
                                                                                                                                                               

‰                                                                                          ˙ÂÚ„Â‰   

  

                          /‡Ú Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ10(·) ,ÊÂÓ˙· Ë"È  ,‡"Ú˘˙‰21 ·ÈÏÂÈ 2011  
    

  

 

1

 

מיוחדי� בשנת הלוח החופשות, החגי� והימי� 
  התשע"בהלימודי� 

  

  הערות כלליות

ביו� ה',  ,בכל המגזרי� ,תיפתח בכל מוסדות החינו� תשע"בשנת הלימודי� ה  .1

 כדלקמ�:  ותסתיי� ,1.9.2011 ,תשע"אהב' באלול 

 20.6.12ביו� רביעי, ל' בסיוו� התשע"ב,  :יסודיי�
בבתי הספר העל  -

ע"ב, ביו� שישי, ט' בתמוז התש: בבתי הספר היסודיי� ובגני הילדי�  -

   ).30.6.12(במגזר הערבי ביו� שבת, י' בתמוז התשע"ב,  29.6.12

  חופשת הקי� תקוצר בחמישה ימי�.  .2

התשע"ב.  ימי החופשה שנגרעו מחופשת הקי% יתווספו במהל� שנת הלימודי�  .3

וכ� לוח ימי  ,לוחות החופשה וימי הלימודי� במגזרי� היהודי, הערבי והדרוזי

  עודכנו בהתא�. ,ת החינו� המיוחדההפעלה בחופשות במוסדו

 . 27.8.2012, תשע"בהתשע"ג תיפתח ביו� ב', ט' באלול השנת הלימודי�   .4
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  ארגון ומינהל  .3

  מבנה שנת הלימודים   3.5

לוח החופשות, החגי� והימי�     3.5–16 (עא)
  המיוחדי� במגזר היהודי בהתשע"ב

  

 שנה"ל התשע"בהשינויי� בלוח החופשות במגזר היהודי ב  .1
החופשה תחל . ימי חופשה שלושהסוכות יתווספו חג הבי	 יו� הכיפורי� ל  -

  .7.10.2011 ,שי, ט' בתשרי התשע"ביביו�  ש

ותחל ביו� רביעי, כ"ה בכסלו  ,אחדחופשת החנוכה תוקד� ביו�   -

 .21.12.2011 ,התשע"ב

 ,"בותחל ביו� רביעי, ה' בניס	 התשעאחד חופשת הפסח תוקד� ביו�   -

28.3.2012. 

יו� ראשו	, ח' באלול חופשת הקי# תקוצר בחמישה ימי� ותסתיי� ב  -

 ).בעבר , כפי שהיה מקובל31.8& ב (במקו� 26.8.2012התשע"ב, 

 

 לוח החופשות החדש  .2 
הלימודי� בגני הילדי�, בבתי הספר היסודיי�,  פתיחת שנת הלימודי�:  -

מוסדות להכשרת עובדי י"ד וב&יסודיי�, בכיתות י"ג& בבתי הספר העל

, בשעה 2011בספטמבר  1הוראה יתחילו ביו� חמישי, ב' באלול התשע"א, 

 הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימי� רביעי, חמישי ושישי,  :ראש השנה  -

. 2011בספטמבר  30–28 כ"ט באלול התשע"א עד ב' בתשרי התשע"ב,

, 2011באוקטובר  �2 ראשו	, ד' בתשרי התשע"ב, הלימודי� יתחדשו ביו

 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
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באוקטובר  7 מיו� שישי, ט' בתשרי התשע"ב,יו� הכיפורי� וסוכות:   -

. הלימודי� 2011באוקטובר  22, עד יו� שבת, כ"ד בתשרי התשע"ב, 2011

, בשעה 2011באוקטובר  23יתחדשו ביו� ראשו	, כ"ה בתשרי התשע"ב, 

 הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

, עד יו� 2011בדצמבר  21מיו� רביעי, כ"ה בכסלו התשע"ב, חנוכה:  �

. הלימודי� יתחדשו ביו� 2011בדצמבר  28רביעי, ב' בטבת התשע"ב, 

, בשעה הראשונה לפי מערכת 2011בדצמבר  29חמישי, ג' בטבת התשע"ב, 

 השעות הקבועה.

. ט"ו בשבט 2012בפברואר  8י, ט"ו בשבט התשע"ב, יו� רביע ט"ו בשבט: �

(חג האילנות) הוא יו� נטיעות או טיולי�. א� מחמת מזג האוויר אי 

אפשר לעשות זאת, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורי� לשיחות 

 ולפעילויות חינוכיות הקשורות לט"ו בשבט.

במרס  9�7ט"ו באדר התשע"ב, & הימי� רביעי, חמישי ושישי, י"ג פורי�: �

במרס  11. הלימודי� יתחדשו ביו� ראשו	, י"ז באדר התשע"ב, 2012

 , בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.2012

, עד יו� שבת (אסרו 2012במרס  28  ,ה' בניס	 התשע"ב ,מיו� רביעי פסח: �

. הלימודי� יתחדשו ביו� 2012באפריל  14חג), כ"ב בניס	 התשע"ב, 

, בשעה הראשונה לפי מערכת 2012באפריל  15שע"ב, ראשו	, כ"ג בניס	 הת

 השעות הקבועה.

