمليد ّيومّالثالاثءّوحّت 

24-26.12.2019ّ
ّ :الرومّواألرثوذكس

ّاألربعاءمنّ -6ّاالثننيّوحّت 
8.1.2020ّ

 :األرمن
-18 االثننيّوحّت ّّالسبتمنّ

20.1.2020ّ
رأسّالسنةّ

ّامليالدي ة
14.1.2020ّ يومّالثالاثء1.1.2020ّ يومّاألربعاء

19.1.2020ّ يومّاألحد 6.1.2020 يومّاالثننيّالغطاس
 :الرومّواألرثوذكسّ         25.3.2020 ربعاءيومّاألّالبشارة

  7.4.2020 يومّالثالاثء
20.4.2020ّ يومّاالثنني :األرمن

12.4.2020ّ يومّاألحد5.4.2020ّ األحدّيومّأحدّالشعانني
16.4.2020ّ يومّاخلميس9.4.2020ّ يومّاخلميسّمخيسّاألسرار

17.4.2020ّ يومّاجلمعة10.4.2020ّ يومّاجلمعةّاجلمعةّالعظيمة
18.4.2020ّ يومّالسبت11.4.2020ّ يومّالسبتّسبتّالنور

الفصحّاجمليدّ
م( ّ)ثالثةّأاي 

ّالثالاثءّوحّت ّّاألحدمنّ
12-14.4.2020ّ

ّالثالاثءّوحّت ّّاألحدمنّ
19-21.4.2020ّ

28.5.2020ّّيومّاخلميس21.5.2020ّّيومّاخلميسّ الصعود
-31.5 األحدّواالثننيّالعنصرةّ)يومان(

1.6.2020ّ
 8.6.2020-7 األحدّواالثنني

ّ
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 أعياد خاّصةث. 
 التاريخ العيد الطائفة
دخولّالسي دّاملسيحّإىلّّالكاثوليكّوالالتني

ّاهليكل
ّ 2.2.2020 يومّاألحد

دخولّالسي دّاملسيحّإىلّ الرومّواألرثوذكس
ّاهليكل

ّ 15.2.2020يومّالسبتّ

ّ 9.2.2020يومّاألحدّّمارّمارونّاملوارنة
ّّأربعاءّالرمادّاإلجنيليون

ّّمخيسّاجلسدّيفّفس وطةّفقط
ّ

 16.11.2019ّ-جريسّرما :عيد خاّص ليافا، الرملة واللدج. 
 

 يف املدارس العربّية( )للمعّلمني الدروز اّلذين يعّلمون رزيّةد الدعياألا .ح
 مالحظات التاريخ اليوم العيد

    10.9.2019ّالثالاثءّيومّالنيبّسبالن
   25.1.2020ّالسبتّعيدّالنيبّاخلضر
ّاالثننيّعيدّالنيبّشعيب م 27.4.2020 حّت 24.4.2020ّّمنّّمنّاجلمعةّحّت  ّأربعةّأاي 

م    ّحىاألضعيدّ ّمساءّالعيدّوأربعةّأاي 

 يف املدارس العربّية( )للمعّلمني اليهود اّلذين يعّلموناألعياد اليهوديّة .  خ
 مالحظات التاريخ اليوم العيد

 12.00 ابتداءّمنّالساعة 29.9.2019ّاألحد مساءّرأسّالسنة
ّّالثالاثء السنةّرأس    11.9.2019-10ّاألربعاءحّت 

ّالغفراناءّيومّسم
ّويومّالغفران

ّاألربعاء    9.10.2019-8  الثالاثءّحّت 

ّثننييومّاالّ-لّللعيداليومّاألوّ ّالعرش
ّثننييومّاالّ-واليومّاألخريّللعيد

14.10.2019 
21.10.2019 

  

اخلميسّيومّّ-اليومّاألو لّللعيدّالفصح
ّيومّاألربعاءّ-واليومّاألخريّللعيد

9.4.2020 
15.4.2020 

  

   29.5.2020ّاجلمعةّصرةالعن
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 األماكن السّكانّية املختلطة )إسالم، مسيحّيون، دروز( /املدارس. 5
املدارس/ّاألماكنّالسك انيةّاملعني ةّبتوحيدّاألعيادّوفق اّإلجراءاتّوزارةّالرتبيةّوالتعليم،ّمعّاحملافظة5.1ّّ

مّامللزمةّ ّلعلىّاستيفاءّعددّاألاي  ّرّفلبندّالوفق ا يفّهذهّالرسالة،ّوبشرطّأنّتكونّنسبة3ّّعي 
 %.25أكثرّمنّّتالميذّإحدىّالطوائف

