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 לוח החופשות, החגים והימים המיוחדים           

 בשנת הלימודים התשע"ג

 הערות כלליות

ת הלימודים התשע"ג תיפתח בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי נש .1
י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה ביום -יסודיים, בכיתות י"ג-הספר העל

 . 7117באוגוסט  72שני, ט' באלול התשע"ב, 

 

 לימודים תסתיים כדלקמן:שנת ה .7
ביוני  71ביום חמישי, י"ב בתמוז התשע"ג,  יסודיים:-בבתי הספר העל -

7112. 

ביום ראשון, כ"ב בתמוז התשע"ב,  בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים: -
 ביוני התשע"ג. 21

 

בשל ארבעת הימים שנגרעו מחופשת הקיץ יוחזרו  ימי חופשה במהלך שנת  .2
 הלן:הלימודים כמפורט ל

 72-72י"ב בתשרי התשע"ג, -י"א שני ימים בין יום הכיפורים לחג הסוכות:
. לפיכך תחל חופשת יום הכיפורים וסוכות ביום שלישי, ט' 7117בספטמבר 

, ותסתיים ביום שלישי, כ"ג בתשרי 7117בספטמבר  72בתשרי התשע"ג, 
שרי . הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בת7117באוקטובר  9התשע"ג, 
 .7117באוקטובר  11התשע"ג, 

. 7117בדצמבר  9כ"ה בכסלו התשע"ג,  יום נוסף בתחילת חופשת החנוכה:
, 7117בדצמבר  9ביום ראשון, כ"ה בכסלו התשע"ג,   לפיכך תחל חופשת חנוכה

. הלימודים 7117בדצמבר  11ותסתיים ביום ראשון, ג' בטבת התשע"ג, 
 .7117בדצמבר  12יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ג, 

. 7112באפריל  79: י"ט באייר התשע"ג, יום נוסף בהמשך לחופשת ל"ג בעומר
באפריל  72לפיכך תחל חופשת ל"ג בעומר ביום ראשון, י"ח באייר התשע"ג, 

. הלימודים 7112באפריל  79, ותסתיים ביום שני, י"ט באייר התשע"ג, 7112
 .7112פריל בא 21יתחדשו ביום שלישי, כ' באייר התשע"ג, 

 
 72שנת הלימודים התשע"ד תיפתח ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג,  .4

 .7112באוגוסט 
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 לתשומת לב המנהלים והמורים

)א( ל"תקנות חינוך ממלכתי )סדרי פיקוח( 2לפי האמור בסעיף 

", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1922-התשל"ג

מנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג המנכ"ל מחייבות את ה

 לפיהן.
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 ארגון ומינהל . 3

 מבנה שנת הלימודים  3.3

לוח החופשות, החגים והימים    3.3-3 )עב( 
המיוחדים במגזר היהודי בשנת 

 הלימודים התשע"ג

 

תי הספר היסודיים, : הלימודים בגני הילדים, בבפתיחת שנת הלימודים .1
י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה -יסודיים, בכיתות י"ג-הספר העל-בבתי

, בשעה הראשונה לפי 7117באוגוסט  72יתחילו ביום שני, ט' באלול התשע"ב, 
 מערכת  השעות הקבועה. 

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט ראש השנה:  .7
. הלימודים 7117בספטמבר  12-11עד ב' בתשרי התשע"ג, באלול התשע"ב 

, בשעה  הראשונה 7117בספטמבר  19יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ג, 
 לפי מערכת השעות הקבועה.

, 7117בספטמבר  72מיום שלישי, ט' בתשרי התשע"ג,  יום הכיפורים וסוכות: .2
. הלימודים יתחדשו 7117באוקטובר  9עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ג, 

, בשעה הראשונה לפי 7117באוקטובר  11ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ג, 
 מערכת השעות הקבועה.

 .7117בנובמבר  14: יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ג, חג הסיגד      . 4

ג'  , עד יום ראשון, 7117בדצמבר  9מיום ראשון, כ"ה בכסלו התשע"ג, חנוכה:  .2
. הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת 7117בדצמבר  11בטבת התשע"ג, 

  , בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.7117בדצמבר  12התשע"ג, 

 .7112בינואר  71יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ג, ט"ו בשבט:  .1
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. 7112בפברואר  72-74ט"ו באדר התשע"ג, -הימים ראשון ושני, י"דפורים:  .2
, בשעה 7112בפברואר  71שלישי, ט"ז באדר התשע"ג,  הלימודים יתחדשו ביום

 הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 , עד יום שלישי )אסרו חג(,7112במרס  11, מיום שבת, ה' בניסן התשע"ג פסח: .2
. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן 7112באפריל  7כ"ב בניסן התשע"ג, 

 נה לפי מערכת השעות הקבועה., בשעה הראשו7112באפריל  2התשע"ג, 

  )נדחה(. 7112באפריל  11יום שלישי, ו' באייר התשע"ג, יום העצמאות:  .9
, בשעה 7112באפריל  12הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ג, 

 הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

. 7112פריל בא 79-72י"ט באייר התשע"ג, -ימים ראשון ושני, י"חהל"ג בעומר:  .11
, בשעה 7112באפריל  21הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ' באייר התשע"ג, 

 הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

. יום ירושלים 7112במאי  2יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ג, יום ירושלים:  .11
מצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים. בחינוך 

 נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.דתי -הממלכתי

ז' -ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'חג השבועות:  .17
. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון 7112במאי  11-14בסיוון התשע"ג, 

 , בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.7112במאי  12התשע"ג, 

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שני, גרת הקיץ: פ .12
 .     7112ביולי  1כ"ג בתמוז התשע"ג, 

יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה -בבתי הספר העל 
ביוני   71י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, י"ג בתמוז התשע"ג, -ובכיתות י"ג

7112. 

 72תשע"ד תתקיים ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג, פתיחת שנה"ל ה
 .7103באוגוסט 

ימי צום .14
 

 .7117בספטמבר  19ג' בתשרי התשע"ג,  יום רביעי,צום גדליה: 

 .7117בדצמבר  72יום ראשון, י' בטבת התשע"ג, עשרה בטבת: 

 .7112בפברואר  71יום חמישי, י"א באדר התשע"ג,  )הוקדמה(: תענית אסתר

                                                 

הספר שבהם המורים והתלמידים צמים, -בימי הצום המתקיימים במהלך שנת הלימודים, בבתי  

 .12:21יסתיימו הלימודים בשעה 
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 .7112ביוני  72יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ג,  ר בתמוז:שבעה עש

. הצום חל במהלך 7112ביולי  11יום שלישי, ט' באב התשע"ג,  תשעה באב:
 חופשת הקיץ. בתי הספר יעסקו במשמעותו של היום במהלך שנת הלימודים.

 

 ימי זיכרון ממלכתיים .12

יקדישו בימים אלה  ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים
 חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים.

באוקטובר   12יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג, יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: 
 שנים להירצחו(. 11) 7117

באוקטובר  72יום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ג, יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: 
 שנים להירצחו(. 12) 7117

 .7117בנובמבר  19יום שני, ה' בכסלו תשע"ג, יון ז"ל: יום הזיכרון לדוד בן גור

יום ראשון, י' בטבת התשע"ג,  במערכת החינוך: ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל
 2)יום הזיכרון עצמו חל ביום ראשון, כ"ט בתמוז התשע"ג,  7117בדצמבר  72

 (.7112ביולי 

 71שע"ג, יום חמישי, י"א באדר תיום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: 
 . 7112בפברואר 

באפריל  2יום שני, כ"ח בניסן התשע"ג,  יום הזיכרון לשואה ולגבורה )נדחה(:
7112. 

באפריל  12יום שני, ה' באייר התשע"ג,  )נדחה(: יום הזיכרון לחללי צה"ל
7112 . 

יום ראשון, י"א באייר  ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל במערכת החינוך:
)יום הזיכרון עצמו חל ביום שישי, כ' בתמוז  7112 באפריל 71התשע"ג, 
 (.7112ביוני  72התשע"ג, 

יום רביעי, כ"ח באייר  יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל:
 .7112במאי  2התשע"ג, 

 

מנהל האגף לשיפור מעמד המורה  בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כהן,
 .17-3514215ם ובקרה, טל' וסגן מנהל המינהל לכוח אדם, תיאו
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לוח החופשות והחגים במגזר הערבי    3.3-5)עב( 
 בשנת הלימודים התשע"ג

 

   7103-7107פתיחת שנת הלימודים התשע"ג,   .0

שנת הלימודים התשע"ג תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שני, 
 .72.2.7117ט' באלול התשע"ב, 

 

 ימי הלימודים תוספת ימי החופשה וסך  .7

 ימי החופשה שהוספו לחופשות הרשמיות הם כדלקמן:

 .9-11.1.7112כ"ח בטבת התשע"ג, -ימים בסוף חופשת החורף, כ"ז 7

 .74-71.2.7112ט"ו בניסן התשע"ג, -ימים בתחילת חופשת האביב, י"ג 2

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע בשנת 
 הלימודים התשע"ג

ימי לימוד, כולל ארבעת ימי  124בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות   -
 .7112הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 

ימי לימוד, כולל ארבעת ימי  121יסודיים יתקיימו לפחות -בבתי הספר העל   -
 .7112הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 

שנת סך כל ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים שישה ימים בשבוע ב
 הלימודים התשע"ג

ימי לימוד, כולל ארבעת ימי  771בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות    -
 .7112הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 

ימי לימוד, כולל ארבעת ימי  711יסודיים יתקיימו לפחות -בבתי הספר העל   -
 .7112הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 

 יותו של מנהל בית הספר בלבד.קיום מכסת ימי הלימוד היא באחר
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 חופשות רשמיות  .3