. 2012באפריל  26יו� חמישי, ד' באייר התשע"ב (הוקד�),  יו� העצמאות: �

, 2012באפריל  27הלימודי� יתחדשו ביו� שישי, ה' באייר התשע"ב, 

 בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

. הלימודי� 2012במאי  10ע"ב, יו� חמישי, י"ח באייר התש ל"ג בעומר: �

, בשעה הראשונה 2012במאי  11יתחדשו ביו� שישי, י"ט באייר התשע"ב, 

 לפי מערכת השעות הקבועה.

. מצייני� 2012במאי  20יו� ראשו	, כ"ח באייר התשע"ב, יו� ירושלי�:  �

את יו� ירושלי� באירועי� במוסדות החינו- ובעליית תלמידי� ובני נוער 

ת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי לירושלי� ביר

  הרבנות הראשית.
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ז' & ערב החג, החג ואסרו חג, הימי� שבת, ראשו	 ושני, ה' חג השבועות: �

. הלימודי� יתחדשו ביו� שלישי, ח' 2012במאי  28�26בסיוו	  התשע"ב, 

, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות 2012במאי  29בסיוו	 התשע"ב, 

 ועה.הקב

 פגרת הקי� � 

בבתי הספר היסודיי� ובגני הילדי� תתחיל פגרת הקי# ביו� ראשו	, י"א 

  .2012ביולי  1בתמוז התשע"ב, 

במפת"ני�, במוסדות להכשרת עובדי הוראה  ,יסודיי�&בבתי הספר העל

 21י"ד תתחיל פגרת הקי# ביו� חמישי, א' בתמוז התשע"ב, & ובכיתות י"ג

  .2012ביוני 

 . 26.8.2012יי� ביו� ראשו�, ח' באלול התשע"ב, פגרת הקי� תסת

 

  ימי צו�

  2011באוקטובר   2יו� ראשו	, ד' בתשרי התשע"ב (נדחה),  צו� גדליה: �

  2012בינואר   5יו� חמישי, י' בטבת התשע"ב,  עשרה בטבת: �

  2012במרס  7יו� רביעי, י"ג באדר  התשע"ב,  תענית אסתר: �

(נדחה). חל במהל-  2012ביולי  29 יו� ראשו	, י' באב התשע"ב, ט' באב: �

  חופשת הקי#. 

  

 ימי זיכרו
 ממלכתיי�
ימי הזיכרו	 המפורטי� להל	 אינ� ימי חופשה. המחנכי� יקדישו בימי� אלה 

  חלק מהשיעורי� לזכר הנפטרי�:

 27יו� חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ב,  יו� הזיכרו� לרחבע� זאבי ז"ל: �

 שני� להירצחו). 10( 2011באוקטובר 

 9יו� רביעי, י"ב במרחשוו	 התשע"ב,  ו� הזיכרו� ליצחק רבי� ז"ל:י �

 שני� להירצחו). 16( 2011בנובמבר 

 1יו� חמישי, ה' בכסלו התשע"ב,  יו� הזיכרו� לדוד ב� גוריו� ז"ל: �

 .2011בדצמבר 
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יו� חמישי, י' בטבת  ∗ציו� יו� זאב ז'בוטינסקי ז"ל במערכת החינו%: �

  .2012בינואר  5התשע"ב, 

במרס  5יו� שני, י"א באדר התשע"ב,  � הזיכרו� ליוס& טרומפלדור ז"ל:יו �

2012 .  

באפריל  19יו� חמישי, כ"ז בניס	 התשע"ב,  יו� הזיכרו� לשואה ולגבורה: �

2012.  

 25יו� רביעי, ג' באייר התשע"ב,  יו� הזיכרו� לחללי צה"ל (הוקד�): �

  .2012באפריל 

יו� רביעי, י' באייר  ∗∗חינו%:ציו� יו� בנימי� זאב הרצל ז"ל במערכת ה �

 .   2012במאי  2התשע"ב, 

  

  

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כה�, מנהל האג& לשיפור מעמד המורה 

     . 02�5604706אד�, תיאו� ובקרה, טל' (וסג� מנהל המינהל לכוח

                                                 
∗

יו� הזיכרו� הממלכתי לז'בוטינסקי חל במהל� חופשת הקי�, ביו� חמישי, כ"ט בתמוז התשע"ב,    

    .2012ביולי  19
∗

 
∗

ביולי  10שלישי, כ' בתמוז התשע"ב, יו� הזיכרו� הממלכתי להרצל חל במהל� חופשת הקי�, ביו�    
2012.  
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לוח החופשות בישיבות התיכוניות     17�3.5 (עא)
  ובאולפנות לשנה"ל התשע"ב

  

  .2011באוגוסט  31יו� רביעי, א' באלול התשע"א,  שנת הלימודי�: פתיחת  .1

, עד יו� 2011בספטמבר  28מיו� רביעי, כ"ט באלול התשע"א,  ראש השנה:  .2

 בבוקר.  11:00, בשעה 2011באוקטובר  2ראשו	, ד' בתשרי התשע"ב, 

 , עד יו� ראשו	2011באוקטובר  9מיו� ראשו	, י"א בתשרי התשע"ב , סוכות:  .3

  בבוקר. 11:00, בשעה 2011באוקטובר  23כ"ה בתשרי התשע"ב, 

4.  :� 24כ"ז במרחשוו	  התשע"ב,  ,פרשת "תולדות", מיו� חמישי שבת הארגו

 27(בתו� הלימודי�), עד יו� ראשו	, א' בכסלו התשע"ב,  2011בנובמבר 

  בבוקר. 11:00, בשעה 2011בנובמבר 

עד יו� חמישי, ג'  ,2011בדצמבר  22, מיו� חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ב חנוכה:  .5