دّاألعيادّومالءمةّالعطلّإىلّمديرّاللواءّمنّخاللّالسلطةّاحمللي ةّلّالطلباتّاخلاص ةّبتوحيترس 5.2
نيّعنّث لدارس،ّمم،ّمديريّاملاملنطقةّالسلطةّاحمللي ة،ّمفت شّبعدّموافقةّمجيعّاألطرافّيفّالبلدةّ)
ّ.املعل مني،ّاهلستدروتّونقابةّاملعل مني(

اّتبد لّمبوجبهاّفقطبعدّاحلصولّعلىّمصادقةّتوحيدّاألعيادّومالءمةّالعطلّجيبّالعملّ 5.3 ؛ّألّن 
ّابلعطلّواألعياد. كل ّتغي بّملعل مّيتعد ىّاملصادقةّأعالهّيعتربّتغي  ب اّغريّّّكل ّتوجيهّآخرّخاص 

وخيصمّمن ّأجره.ّقانوينّ 
اّملنظومةّتوحيدّاألعيادّملزمةّأبنّتعرضّملديرّاملدارسّاملوجودةّيفّالبلداتّاملختلطةّوالّتعملّوفقّ  5.4

ّللبندّالفرعيّ  مّالتعليمي ةّامللزمة،ّوفق ا للحصول3ّّّاللواءّخط ةّللمحافظةّعلىّتغطيةّمجيعّاألاي 
ّمني.ةّاملعلّ وتّونقابط ةّملديرّاللواءّوابلتنسيقّمعّهستدّرعلىّمصادقته.ّتقد مّاخل

ّيفّ .5.5 ّتغيريّيفّجدولّالعطل.ّويفّاحلاالتّاالستثنائي ةّميكنّالتوج هّللمديرّالعام  نعّإجراءّأي  مي 
ّالوزارةّمنّخاللّمديرّاللواء.

 املدارس الكنسّية. 6

العطلّواألعيادّال ذيّمت ّجتهيزهّابلتعاونّمعّمكتبّّجدولّبتستطيعّاملدارسّالكنسي ةّالعملّمبوج
ّ.متريرهّملديريّاأللويةّوسيتمّ لكنسي ةّملدارسّاا

 2021-2020افتتاح السنة الدراسّية . 7
الدراسي ّة افتتاحّالسنّة الثالاثّء2021ّ-2020يتمّ  املؤس ساتّالرتبوي ة.1.9.2020ّصباحّيوّم ّيفّمجيّع
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  بليغاتت

  2019 نيسان  8/טע العاّم، املدير منشور
 

 مالحظات .8
ةّللعطلةّخاللّشهرّمّإضافيّ الثةّأايّ ختتارّاملدارسّاالبتدائي ةّورايضّاألطفالّيفّالبلداتّفس وطةّومعلياّث

ّ،ّشرطّأنّتكون2019ّتشرينّالثاينّ مّالتعليميةّامللزمةّوفق اّللبندّالفرعي  ّكل ّاألاي  يف3ّّقدّاستوفت
ّ.للمنطقةّالعطلةّمنّخاللّاملفت شّاإلداريّ ّهذهّالرسالة.ّعلىّمديرّاملدرسةّأنّيقومّبتبليغّاللواءّبتواريخ

ّ

 العريّب، وسطلالستفسار ميكن التوّجه للسّيد عبدهللا خطيب، مدير قسم كبري للتعليم يف ال
 025604234تلفون: 
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 2019 نيسان  8/טע العاّم، املدير منشور 

     

 إعدادها:تركيز ومتابعة سريورة الرتمجة و 
ّالعربي ة.مرشدةّقطري ةّللغةّّ-طروبّخليلّ

 
 ة:غة العربيّ طاقم الرتمجة للّ 

ّمرشدةّقطري ةّللغةّالعربي ة.ّ-طروبّخليلّ
ّغةّالعربي ة.مرشدةّقطري ةّللّ ّ-ّلبىنّحديد

 
 :وتنسيق تصميم

ّ.للبيداغوجياّالرقمي ةمرشدةّقطري ةّّ-راويةّبولص
 

 :ومتابعة إشراف

 .العربّ  تمعاجمل يف للتعليمّأّقسم مدير -خطيبّ هللا عبد
 

 

 :العامّ  العنوان اإللكرتوينّ جملمع مناشري املدير
https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx 

 ابللغة العربّية: العامّ  ملناشري املدير
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/h
ozerMankal.htm 
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https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerMankal.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerMankal.htm

