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 משרד החינוך 
 המינהל הפדגוגי 

 היחידה לתוכניות משלימות למידה

 צהרוני חופשות  לוח  

   

מההורים מעוניינים   75% -*ככלל, בימים בהם יום הלימודים מסתיים מוקדם מן הרגיל והרשות, הצוות ו

יפחת  היום לא לקיים את הפעילות ,הדבר יתאפשר בהסכמת כל הנ"ל ובתנאי שזמן פעילות ניצנים באותו 

 תיים ממועד סיום יום הלימודים המקוצר. משע

 

 

 תוכן העניינים
 2 ............................................................................... ד "ובחמ  הממלכתי במגזר  ומועדים חגים

 3 .......................................................................................................................................... צום  ימי

 3 ..................................................................................... הערביים  הספר  בבתי וחגים חופשות 

 4 ............................................................................................................... המוסלמיים החגים לוח

 4 .................................................................................................................. הנוצריים  החגים לוח

 5 ................................................................................................................... הדרוזיים החגים לוח
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 ומועדים במגזר הממלכתי ובחמ"ד  םחגי
 

 הערות  תאריכים  ימים  מועד/חג 
פתיחת שנת 

 הפעילות  
 תש"פ  באלול' יב שלישי

  1.9.2020   
 בסיום יום הלימודים 

 ראשון -שישי השנה  ראש 
 

 תשפ"א  בתשרי' ב  - באלול ט" כ
 2020 בספטמבר 18-20  

 

 תשפ"א  בתשרי' י-ט'  ושני ראשון הכיפורים  יום
 .  2020בספטמבר   27-28

 

 

 תשפ"א  כ"ג בתשרי – ד" י ראשון -שישי הסוכות  חג
 2020  באוקטובר 2-11

 

 א " בחשוון תשפ ח" כ ראשון *הסיגד חג
 . 2020 בנובמבר 15

ץ לציין  יום זה אינו יום חופש ומומל 
 אותו בצהרונים. 
יינים יום זה ניתן במסגרות המצ

 לסיים בשעה מוקדמת 

 ' טבת תשפ"א ג -כז' כסלו שבת -ראשון חנוכה
 ,  2020 בדצמבר 13-18

 

 א "בשבט תשפ ו" ט חמישי בשבט  ו"ט
 . 2021  בינואר 28

יום זה אינו יום חופשה ומומלץ לציין  
 אותו בצהרונים. 

  שישי,, חמישי פורים 
 שוןשבת, רא

 , תשפ"א באדר ז" ט - ג" י
 . 2021 בפברואר  25-28

 

 תשפ"א   בניסןכב'  – 'ו ראשון -שישי  פסח
19.3-4.4  2021  . 

 

יום הזכרון  
לשואה  
 ולגבורה

 א " תשפ בניסן ו" כ חמישי
 2021 באפריל 8

 חופשה יום אינו זה יום

  הזיכרון יום
 לחללי צה"ל

 באייר תשפ"א ' ב  רביעי 
 2021  באפריל 14

מסיימים  הגנים ובתיה"ס זה  ביום
בשעה מוקדמת מהרגיל לכן ניתן  

לבחור באחת משתי הדרכים 
 הבאות:

להתאים את שעות הפעילות  .1
 . בהתאם

במידה ויוחלט שהצהרון לא  .2
יפעל ביום זה יש לקבוע מראש  
 את המועד בו יושלם היום הנ"ל. 

 יום
 העצמאות 

 באייר תשפ"א' ג חמישי
 2021  באפריל 15

 

 א " תשפ באייר ח" י שייש ל"ג בעומר
 2021  באפריל 30

 בצהרונים פעילותיום זה אינו יום  

 א " תשפ באייר ח" כ שני ירושלים  יום
 2021 במאי 10

  לציין ומומלץ חופשה יום אינו זה יום
 . בצהרונים אותו

 בסיוון תשפ"א ז'  -'ה שלישי -ראשון  השבועות  חג
 2021 במאי 18 - 16

 

סיום שנת  
 הלימודים 

 א " תשפ בתמוז 'כ שלישי
 2021 ביוני 30
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 ימי צום
 

 הערות  תאריכים  מועד/חג 
  21יום שני, ג בתשרי תשפ"א,  גדליה  צום

 2020בספטמבר 
 ניתן לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות: 

 לקיים את הצהרון כסדרו.  .1
במהלך  פעילות לא לקיים את יום הפעילות ולהחזיר יום  .2

 השנה.
ניתן להתחיל   12:00במידה ויום הלימודים מסתיים בשעה  .3

 באישור הפיקוח בסיום יום הלימודים הצהרון מיד  את

  25 , תשפ"א בטבת '  י , שישי  יום בטבת  עשרה
 2020 בדצמבר 

 