  בבוקר. 10:00, בשעה 2011בדצמבר  29בטבת התשע"ב, 

, עד יו� ראשו	, י"ז 2012במרס  8מיו� חמישי, י"ד באדר התשע"ב,  פורי�:  .6

  בבוקר. 10:00, בשעה 2012במרס  11באדר התשע"ב, 

אשו	, כ"ג , עד יו� ר2012 סבמר 28מיו� רביעי, ה' בניס	 התשע"ב,  פסח:  .7

  בבוקר. 10:00, בשעה 2012באפריל  15בניס	 התשע"ב, 

(הוקד�), עד  2012באפריל  26מיו� חמישי, ד' באייר התשע"ב,  יו� העצמאות:  .8

  בבוקר. 11:00, בשעה 2012 לבאפרי 29יו� ראשו	, ז' באייר התשע"ב, 

  .2012במאי  10יו� חמישי, י"ח באייר התשע"ב,  ל"ג בעומר:  .9

, עד יו� ראשו	, 2012ביוני  22מיו� שישי, ב' בתמוז התשע"ב,  שת הקי�:חופ  .10

  . 2012באוגוסט  26ח' באלול התשע"ב,  

  .2012באוגוסט  27 יו� שני, ט' באלול התשע"ב, פתיחת שנה"ל התשע"ג:  .11

  

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כה�, מנהל האג& לשיפור מעמד המורה 

  . 02�5604706אד�, תיאו� ובקרה, טל' (וסג� מנהל המינהל לכוח
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לוח החופשות בחינו! המוכר שאינו     18�3.5(עא) 
  רשמי בשנה"ל התשע"ב

  

 לוח החופשות בבתי הספר היסודיי לבנות   .1
חופשות הלימודי� זהות לחופשות הלימודי� במגזר היהודי הכללי, למעט 

  :השינויי� המפורטי� להל	

 .2011בדצמבר  22בכסלו התשע"ב,  ו"כ ,מיו� חמישי חופשת חנוכה:  -

 ,2011בדצמבר  29 ,ג' בטבת התשע"ב ,הלימודי� יתחדשו ביו� חמישי

  בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

הלימודי� . 2012במרס  28ה' בניס	 התשע"ב,  ,מיו� רביעי חופשת פסח:  -

נה בשעה הראשו, 2012באפריל  16 ,כ''ד בניס	 התשע"ב ,יתחדשו ביו� שני

  הקבועה. לפי מערכת השעות

  

  יסודיי לבנות�לוח החופשות בבתי הספר העל  .2

באוגוסט  31 תשע"א,אלול ה, א' ביו� רביעי פתיחת שנת הלימודי�:    -

2011. 

עד  ,2011בספטמבר  27מיו� שלישי, כ"ח באלול התשע"א,  ראש השנה:  -

ונה לפי בשעה הראש ,2011באוקטובר  2ד' בתשרי התשע"ב,  ,יו� ראשו	

  מערכת השעות הקבועה. 

  .2011באוקטובר  2ד' בתשרי התשע''ב,  ,יו� ראשו	 צו� גדליה:    -

באוקטובר  7 מיו� שישי, ט' בתשרי התשע"ב, יו� הכיפורי� וסוכות:    -

בשעה , 2011באוקטובר  23 כ"ה בתשרי התשע"ב, ,עד יו� ראשו	 ,2011

  הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

עד יו� , 2011בדצמבר  22בכסלו התשע"ב,  "וכ ,יו� חמישימ חנוכה:    -

בשעה הראשונה לפי מערכת  ,2011בדצמבר  29, ג' בטבת התשע"ב ,חמישי

  השעות הקבועה.

 סבמר 9�7באדר התשע"ב,  "וט&"גימי� רביעי, חמישי ושישי, יה פורי�:    -

נה בשעה הראשו ,2012 סבמר 11י"ז באדר התשע"ב,  ,עד יו� ראשו	 ,2012

  לפי מערכת השעות הקבועה.
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כ''ד  ,עד יו� שני ,2012 סבמר 25ב' בניס	 התשע"ב,  ,מיו� ראשו	 פסח:    -

בשעה הראשונה לפי מערכת השעות , 2012באפריל  16 ,בניס	 התשע"ב

  .הקבועה

 .(הוקד�) 2012באפריל  26תשע"ב, הד' באייר  ,יו� חמישי יו� העצמאות:    -

, 2012באפריל  27 ה' באייר התשע''ב, הלימודי� יתחדשו ביו� שישי,

  בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

. הלימודי� 2012במאי  10י"ח באייר התשע"ב,  ,יו� חמישי ל"ג בעומר:    -

, בשעה הראשונה 2012במאי  11 י''ט באייר התשע''ב, ,יתחדשו ביו� שישי

  לפי מערכת השעות הקבועה.

עד יו�  ,2012במאי  25בסיוו	 התשע''ב, ד'  ,מיו� שישי חג השבועות:    -

בשעה הראשונה לפי מערכת  ,2012במאי  29ח' בסיוו	 התשע''ב,  ,שלישי

  השעות הקבועה.