 חופשת החורף  2.1

עד יום חמישי, כ"ח  ,74.17.7117מיום שני, י"א בטבת התשע"ג,  החל 
 , ועד בכלל. 11.1.7112בטבת התשע"ג, 

  

 חופשת האביב   2.7

, עד יום חמישי, א' 74.2.7112החל מיום ראשון, י"ג בניסן התשע"ג, 
 , ועד בכלל. 11.4.7112ג, באייר התשע"

 

 יום העצמאות  2.2

   .11.4.7112יום ג', ו' באייר התשע"ג, 

 

 חופשת הקיץ  2.4

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שני,  -
   .1.2.7112כ"ג בתמוז התשע"ג, 

יסודיים, במפת"נים ובמוסדות -בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל -
ובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום שישי, י"ג בתמוז להכשרת ע

   .71.1.7112התשע"ג, 

( תיפתח ביום שלישי, כ"א 7104-7103שנת הלימודים התשע"ד, )
 , בכל מוסדות החינוך.72.2.7103באלול התשע"ג, 

יום הכיפורים: בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים     2.2
זיר יום לימודים באחת מהחופשות ביום הכיפורים חייבים להח

   בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז.
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 החגים     .4

  החגים המוסלמיים   4.1

התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף החינוך  בדברהודעות 
 במגזר הערבי.

 

 הערות התאריך החג

לילת אלאיסרא 
ואל מיעראג' 

)עליית הנביא 
 השמיימה(

 ום אחד י ב"רג'ב" 72

חודש   –רמדאן 
הצום בשנה 

   0433ההג'רית 

בתי הספר פועלים במתכונת  בחופשת הקיץ
 שיעורים מקוצרת כדלקמן:

יום העבודה בחודש הרמדאן  -
בבתי הספר שאוכלוסייתם 

מוסלמית או שאחוז הילדים 
 72%המוסלמים בהם הוא מעל 
. 2:21-יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ

 ות.דק 11-כל שיעור יקוצר ב

 11-אפשר לקצר כל הפסקה ב -
דקות לכל היותר. ההפסקה בת 
חמש הדקות בין שיעור לשיעור 

 תתקיים כרגיל.

עיד אל פיטר )חג 
 הפסקת הצום(

 21-החל מהיום ה
 לתחילת הרמדאן

ארבעה ימי חופשה )חל בחופשת 
 הקיץ( 

עיד אלאדחא )חג 
 הקרבן(

 ערב החג וארבעת ימי החג  

ראשית השנה 
 0434 ההג'רית

 יומיים  ל"די אלחג'א" 21-מ

יום הולדת הנביא 
 מוחמד

 יום אחד  ב"רביע אלאוול" 17
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 החגים של העדה האחמדית   4.7

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים 
 במועדים האלה:

 התאריך היום בשבוע החג

 י' באדר התשע"ג יום רביעי יום הרפורמה המובטח
71.7.7112  

 התשע"ג י"ב בניסן  יום שבת יום המשיח המובטח
72.2.7112  

 י"ח בסיוון התשע"ג שני   יום יום החליפות
72.2.7112  

 
החגים הדרוזיים )למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר     4.2

 הערבי(

 הערות התאריך היום בשבוע החג 

יום הנביא 
 סבלאן

 "בהתשע  כ"ג באלול יום שני
11.9.7117 

  

חג הנביא אליהו, 
 עיד אל חד'ר

 יום שישי
  

 י"ד בשבט התשע"ג
72.1.7112 

  

חג הנביא 
 שועייב

 י"ז באייר התשע"ג-י"ד שבת-רביעי
74-72.4.7112 

 ארבעה ימים

ערב החג וארבעת      עיד אלאדחא
 ימי החג

 
 החגים של העדה הבהאית   4.4

 הערות התאריך החג

 י' בניסן התשע"ג "ראש השנה "נורוז
71.2.7112 

 יום אחד

 שלושה ימים   רדואן

 יום אחד לחודש ג'מאדי אוול 2-ב הצהרת הבאב

 יום אחד במוחרם 1 הולדת הבאב

 יום אחד במוחרם 7 הולדת בהא אללה

 יום אחד   עליית בהא אללה

 יום אחד בשעבאן 77 מות הבאב על קידוש השם
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 החגים הנוצריים 4.2

ים, הלאטינים, הקתול החג
 האנג'לים והמארונים

היוונים, 
האורתודוקסים 

 והארמנים

 ,14.9.7117 חג הצלב
 כ"ז באלול התשע"ב

72.9.7117  
 י"א בתשרי התשע"ג

 74-72-71.17.7117 חג המולד
 התשע"ג י"ג  בטבת -י"א

1-2-2.1.7112 
 כ"ו בטבת התשע"ג-כ"ד

 הארמנים: 
12-19-71.1.7112  

 ט' בשבט התשע"ג-ז'