 בצהרונים פעילות  יום   אינו זה  יום

  25א, " תשפ  באדר  ג"י , חמישי  יום אסתר  תענית
 2021 בפברואר

ויום זה הוגדר   מורחבת תכנית רשויות בהן ישל  פרט חופש   יום
 כיום פעילות 

  עשר שבעה
 בתמוז 

  27 ,תשפ"א  בתמוז  ז "י,  ראשון   יום
 2020 ביוני 

 : הבאות  האפשרויות תימש באחת   לבחור  ניתן
 . כסדרו  הצהרון  את  לקיים  . 1
    יום   ולהחזיר הפעילות  יום  את לקיים  לא . 2

 .השנה במהלך פעילות             
   12:00   בשעה מסתיים  הלימודים  ויום  במידה .4

  הלימודים יום   בסיום  מיד  הצהרון  את  להתחיל  ניתן
 הפיקוח   באישור 

   

 

 

 

 הערביים  הספר בבתי חופשות וחגים
 

 הערות  תאריכים  ימים  מועד/חג 
 27-28.9.20 ושני ראשון הכיפורים  יום

 
 ספר ובתי  מעורבות בערים ספר בתי

  מחויבים הכיפורים ביום מלמדים שאינם
   מהחופשות באחת זה יום להחזיר

 חופשת
 החורף 

 שבת  -חמישי
 

24.12.20–9.1.21  

 חופשת
 האביב

    17.4.21–30.3.21 שבת   -שלישי 
 

 

  21-30.6.21 שלישי  -שני הקיץ  חופשת
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 לוח החגים המוסלמיים
 

 הערות  תאריכים  ימים  מועד/חג 
  הולדת יום

 מוחמד הנביא
  29-30.10.2020 שישי -חמישי 

  אלאיסרא תליל
'  מיעראג ואל

  הנביא עליית)
 ( השמימה

  10-11.3.2021 חמישי  -רביעי 

 חודש  – רמדאן
  בשנה הצום
 1441 רית'ההג

מקוצרת.   במתכונת פועלים הספר בתי  
הצהרון יתחיל מיד עם סיום יום  

 הלימודים 

 פיטר אל עיד
 הפסקת חג)

 ( הצום

  10-17.5.2021 שני  -שני 

 אלאדחא עיד
 (הקרבן חג)

 חל) החג  ימי וארבעת החג ערב  
 (הקיץ בחופשת

  השנה ראשית
 1442 רית'ההג

 די" ל 30-מ 
 "א'אלחג

 

 

 

 לוח החגים הנוצריים
  

הקתולים, הלאטינים,   חג / מועד 
 האנג'לים והמארונים 

היוונים, האורתודוקסים  
 והארמנים 

   27.9.2020ראשון  14.9.2020  שני חג הצלב

 6-8.1.2021 ששי – רביעי 24-26.12.2020 שבת –חמישי  חג המולד

 18-20.1.2021 רביעי  –יום שני הארמנים: 

 14.1.2021 יום חמישי  1.1.2021יום שישי  ראשית השנה 

 19.1.2021  יום שלישי 6.1.2021  יום רביעי ההתגלות 

   7.4.2021יום רביעי  25.3.2021 יום חמישי  הבשורה 

 20.4.2021 יום שלישיהארמנים: 

ון של  יום ראש
 הדקלים

   25.4.2021   יום ראשון 28.3.2021יום ראשון  

יום "ח'מיס  
 אלאסראר"

 29.4.2021  יום חמישי  1.4.2021  יום חמישי 

 30.4.2021  יום שישי 2.4.2021   יום שישי יום שישי הגדול 
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   1.5.2021  יום שבת 3.4.2021 ת שביום  שבת האור 

 2-4.5.2021 שלישי - יום ראשון  4-6.4.2021  שלישי -יום ראשון  ימים(  3פסחא )

   10.6.2021  יום חמישי  13.5.2021  יום חמישי  העלייה השמימה 

 21.6.2021  שני –ראשון  23-24.5.2021 שני – ראשון שבועות )יומיים( 

 

 

 דרוזייםלוח החגים ה
 

 הערות  תאריכים  ימים  מועד/חג  

   10.9.2020 יום חמישי  יום הנביא סבלאן

   25.1.2021 יום שני  הנביא אליהו, עיד אל חד'ר חג 

 ארבעה ימים   24-27.4.2021 שלישי -שבת  חג הנביא שועייב

לבירור התאריך    עיד אלאדחא
המדויק יש לפנות  

לאגף לחינוך במגזר 
                הדרוזי

(073-3938318 ) 

ערב החג וארבעת ימי  
 החג

  

 