  . 2012ביולי  1י''א בתמוז התשע"ב,  ,מיו� ראשו	  חופשת הקי�:    -

  

  הערה

ד' & ותשע''ב, הבניס	  "גתשע''ב, כהתשע''א, ד' בתשרי הבאלול  "חכ הימי�

בתי הספר שאינ� מנצלי� ימי� אלו לחופשה . תשע''ב ה� ימי בחירההבניס	 

  .2012 ביוני 27 ,תשע''בהז' בתמוז  ,יסיימו את שנת הלימודי� ביו� רביעי

 
יסודיי �לוח החופשות בגני הילדי ובבתי הספר היסודיי והעל  .3

  לבני

באוגוסט  31 תשע"א,אלול ה, א' ביו� רביעי פתיחת שנת הלימודי�:    -

2011.  

עד  ,2011בספטמבר  27מיו� שלישי, כ"ח באלול התשע"א,  ראש השנה:    -

  .2011באוקטובר  2שע"ב, התד' בתשרי  ,יו� ראשו	
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 יו� הכיפורי� וסוכות    -

 7 תשע"ב,המיו� שישי , ט' בתשרי  בגני הילדי� ובבתי הספר היסודיי�:     

אוקטובר ב 23 ,תשע"בה כ"ה בתשרי ,עד יו� ראשו	 ,2011באוקטובר 

2011.  

 7 תשע"ב,המיו� שישי , ט' בתשרי יסודיי� (בישיבות): & בבתי הספר העל    

  .2011באוקטובר  28תשע''ב, , הל' בתשרי ,עד יו� שישי ,2011באוקטובר 

  פסח    -

 29 תשע"ב,הו' בניס	  ,מיו� חמישי בגני הילדי� ובבתי הספר היסודיי�:    

  .2012באפריל  16 ,ע"בתשהכ"ד בניס	  ,עד יו� שני ,2012 סבמר

 ,תשע"בהב' בניס	  ,מיו� ראשו	 יסודיי� (בישיבות):(בבתי הספר העל    

  .2012באפריל  22, תשע"בהל' בניס	  ראשו	, עד יו� ,2012ס במר 25

עד יו�  ,2012ביולי  29התשע"ב,  י' באבראשו	,  מיו� חופשת הקי�:     -

  .2012באוגוסט  18תשע''ב, הל' באב  ,שבת

  

  

  . 02�5601419ת אפשר לפנות אל האג& לחינו% מוכר שאינו רשמי, טל' בשאלו
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לוח החופשות והחגי� במגזר הערבי    19�3.5(עא)  
  בהתשע"ב

  

  חופשות רשמיות  .1

  חופשת החור&   1.1

עד יו�  ),24.12.2011ביו� שבת, כ"ח בכסלו התשע"ב ( יו�, החל  17

  ועד בכלל.  ,)9.1.2012שני, י"ד בטבת התשע"ב (

  חופשת האביב    1.2

ט'  יו�, החל ביו� א', 17 בבתי הספר היסודיי� ובגני הילדי�:  -

התשע"ב  עד יו� ג', כ"ה בניס	 ),1.4.12( התשע"ב בניס	

  ועד בכלל.), 17.4.2012(

יו�, החל ביו� א', ט' בניס	  19 יסודיי�:(בבתי הספר העל   -

), ועד 19.4.2012יו� ה', כז' בניס	 התשע"ב ( עד  ),1.4.12(  התשע"ב

  בכלל. 

  יו� העצמאות   1.3

    ).26.4.12יו� אחד, יו� ה', ד' באייר התשע"ב (

  חופשת הקי�    1.4

ביו� ראשו	,  בבתי הספר היסודיי� ובגני הילדי� תחל חופשת הקי#

    ).1.7.2012(י"א בתמוז התשע"ב 

בחטיבות הביניי� ובבתי הספר העל יסודיי�, במפת"ני� ובמוסדות 

ת עובדי הוראה תחל חופשת הקי# ביו� ה', א' בתמוז להכשר

    ).21.6.2012(  התשע"ב

באלול  ט', ב') תיפתח ביו� 2013�2012שנת הלימודי� התשע"ג (

  בכל מוסדות החינו-.  )27.8.2012(  התשע"ב

   

 ביו� הכיפורי�בתי ספר בערי� מעורבות ובתי ספר שאינ� מלמדי� : הערה

באחת מהחופשות בתיאו� ע� הפיקוח הכולל  חייבי� בהחזר יו� לימודי�

    .וע� המחוז
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2.        החגי

   החגי� המוסלמי�    2.1

ההודעות בדבר התאריכי� המדויקי� תישלחנה על ידי מנהל אג/ 

  .במגזר הערבי החינו- לערבי�

  

 הערות היו� ש� החג

לילת אלאיסרא ואל 

מיעראג' (עליית הנביא 

 השמיימה)

 יו� אחד ב"רג'ב"  27

חודש הצו�  –מדא� ר

  1432בשנה ההג'רית 
בתי הספר פועלי� במתכונת שיעורי�  

  מקוצרת כדלקמ�:

יו� העבודה בחודש הצו� רמדא�  .0

לבתיה"ס שאוכלוסיית� מוסלמית או 

שאחוז הילדי� המוסלמי� בה� הוא 

  יתחיל כרגיל ולא יאוחר  25%מעל 

  .דקות 10�, כל שיעור יקוצר ב8.30�מ

ילות, אפשר ההפסקות תהיינה רג .1

דקות לכל  10�ב לקצר כל הפסקה

דקות בי�  5היותר. ההפסקה בת 

 שיעור לשיעור תישאר כרגיל.