   1.1.7112 ראשית השנה
 י"ט בטבת התשע"ג

14.1.7112 
 ג' בשבט התשע"ג

  1.1.7112 ההתגלות
 כ"ד בטבת התשע"ג

19.1.7112 
 ח'  בשבט התשע"ג

  72.2.7112 הבשורה
 י"ד בניסן התשע"ג

2.4.7112   
 כ"ז בניסן התשע"ג

 74.2.7112 יום ראשון של הדקל
 י"ג בניסן התשע"ג

72.4.7112 
 תשע"גי"ח באייר ה

 72.2.7112 יום "ח'מיס אלאסראר"
 התשע"ג  י"ז בניסן

7.2.7112 
 כ"ב באייר התשע"ג

 79.2.7112 יום שישי הגדול
 י"ח בניסן התשע"ג

2.2.7112 
 כ"ג באייר התשע"ג

 21.2.7112 שבת האור
 י"ט  בניסן התשע"ג

4.2.7112 
 כ"ד  באייר התשע"ג

 21.2-7.4.7112 ימים( 3פסחא )
 התשע"ג כ"ב בניסן-כ'

2-2.2.7112 
 כ"ז באייר התשע"ג-כ"ה

 9.2.7112 עלייה השמיימה 
 כ"ט באייר התשע"ג

12.1.7112 
 ה' בתמוז התשע"ג

 19-71.2.7112 שבועות )יומיים(
 י"א בסיוון התשע"ג-י'

72-74.1.7112 
 ט"ז בתמוז התשע"ג-ט"ו
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 חגים ייחודיים

 התאריך החג העדה

  7.7.7112   כניסת המשיח אל ההיכל הקתולים
 כ"ב בשבט התשע"ג

יום חמישי של  הגוף, 
 בפסוטה בלבד

              

  12.7.7112 כניסת המשיח אל ההיכל האורתודוקסים
 ה' באדר  התשע"ג

 9.7.7112 מאר מארון  המארונים
 התשע"ג  כ"ט  בשבט

 
 

 חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד 4.1

 ' בכסלו התשע"ג., ב11.11.7117 מאר ג'רייס:      

 

 החגים היהודיים )למורים היהודים(  4.2

 
 הערות התאריך היום בשבוע החג

 
ערב ראש 

 השנה
   כ"ט באלול התשע"ב ראשון

11.9.7117 
 07.11מהשעה 

בתשרי  ב'-א' שלישי-שני ראש השנה
       התשע"ג

12-12.9.7117 

  

ערב יום כיפור 
 ויום כיפור*

 י התשע"גי' בתשר-ט' רביעי -שלישי 
72-71.9.7117 

  

היום הראשון של  סוכות
 יום שני, -החג

היום האחרון של 
 יום שני -החג

 ט"ו בתשרי התשע"ג
1.11.7117 

 כ"ב בתשרי התשע"ג
2.11.7117 

  

היום הראשון של  פסח
 יום שלישי, –החג 

היום האחרון של 
     יום שני –החג 

 ט"ו בניסן התשע"ג
71.2.7112 

 ג כ"א בניסן התשע"
1.4.7112 

  

 ו' בסיוון התשע"ג רביעי שבועות
12.2.7112 
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 הערות  .3

בתי ספר שבהם לומדים תלמידים מעדות שונות, כגון ביישובים    2.1
תלמידים מאותה עדה, רשאים לבקש  72%מעורבים, ובהם לפחות 

לסגור את בתי הספר בחגיהם של התלמידים הללו. על מנהל בית הספר 
כתב למפקח. סגירת בית הספר תתאפשר רק לאחר להגיש בקשה ב

 קבלת אישור מהמחוז.

מהמורים מאותה עדה אמורים להיעדר לרגל חג  72%בתי ספר שבהם    2.7
רשאים לבקש לסגור את בית הספר במהלך החג. על מנהל בית הספר 
להגיש בקשה בכתב למפקח. סגירת בית הספר תתאפשר רק לאחר 

 קבלת אישור מהמחוז.

בתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע, שימי המנוחה שלהם בימי    2.2
ואשר יתקיימו בהם לימודים מעבר ראשון ושישי או שבת וראשון, 

, יהיו רשאים (7למכסת הימים שנקבעה בכל שלב גיל )כמפורט בסעיף 
להאריך את החופשות בתיאום עם המחוז ובאישורו, ובתנאי שיעמדו 

 יומה אחראי מנהל בית הספר.במכסת ימי הלימודים שלק

כל שינוי בלוח הזמנים מחייב הגשת בקשה עם תחילת שנת הלימודים    2.4
 התשע"ג ומותנה בקבלת אישור המחוז מראש.