חג "אל פיטר" (חג 

 הפסקת הצו�)
החל מהיו� 

לתחילת  30�ה

 הרמדא�

 ארבעה ימי חופשה

חג "אלאדחא" (חג 

 הקרב�)
 ערב החג וארבעת ימי החג 

ראשית השנה ההג'רית 

1433 
ל"די  30�מ

 א"אלחג'
 יומיי� 

יו� הולדת הנביא 

 מוחמד
ב"רביע  12

 אלאוול"
 יו� אחד
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 החגי� של העדה האחמדית    2.2

נוס/ על חגי� המוסלמיי� שהוזכרו לעיל ייעדרו המורי� האחמדיי� 

  במועדי� האלה:

 התארי% היו� ש� החג

  כ"ז בשבט התשע"ב יו� ב' יו� הרפורמה המובטח

)20.2.2012(  

  התשע"ב כ"ט באדר  יו� ו' יו� המשיח המובטח

)23.3.2012(  

  ו' בסיוו� התשע"ב א'   יו� יו� החליפות

)27.5.2012(  

  
  

  (למורי� הדרוזי� המלמדי� בבתי הספר במגזר הערבי)החגי� הדרוזיי�   2.3

   

 הערות התארי% היו� ש� החג

  התשע"ב  י"א באלול, יו� שבת יו� נביא סבלא�

)10.9.2011( 
  

ו, חג הנביא אליה

 עיד אל חד'ר
  יו� ד'

  

  א' בשבט, התשע"ב

)25.1.2012( 
  

  ה' באייר, התשע"ב–ב' ו'�ג' חג הנביא שועייב

)24�27.4.2012( 
 ארבעה ימי�

ערב החג וארבעת      עיד אלאד'חא

 ימי החג
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  החגי� של העדה הבהאית    2.4

 הערות התארי% ש� החג

  התשע"ב כ"ז באדר  ראש השנה "נורוז"

)21.3.2012( 

 יו� אחד

 ימי� 3   רדוא�

 יו� אחד לחודש ג'מאדי אוול 5 �ב הצהרת הבאב

 יו� אחד במוחר� 1 הולדת הבאב

 יו� אחד במוחר� 2 הולדת בהא אללה

 יו� אחד   עליית בהא אללה

מות הבאב על 

 קידוש הש�
 יו� אחד בשעבא� 22

  



                                                                                                                                                               

‰                                                                                          ˙ÂÚ„Â‰   

  

                          /‡Ú Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ10(·) ,ÊÂÓ˙· Ë"È  ,‡"Ú˘˙‰21 ·ÈÏÂÈ 2011  
    

  

 

19

 החגי� הנוצריי�  2.5

הקתולי�, הלאטיני�,  ש� החג
 והמארוני� האנג'לי�

היווני�, האורתודוקסי� 
 והארמני�

  14.9.2011 חג הצלב

 (ט"ו באלול התשע"א)
27.9.2011   

 (כ"ח באלול התשע"א)
  24�25�26.12.2011ימי�  3 חג המולד

 התשע"ב) ל' בכסלו �(כ"ח
6�8.1.2012  

  י"ג בטבת התשע"ב)�(י"א 

  ימי� 3  –הארמני� 

18�20.1.2012   

 כ"ה בטבת התשע"ב)�(כ"ג
    1.1.2012 ראשית השנה

 (ו' בטבת התשע"ב)
14.1.2012  

 (י"ט בשבט התשע"ב)
   6.1.2012 ההתגלות

 (י"א בטבת התשע"ב)
19.1.2012   

 (כ"ד בטבת התשע"ב)
   25.3.2012 הבשורה

 (ב' בניס� התשע"ב)
7.4.2012    

 (ט"ו בניס� התשע"ב)
יו� ראשו� של 

 הדקל
1.4.2012  

 (ט' בניס� התשע"ב)
8.4.2012  

 ט"ז בניס� התשע"ב)(
יו� "ח'מיס 

 אלאסראר"
5.4.2012  

 התשע"ב)  (י"ג בניס�
12.4.2012  

 התשע"ב)  בניס� '(כ
  6.4.2012 יו� שישי הגדול

 (י"ד בניס� התשע"ב)
13.4.2012  

 (כ"א בניס� התשע"ב)
  7.4.2012 שבת האור

 (ט"ו בניס� התשע"ב)
14.4.2012  

 (כ"ב בניס� התשע"ב)
  8�10.4.2012 ימי�) 3פסחא (

 י"ח בניס� התשע"ב)�(ט"ז
15�17.4.2012  

 כ"ה בניס� התשע"ב)�(כ"ג
  17.5.2012 עלייה השמיימה

 (כ"ה באייר התשע"ב)
24.5.2012  

 (ג' בסיוו� התשע"ב)
  27�28.5.2012 שבועות (יומיי�)

 ז' בסיוו� התשע"ב)�(ו'
3�4.6.2012  

 י"ד בסיוו� התשע"ב)�(י"ג
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  חגי� ייחודיי�

 התארי% ש� החג העדה

   2.2.2012   ההיכל כניסת המשיח אל הקתולי�

 (ט' בשבט התשע"ב)

               יו� חמישי של הגו,, בפסוטה בלבד

   15.2.2012 כניסת המשיח אל ההיכל האורתודוקסי�

 (כ"ב בשבט התשע"ב)

  9.2.2012 מאר מארו�  המארוני�

 התשע"ב)  (ט"ז בשבט

  

  

 ה ובלוד בלבדחג ייחודי ביפו, ברמל    2.6

  (י"ט בחשוו	 התשע"ב). 16.11.2011 מאר ג'רייס:
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  החגי� היהודיי� (למורי� היהודיי�)   2.7

  

 הערות התארי% היו� ש� החג

    כ"ט באלול התשע"א ד' ערב ראש השנה

)28.9.2011( 
 12.00מהשעה 

  ב' בתשרי התשע"ב�א'  ו'�ה'  ראש השנה

)29�30.9.2011(  

  

ערב יו� כיפור 

 פור*ויו� כי
  י' בתשרי התשע"ב�ט' שבת  –ו'  

)7�8.10.2011( 
  

היו� הראשו� של  סוכות

   החג, יו� ה',

היו� האחרו� של 

    'ההחג, יו� 

  ט"ו בתשרי התשע"ב

)13.10.2011(  

  כ"ב בתשרי התשע"ב

)20.10.2011( 

  

היו� הראשו� של  פסח

  החג , יו� שבת,

היו� האחרו� של 

     החג, יו� ו'

  תשע"בט"ו בניס� ה

)7.4.2012(  

  כ"א בניס� התשע"ב 

)13.4.2012( 

  

  ו' בסיוו� התשע"ב א' שבועות

)27.5.2012( 
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  הערות     .3

בתי ספר שיש בה� תלמידי� מעדות שונות, כגו	 ביישובי� מעורבי�,     3.1

מאותה עדה, רשאי� לבקש לסגור את בתי הספר בחגי  25%ובה� לפחות 

את למפקח ולקבל הספר להגיש בקשה בכתב תלמידי� אלו. על מנהל בית 

  אישור המחוז.

מהמורי� מאותה עדה אמורי� להיעדר לרגל חג  25%בתי ספר שבה�   3.2

רשאי� לבקש לסגור את בית הספר. על המנהל להגיש בקשה בכתב 

  .אישור המחוזאת למפקח ולקבל 

  כל שינוי בלוח הזמני� מחייב קבלת אישור מראש כאמור לעיל.    3.3

  

  

  

                                             בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב,

  .02�5604234 במגזר הערבי, טל' מנהל אג& החינו%
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לוח החופשות והחגי� במגזר הדרוזי     20�3.5(עא) 
  בהתשע"ב

 

 השינויי� בלוח החופשות במגזר הדרוזי בשנה"ל התשע"ב    .1
�  :�עד , )10.9.11יומיי�, מיו� שבת, י"א באלול התשע"א ( חג נביא סבלא

 )11.9.11יו� ראשו	, י"ב באלול התשע"א (

�  :(�חשוו	 התשע"ב מרה' ב  מיו� רביעי, ימי�, 10 חג אלאדחה (הקרב

 ), ועד בכלל.11.11.11), עד יו� ששי, י"ד בחשוו	 התשע"ב (2.11.11(

יו�, החל מיו� חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ב  17 חופשת החור&:  �

 ), ועד בכלל.7.1.12), עד יו� שבת, י"ב בטבת התשע"ב (22.12.11(

), עד 25.1.12התשע"ב ( יומיי�, מיו� רביעי, א' בשבט חג נביא אלחדר:  �

  ).26.1.12יו� חמישי, ב' בשבט התשע"ב (

  

 לוח החופשות החדש    .2
  2012�2011פתיחת שנת הלימודי� התשע"ב,    2.1

) תיפתח ביו� חמישי, ב' באלול 2012–2011שנת הלימודי� התשע"ב (

  ).1.9.11התשע"א (

  חופשות רשמיות   2.2

כ"ו בכסלו התשע"ב  יו�, החל מיו� חמישי, 17 חופשת החור&:  �

  ), ועד בכלל.7.1.12בטבת התשע"ב ( ב, י"שבת), עד יו� 22.12.11(

יו�, החל מיו� ראשו	, ט' בניס	 התשע"ב  13 חופשת האביב:  �

  ), ועד בכלל.13.4.12), עד יו� שישי, כ"א בניס	 התשע"ב (1.4.12(

  ).26.4.12ד' באייר התשע"ב ( יו� חמישי,  חג העצמאות:  �

יסודיי� תחל חופשת הקי# ביו� & בבתי הספר העל קי�:חופשת ה  �

בבתי הספר היסודיי� ובגני  ).21.6.12חמישי, א' בתמוז התשע"ב (

י"א בתמוז התשע"ב  הילדי� תחל חופשת הקי# ביו� ראשו	, 

)1.7.12.(  
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  החגי�  2.3

  החגי� הדרוזי�  

–  :�י"א באלול התשע"א , שבתיו� יומיי�, מ חג נביא סבלא

  )11.9.11עד יו� ראשו	, י"ב באלול התשע"א (, )10.9.11(

�  :(�ה' במרחשוו	   ,רביעיימי�, מיו�  10 חג אלאדחה (הקרב

י"ד במרחשוו	 התשע"ב , שישיעד יו�  ,)2.11.11התשע"ב (

  .ועד בכלל ),11.11.11(

א' בשבט התשע"ב , רביעייו� מ ,יומיי� חג נביא אלחדר:  �

  ).26.1.12שע"ב (, עד יו� חמישי, ב' בשבט הת)25.1.12(

 ,)22.4.12( ב' בניס	 התשע"ל , ראשו	ימי�, מיו�  8 חג נביא שועיב:  �

  ), ועד בכלל.28.4.12ו' באייר התשע"ב ( שבת, יו� עד 

  