  

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב,                                                    
 .17-3514734במגזר הערבי, טל'  מנהל אגף החינוך
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לוח החופשות והחגים במגזר הדרוזי          3.3-2)עב( 
 בשנת הלימודים התשע"ג

 

 7107-7103פתיחת שנת הלימודים התשע"ג,   .0

לימודים התשע"ג תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שני, שנת ה
 .72.12.7117ט' באלול התשע"ב, 

 

 חופשות רשמיות  .7

 חופשת החורף 7.1

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תימשך החופשה שישה עשר ימים,  
, עד יום שלישי, כ"ו 74.17.7117החל מיום שני, י"א בטבת התשע"ג, 

 , ועד בכלל.2.1.7112ע"ג, התש בטבת

יסודיים תימשך החופשה תשעה עשר ימים, החל מיום -בבתי הספר העל 
, עד יום שלישי, כ"ו בטבת 71.17.7117שישי, ח' בטבת התשע"ג, 

 , ועד בכלל.2.1.7112התשע"ג, 

 

 חופשת האביב 7.7

החופשה תימשך שישה עשר ימים, החל מיום שישי, י"א בניסן התשע"ג,  
 , ועד בכלל.1.4.7112, עד יום שבת, כ"ו בניסן התשע"ג, 77.12.7112

 

 יסודיים בלבד-לבתי הספר העל -יום הכיפורים  7.2

 . 71.9.7117יום רביעי, י' בתשרי התשע"ג,        

 

 יום העצמאות  7.4

 .11.4.7112ו' באייר התשע"ג,  יום שלישי,  
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 חופשת הקיץ 7.2

ם תחל חופשת הקיץ ביום שני, כ"ג בבתי הספר היסודיים ובגני הילדי 
 .1.2.7112בתמוז התשע"ג, 

יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום שישי, י"ג בתמוז -בבתי הספר העל 
 .71.1.7112התשע"ג, 

 

 72פתיחת שנה"ל התשע"ד תתקיים ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג, 
 , בכל מוסדות החינוך.7103באוגוסט 

 

 החגים  .3

 )למורים ולתלמידים הדרוזים(החגים הדרוזיים  2.1

יום אחד, יום שני, כ"ג באלול התשע"ב, חג הנביא סבלאן:  -
11.9.7117. 

ז' בחשוון   שמונה ימים, מיום שלישי,חג אלאדחא )הקרבן(:  -
, עד יום שלישי, י"ד בחשוון התשע"ג, 72.11.7117התשע"ג, 
 , ועד בכלל.21.11.7117

התשע"ג,  שי, י"ג בשבטיומיים, יום חמיחג הנביא אלחדר:  -
 . 72.1.7112, עד יום שישי, י"ד בשבט התשע"ג, 74.1.7112

י"ג באייר התשע"ג,  שבעה ימים, מיום שלישי, חג הנביא שועייב:  -
 , ועד בכלל.79.4.7112שני, י"ט באייר התשע"ג,  יום , עד 72.4.7112

 

 החגים המוסלמיים )למורים ולתלמידים המוסלמים( 2.7

לתחילת הרמדאן  21-שלושה ימים, החל מהיום ה טר:חג אלפי -
(. החג חל בחופשת 12.2.7117-)כנראה ביום ל' באב התשע"ב, ה

 הקיץ.

ארבעה ימים )כנראה מיום רביעי, ח' בחשוון  חג אלאדחא )הקרבן(:    -
, 72.11.17,  עד יום שבת, י"א בחשוון התשע"ג, 74.11.7117התשע"ג, 

 ועד בכלל(.

אלחג'א )כנראה -די 21-יום אחד, ב :0434יג'רית ראש השנה הה -
 (.14.11.7117ביום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ג, 
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ברביע אלאואל )כנראה  17-יום אחד, ב יום הולדת הנביא מוחמד: -
 (.74.1.7112ביום חמישי, י"ג בשבט התשע"ג, 

 החגים היהודיים )למורים היהודים( 2.2

ב'  בתשרי  התשע"ג,       -א'  ו : בימים  שני  ושלישי, ראש השנה -
12-12.9.7117. 

 .71.9.7117: יום רביעי, י' בתשרי התשע"ג, יום הכיפורים -

, עד יום ראשון, 1.11.7117: מיום שני, ט"ו בתשרי התשע"ג, סוכות -
 .2.11.7117כ"א בתשרי התשע"ג, 

)חל בחופשת האביב(: מיום שלישי, ט"ו בניסן התשע"ג,  פסח -
 .  1.4.7112,  עד יום שני, כ"א בניסן התשע"ג, 71.2.7112

 .12.2.7112: יום רביעי, ו' בסיוון התשע"ג, שבועות -

 

 החגים הנוצריים )לתלמידים ולמורים הנוצרים(  .4

קתולים, פרוטסטנטים  החג
 ומרונים

 אורתודוקסים

י"ג בטבת -, י"א74-71.17.7117 חג המולד
 התשע"ג, )חופשת חורף(

כ"ו בטבת -כ"ד, 1-2.1.7112
 התשע"ג,  )חופשת חורף(

, י"ט בטבת התשע"ג, 1.1.7112 ראש השנה
 )חופשת חורף(

 , ג' בשבט התשע"ג  14.1.7112

, כ"ד בטבת התשע"ג,  1.1.7112 חג ההתגלות
 )חופשת חורף(

 , ח' בשבט התשע"ג  19.1.7112

, י"ד בניסן התשע"ג, 72.2.7112 יום הבשורה
 )חופשת אביב(

 , כ"ז בניסן התשע"ג  2.4.7112

, י"ג בניסן התשע"ג, 74.2.7112 חג הדקלים
 )חופשת אביב(

 , י"ח באייר התשע"ג  72.4.7112

יום שישי 
 הגדול

, י"ח בניסן התשע"ג,  79.2.7112
 )חופשת אביב(

 , כ"ג באייר התשע"ג  2.2.7112

, כ' בניסן 21.2.7112-מ פסחא
, כ"ב 7.4.7112התשע"ג, עד 

 ג, )חופשת אביב(בניסן התשע"