  החגי� המוסלמי� (למורי� ולתלמידי� המוסלמי�)  

  לתחילת רמדא	. 30&שלושה ימי�, החל מהיו� ה חג אלפטר:  –

�  :(�,  עד 6.11.11(כנראה מיו� ראשו	,  ימי� 4 חג אלאדחא (הקרב

  , ועד בכלל).9.11.11יו� רביעי, 

 אלחג'א.  & די 30& יו� אחד, ב :1433ראש השנה ההיג'רית   �

 ברביע אלאואל.   12& יו� אחד, ב יו� הולדת הנביא מוחמד:  �

  

  החגי� היהודיי� (למורי� היהודי�)  

התשע"ב  ב' בתשרי&ימי�, ימי חמישי ושישי, א' ו 2ראש השנה:   –

)29�30.9.11.(  

  ).7.10.11יו� ששי, ט' בתשרי התשע"ב ( יו� כיפור:  –

היו� הראשו	 של החג, יו� חמישי, ט"ו בתשרי התשע"ב  סוכות:  –

), והיו� האחרו	 של החג, יו� חמישי, כ"ב בתשרי 13.10.11(

  ).20.10.11התשע"ב (
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ו "ט, שבתהיו� הראשו	 של החג, יו�  פסח (חל בחופשת האביב):  –

, כ"א ששייו�  והיו� האחרו	 של החג, ),7.4.12ב (תשע"הבניס	 

    )13.4.12התשע"ב (בניס	 

  ).27.5.12יו� ראשו	, ו' בסיוו	 התשע"ב ( שבועות:  –

  

  החגי� הנוצריי� (לתלמידי� ולמורי� הנוצריי�)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הערות

מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשי� לתכנ	 את שנת   .1

הלימודי� על סמ- לוח החופשות והחגי� שהובא לעיל. כל הצעה לשינוי בלוח 

חופשות זה (איחוד חגי�, התאמה לאוכלוסיית התלמידי�, מסיק זיתי�) 

  חייבת אישור מראש של הממונה על החינו- הדרוזי והצ'רקסי ומנהלת המחוז. 

קתולי�, פרוטסטנטי�   החג

  ומרוני�

  אורתודוקסי�

  ר�בחופשת החו  בחופשת החור�  חג המולד

    14.1.121  בחופשת החור�  ראש השנה

  (י"ט בטבת התשע"ב) 

   19.1.12  בחופשת החור�  חג ההתגלות

  (כ"ד בטבת התשע"ב)

   25.3.12  יו� הבשורה

  (ב' בניס� התשע"ב)

  בחופשת האביב     

  בחופשת האביב     בחופשת האביב      חג הדקלי�

    בחופשת האביב    בחופשת האביב     יו� שישי הגדול

      15.4.12  בחופשת האביב      פסחא

   17.5.12  עלייה השמימה

  (כ"ה באייר התשע"ב)

24.5.12   

  (ג' בסיוו� התשע"ב)

   27.5.12  שבועות

  (ו' בסיוו� התשע"ב)

3.6.12   

  (י"ג בסיוו� התשע"ב)
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לפחות איחוד חגי� נעשה בבתי ספר שבה� אחוז התלמידי� מעדה אחרת הוא 

ימי�  6. בכל מקרה ס- כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדי� בה� 25%

יסודיי�. ס- כל & ימי לימוד בעל 211& ימי לימוד ביסודיי� ו 220בשבוע יהיה 

ימי לימוד  184ימי� בשבוע יהיה  5ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדי� בה� 

  ימי לימוד בעל יסודיי�. 176&ביסודיי� ו

הזיתי� תהיה על חשבו	 ימי חופשות החור/ והאביב בלבד, החזרת ימי מסיק   .2

 ולא על חשבו	 ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגי�.

 אי	 לקצר יו� לימודי�  עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות.  .3

  

 

לבירורי�  אפשר לפנות ללשכת הממונה על החינו% הדרוזי וצ'רקסי            

 .04�8632500בטל' 
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לוח מועדי ההפעלה של תכניות    21�3.5 )(עא
החופשה במסגרות החינו! המיוחד 

  בשנה"ל התשע"ב

  

השינויי� בימי ההפעלה של מסגרות החינו� המיוחד בשנה"ל     .1
 התשע"ב

יקוצרו  27.8.2012&שע"ג לפתיחתה של שנת הלימודי� התבשל הקדמת   –

ימי�  5&תכניות "הארכת שנת הלימודי�" הפועלות בחודש אוגוסט ב

להותיר זמ	 להתארגנות מוסדות במטרה להבטיח רצ/ חופשה לצוותי� ו

אוגוסט יסיימו ב 15& את התכנית ב מוסדות שהיו אמורי� לסיי�החינו-: 

באוגוסט  5& � לסיי� את התכנית במוסדות שהיו אמורי ;אוגוסטב 10& ב

 .2012 יוליב 31&יסיימו ב

של ימי הפעלה  5וספו יתו בשל השינוי במש- ההפעלה של תכניות הקי#  –

ימי� בי	  3: זההפירוט ה על פיבמהל- שנת הלימודי� המסגרות הנ"ל 

  .יו� כיפור לסוכות, יו� אחד בחנוכה ויו� אחד בפסח
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לוח התאריכי� להפעלת תכניות ההארכה של שנת הלימודי�     .2
 בחינו� המיוחד

  

מס' ימי  עד תארי� (כולל)  מתארי�  המגזר החופשה

 הלימוד

יו� ראשו�,י"א בתשרי   יהודי רו� סוכותט

  התשע"ב 

  )2011אוקטובר  9(

יו� שלישי, י"ג בתשרי 

  התשע"ב 

  )2011באוקטובר  11(

3  

יו� שישי, ט"ז בתשרי  יהודי סוכות

  התשע"ב 

 )2011באוקטובר  14(

יו� רביעי, כ"א בתשרי 

  התשע"ב 

 )2011באוקטובר  19(

5 

יו� רביעי, כ"ה בכסלו  יהודי חנוכה

  תשע"ב ה

 )2011בדצמבר  21(

יו� רביעי, ב' בטבת 

  התשע"ב

 )2011בדצמבר  28( 

7 

יו� רביעי, ה'  בניס�  יהודי פסח

  התשע"ב

 )2012במר)  28(

יו� חמישי,י"ג בניס� 

  התשע"ב

 )2012באפריל  5(

8 

חופשת 

 החור(

יו� שבת, כ"ח בכסלו  ערבי

  התשע"ב

 )2011בדצמבר  24(

יו� ראשו�, י"ג טבת 

  התשע"ב

 )2012בינואר  8( 

12 

חופשת 

 החור(

יו� שישי, כ"ז בכסלו  דרוזי

  התשע"ב

 )2011בדצמבר  23(

יו� ראשו�, י"ג בטבת 

  התשע"ב

 )2012בינואר  8(

11 

חופשת 

 האביב

יו� ראשו�, ט' בניס�  ערבי

  התשע"ב 

 )2012באפריל  1(

יו� שלישי, כ"ה בניס� 

  התשע"ב

 )2012באפריל  17(

15 

חופשת 

 האביב
יו� ראשו�, ט' בניס�  ידרוז

  התשע"ב 

 )2012באפריל1(

יו� שישי, כ"א בניס� 

  התשע"ב

 )2012באפריל  13(

10 

  חודש יולי

גני ילדי� 

 ויסודי

יו� ראשו�, י"א בתמוז  יהודי

  התשע"ב

 )2012ביולי 1(

יו� שלישי, י"ב באב 

  התשע"ב 

 )2012ביולי 31(

27  
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מס' ימי  ) עד תארי� (כולל מתארי�  המגזר החופשה

 הלימוד
  חודש יולי

גני ילדי� 

 ויסודי
חודשי�  

  –יולי *יוני

חט"ב 

 וחט"ע  

 ערבי ודרוזי
יו� ראשו�, י"א בתמוז 

  התשע"ב

 )2012ביולי  1(
יו� חמישי, א' בתמוז 

  התשע"ב

 )2012ביוני  21(

יו� שלישי, י"ב באב 

  התשע"ב 

 )2012ביולי  31(
יו� שישי, א' באב 

  התשע"ב

 )2012ביולי  20(

23 

 26 יהודי

חודשי�  

  –יולי *יוני

חט"ב 

 וחט"ע  
חודש 

גני  –אוגוסט 

ילדי� 

 ויסודי

 ערבי ודרוזי
יו� חמישי, א' בתמוז 

  התשע"ב

 )2012ביוני  21(
יו� רביעי, י"ג באב 

  התשע"ב

 )2012באוגוסט  1(

יו� שישי, א' באב 

  התשע"ב

 )2012ביולי  20(
יו� שישי, כ"ב באב 

  התשע"ב

 )2012וגוסט בא 10(

22 

 9 יהודי

חודש 

גני  –אוגוסט 

ילדי� 

 ויסודי
חודשי� 

אוגוסט *יולי

חט"ב   –

 וחט"ע

 ערבי ודרוזי
יו� רביעי, י"ג באב 

  התשע"ב

 )2012באוגוסט  1(
יו� ראשו�, ג' באב 

  התשע"ב

 )2012ביולי  22(

יו� שישי, כ"ב באב 

  התשע"ב

 )2012באוגוסט  10(
יו� שלישי, י"ב באב 

  התשע"ב

 )2012ביולי  31(

8 

 9 יהודי

חודשי� 

אוגוסט *יולי

חט"ב   –

 וחט"ע

 ערבי ודרוזי
יו� ראשו�, ג' באב 

  התשע"ב

 )2012ביולי  22(

יו� שלישי, י"ב באב 

  התשע"ב

 )2012ביולי  31(

8 

  

  

  .02�5603267/9לפרטי� אפשר לפנות אל האג לחינו� מיוחד, טל' 

  בכבוד רב                                                                                                   

  

  ד"ר שמשו� שושני                                                                                                   

  
 

 המנהל הכללי                                                                                                       
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