, כ"ה באייר 2.2.7112-מ
, כ"ז 2.2.7112התשע"ג, עד 

 באייר התשע"ג  

עלייה 
 השמיימה

 , ה' בתמוז התשע"ג  12.1.7112 , כ"ט באייר התשע"ג  9.2.7112
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י"א בסיוון -, י'19-71.2.7112 שבועות

 התשע"ג  

ט"ז בתמוז -, ט"ו72-74.1.7112

 התשע"ג  

 הערות

מגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת מנהלי בתי הספר ב .1
 הלימודים על  פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. 

 שישה ימים בשבועסך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם    -.       7
 יהיה:

 ימי לימוד  771בבתי הספר היסודיים  * 

 ימי לימוד.  711יסודיים -בבתי הספר העל  *

 חמישה ימים בשבועלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם סך כל ימי ה  -
 יהיה: 

 ימי לימוד     124היסודיים בבתי הספר  * 

 ימי לימוד. 121יסודיים  -בבתי הספר העל * 

כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה )איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית  .2
התלמידים, מסיק זיתים( חייבת אישור מראש של הממונה על החינוך 

 דרוזי והצ'רקסי ושל מינהלת המחוז. ה

איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה  אחרת הוא  .4
 . 72%לפחות 

הצעות לאיחוד חגים יישלחו לממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי  -
ע"י הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב )רשות 

ספר, נציגי מורים, הסתדרות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי ה
 המורים וארגון המורים(.

, על פיה בלבדלאחר אישור התכנית לאיחוד החגים, יש לפעול  -
כל מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא חופשות וחגים. 

היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית 
 ותנוכה משכרו.

יה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב החזרת ימי מסיק הזיתים תה .2
 בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.

 אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות. .1
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         בשאלות אפשר לפנות אל לשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי,
 .14-2537310, פקס' 14-2537311טל' 



                                                                                            
 הודעות

 
 יוליב 0התשע"ב,  תמוזב י"א, )ב(01"ל עב/מנכ חוזר                              

2102  
  

 

 

23 

לוח החופשות בישיבות התיכוניות    3.3-2 ב()ע
 ובאולפנות בשנה"ל התשע"ג

 

 .7117באוגוסט  71: יום ראשון, ח' באלול התשע"ב, פתיחת שנת הלימודים       .1

, עד יום 7117בספטמבר  11מיום ראשון, כ"ט באלול התשע"ב, ראש השנה:  .7
 בבוקר.  7117בספטמבר  19רביעי, ג' בתשרי התשע"ג, 

, 7117בספטמבר  72מיום שלישי, ט' בתשרי התשע"ג,  יום הכיפורים וסוכות: .2
 . 7117באוקטובר  9עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ג, 

, 7117בנובמבר  11: מיום שישי, ב' בכסלו התשע"ג, שבת ארגון, פרשת תולדות.     4
 .19:11, בשעה 7117בנובמבר  12עד יום ראשון, ד' בכסלו התשע"ג, 

, עד יום ראשון, ג' 7117בדצמבר  9מיום ראשון, כ"ה בכסלו התשע"ג, חנוכה:  .2
 , בערב.7117בדצמבר  11בטבת התשע"ג, 

 . 7112בפברואר  72-74ט"ו באדר התשע"ג, -הימים ראשון ושני, י"דפורים:  .1

כ"ב בניסן  , עד יום שלישי,7112במרס  11מיום שבת ה' בניסן התשע"ג,  פסח: .2
 , בערב. 7112באפריל  7התשע"ג, 

  .7112באפריל  11יום שלישי, ו' באייר התשע"ג, יום העצמאות )נדחה(:  .2

 . 7112באפריל  79-72י"ט באייר התשע"ג, -הימים ראשון ושני, י"חל"ג בעומר:  .9

במאי התשע"ג, עד יום  14מיום שלישי, ה' בסיוון התשע"ג, חג השבועות:  .11
 . 7112במאי  11, חמישי, ז' בסיוון התשע"ג

, 7112ביוני  71יום שישי, י"ג בתמוז התשע"ג, סיום שנת הלימודים התשע"ג:  .11
 בתום יום הלימודים.

באוגוסט  73פתיחת שנה"ל התשע"ד תתקיים ביום ראשון, י"ט באלול התשע"ג, 
7103. 
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                         בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כהן,                                      
מנהל האגף לשיפור מעמד המורה וסגן מנהל המינהל לכוח אדם,                    

 .17-3514215תיאום ובקרה, טל'    
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לוח החופשות בחינוך החרדי  בשנה"ל   3.3-9)עב( 
 התשע"ג

 

 לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות   .0

י הספר היסודיים לבנות זהה ללוח החופשות לוח החופשות בגנים ובבת

 במגזר היהודי הכללי,  למעט השינוי להלן:

 .7112במרץ  12יום שישי, ד' בניסן התשע"ג,  יום חופשה:

 .7117בדצמבר  9יום ראשון, כ"ה בכסלו התשע"ג,  יום לימוד חלופי:

 יסודיים לבנות-לוח החופשות בבתי הספר העל  .7

 .7117באוגוסט  71ום ראשון, ח' באלול התשע"ב, : ישנת הלימודים פתיחת

, עד יום 7117בספטמבר  14: מיום שישי, כ"ז באלול התשע"ב, השנה ראש
 .7117בספטמבר  19רביעי, ג' בתשרי התשע"ג, 

 .7117בספטמבר  19: יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ג, צום גדליה

, עד 7117ספטמבר ב 74: מיום שני, ח' בתשרי התשע"ג, יום הכיפורים וסוכות
. הלימודים יתחדשו ביום 7117באוקטובר  9יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ג, 

 .7117באוקטובר  11רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ג, 

ראשון, , ועד ליום 7117בדצמבר  9: מיום ראשון, כ"ה בכסלו התשע"ג, חנוכה
טבת . הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' ב7117בדצמבר  11ג' בטבת התשע"ג, 

 .7117בדצמבר  12התשע"ג, 

, עד יום שני, ט"ו 7112בפברואר  71: מיום חמישי, י"א באדר התשע"ג, פורים
 .7112בפברואר  72באדר התשע"ג, 

, ועד יום רביעי, כ"ג 7112במרץ  17: מיום שלישי, א' בניסן התשע"ג, פסח
 .7112באפריל  2בניסן התשע"ג, 

 .7112באפריל  11התשע"ג, : יום שלישי, ו' באייר יום העצמאות

 .7112באפריל  72: יום ראשון, י"ח באייר התשע"ג, ל"ג בעומר

, ועד יום חמישי, ז' 7112במאי  12: מיום שני, ד' בסיוון התשע"ג, שבועות
 .7112במאי  11בסיוון התשע"ג,  
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 .7112ביוני   72מיום שלישי, י"ז בתמוז  התשע"ג,  חופשת הקיץ:

ול התשע"ב, ד' בתשרי התשע"ב, ח' בתשרי התשע"ג, הימים כ"ז באלהערה: 
וד' בסיוון התשע"ג צויינו כימי חופשה, אולם בתי הספר יכולים לבחור ללמד 
בהם. בתי הספר שאינם מנצלים ימים אלו לחופשה יסיימו את שנת הלימודים 

 .7112ביוני  71ביום חמישי, י"ב בתמוז התשע"ג, 

 

 

יסודיים -בתי הספר היסודיים והעללוח החופשות בגני הילדים וב .3
 בנים

היהודי פר לבנים זהה ללוח החופשות במגזר לוח החופשות בגנים ובבתי הס

 :הכללי,  למעט השינוי להלן

 .7117באוגוסט  19יום ראשון, א' באלול התשע"ב, פתיחת שנת הלימודים: 

מיום שלישי, ט' בגני ילדים ובבתי הספר היסודיים:  יום הכיפורים וסוכות
 9, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ג, 7117בספטמבר  72בתשרי התשע"ג, 

 11יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ג,  . הלימודים7117באוקטובר 
 .7117באוקטובר 

מיום שלישי, ט'  יסודיים )בישיבות(:-בבתי הספר העל יום הכיפורים וסוכות
 11, עד יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ג, 7117בספטמבר  72בתשרי התשע"ג, 

 .7117באוקטובר 

 19ניסן התשע"ג, מיום שלישי, ח' ב פסח בגני ילדים ובבתי הספר היסודיים:
. הלימודים 7112באפריל  7, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ג, 7112במרץ 

 .7112באפריל  2יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ג, 

מיום שלישי, א' בניסן התשע"ג,  יסודיים )בישיבות(:-פסח בבתי הספר העל
 .7112במאי  11, עד יום רביעי, ל' בניסן התשע"ג, 7112במרץ  17

, עד יום רביעי, 7112ביולי  11מיום רביעי, ט' באב התשע"ג,  חופשת הקיץ:
 .7112בספטמבר  2כ"ט באב התשע"ג, 

 .17-3510409לבירורים אפשר לפנות אל האגף המוכר שאינו רשמי, טל' 

 
                                                 


ונוסף ביום ד' באייר  ,7117ביולי  1משפט זה נשמט מההודעה שפורסמה ביום י"א בתמוז התשע"ב,  

הסר ספק וכדי להבהיר כי על מוסדות החינוך במגזר החרדי  . זאת למען7112באפריל  14התשע"ג, 
 .לקיים את ימי החופשה הנהוגים על פי חוק במדינת ישראל וביניהם יום העצמאות
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לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה    3.3-01)עב( 
במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל 

 התשע"ג

מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד  לוח
 בשנת הלימודים התשע"ג

מס' ימי  עד תאריך )כולל(  מתאריך  המגזר החופשה
 הלימוד

טרום 
 סוכות

יום חמישי, י"א  יהודי
בתשרי  התשע"ג     

בספטמבר  72)
7117) 

יום שישי, י"ב בתשרי 
 התשע"ג 

 (7117בספטמבר  72)

7 
 
 

יום שלישי, ט"ז  דייהו סוכות
בתשרי התשע"ג        

 (7117באוקטובר  7)

יום ראשון, כ"א בתשרי 
 התשע"ג 

 (7117באוקטובר  2)

2 
 
 

יום ראשון, כ"ה  יהודי חנוכה
בכסלו התשע"ג          

 (7117בדצמבר  9)

יום ראשון, ג' בטבת  
 התשע"ג 

 (7117בדצמבר  11)

2 
 
 

יום ראשון, ו' בניסן  יהודי פסח
ע"ג             התש

 (7112במרץ 12)

יום ראשון, י"ג בניסן 
 התשע"ג 

 (7112במרץ  74)

2 
 
 

חופשת 
 החורף*

יום שני, י"א בטבת  ערבי
התשע"ג                   

 (7117בדצמבר  74)

יום חמישי, כ"ח בטבת 
 התשע"ג 

 (7112בינואר  11)

14 
 
 

חופשת 
 החורף*

יום שני, י"א בטבת  דרוזי
 התשע"ג 

 (7117בדצמבר  74)

יום שלישי, כ"ו בטבת 
 התשע"ג 

 17 (7112בינואר  2)

חופשת 

 האביב*

יום ראשון, י"ג  ערבי

 בניסן התשע"ג 

 (7112במרץ   74)

יום חמישי, א' באייר 

 התשע"ג 

 (7112באפריל  11)

12 

 
 

 ייתכנו שינויים במועדים *
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 המגזר החופשה

 מתאריך 
 

 עד תאריך )כולל(
 
  

מס' 
ימי 

 ימודהל

חופשת 

 האביב*

יום שישי, י"א בניסן  דרוזי

 התשע"ג 

 (7112במרץ  77)

יום שבת, כ"ו בניסן 

 התשע"ג 

 (7112באפריל  1)

11 

חודש יולי 

גנ"י  –

 ויסודי

יום שני, כ"ג בתמוז  יהודי

 התשע"ג 

 (7112ביולי  1)

יום רביעי, כ"ד באב 

 התשע"ג 

 (7112ביולי  21)

72** 

, כ"ג בתמוז יום שני ערבי ודרוזי

 התשע"ג 

 (7112ביולי  1)

יום רביעי, כ"ד באב 

 התשע"ג 

 (7112ביולי  21)

72 

החודשים 

יולי -יוני

חט"ב 

 וחט"ע

יום שישי, י"ג בתמוז  יהודי

 התשע"ג 

 (7112ביוני  71)

יום שישי, י"ב באב 

 התשע"ג 

 (7112ביולי  19)

72 

יום שישי, י"ג בתמוז  ערבי ודרוזי

 התשע"ג 

 (7112י ביונ 71)

יום שישי, י"ב באב 

 התשע"ג 

 (7112ביולי  19)

71 

החודשים 

 –יולי 

חט"ב 

 וחט"ע

יום ראשון, י"ד באב  יהודי

 התשע"ג 

 (7112ביולי  71)

 

יום רביעי , כ"ד באב 

 התשע"ג 

 (7112ביולי  21)

 

11 

יום ראשון, י"ד באב  יהודי

 התשע"ג 

 (7112ביולי  71)

יום רביעי , כ"ד באב 

 התשע"ג 

 (7112ביולי  21)

11 

חודש 

אוגוסט 

 גנ"י ויסודי

יום חמישי, כ"ה באב  יהודי

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  1)

יום שישי, ג' באלול 

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  9)

2 

יום חמישי, כ"ה באב  ערבי ודרוזי

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  1)

יום שישי, ג' באלול 

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  9)

1 

 
 שינויים במועדיםייתכנו  *

 שעות בודדות )למעט ממסגרות לתלמידים בעלי אוטיזם( 17יש להפחית  ** 
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מס'  עד תאריך )כולל(  מתאריך  המגזר החופשה
ימי 

 הלימוד

חודש 

אוגוסט  

חט"ב 

 –וחט"ע 

לקויות 

מורכבות 

בבתי"ס 

לחינוך 

מיוחד 

 בלבד

יום חמישי, כ"ה באב  יהודי

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  1)

יום שישי, ג' באלול 

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  9)

2 

יום חמישי, כ"ה באב  ערבי ודרוזי

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  1)

יום שישי, ג' באלול 

 התשע"ג 

 (7112באוגוסט  9)

1 

 
 
 
 

                                                לפרטים אפשר לפנות אל האגף לחינוך מיוחד, 
 .17-3513721/2טל' 
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