השוואה בין התנועה הציונית לתנועות לאומיות באירופה
דף חומרים נלווים

רשימת חגים
תאריך

שם החג/המועד

י' בניסן

יום העלייה

ט"ו  -כ"א בניסן

פסח

ד' באייר

יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל

ה' באייר

יום העצמאות

י"ח באייר

ל"ג בעומר

כ"ח באייר

יום ירושלים

ו' בסיוון

שבועות
שבעה עשר
בתמוז
תשעה באב
ט"ו באב

י"ז בתמוז
ט' באב
ט"ו באב
א' בתשרי

ראש השנה

ג' בתשרי

צום גדליה

י' בתשרי

יום הכיפורים

ט"ו  -כ"א בתשרי

סוכות

כ"ב בתשרי

שמיני עצרת

כ"ב בתשרי  /כ"ג
בתשרי (חו"ל)
כ"ה
חנוכה
בכסלו  -ב' /ג' בטבת
עשרה בטבת ויום
י' בטבת
הקדיש הכללי
שמחת תורה

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

י"ג באדר

תענית אסתר

י"ד באדר  /ט"ו
באדר (שושן פורים)

פורים

פותח עבור משרד החינוך ע"י מטח

סיבה לקיומו
להכרה בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל כבסיס
לקיומה של מדינת ישראל ,ולציון מועד הכניסה לארץ
ישראל שאירע ביום י' בניסן עם יהושע
מכת בכורות בליל הסדר ,יציאת מצרים בראשון של
פסח ,קריעת ים סוף בשביעי של פסח
יום זיכרון לחללים במלחמות ישראל ובפעולות האיבה
לזכר הכרזת העצמאות של מדינת ישראל בתום המנדט
הבריטי
פטירת רשב"י והפסקת המגפה של תלמידי רבי עקיבא
איחוד ירושלים תחת ריבונות ישראלית במלחמת ששת
הימים
קבלת התורה במעמד הר סיני
לזכר בקיעת חומות ירושלים לפני חורבן בית המקדש
לזכר חורבן בתי המקדש ,הראשון והשני
חמישה דברים שאירעו בו
פתיחת עשרת ימי תשובה ,יום בריאת האדם ויום
דין לכל ברואי העולם לפי חז"ל ,ראש השנה החקלאי .א'
מדאורייתא וב' מדרבנן
לזכר רציחת גדליה בן אחיקם ,מנהיג שארית הפליטה
בישראל לאחר חורבן הבית ,בידי ישמעאל בן נתניה
כפרת עוונות
הסוכות שבהם ישבו בני ישראל במשך 40
שנות נדודיהם במדבר
לאחר סוכות ,המיועד לכל אומות העולם ,יום המיוחד
לעם ישראל בלבד
סיום מחזור של קריאת התורה והתחלת קריאה חדשה
ניצחון החשמונאים על היוונים ,טיהור בית המקדש ונס
פך השמן
תחילת המצור על ירושלים לפני חורבן הבית ,יום זיכרון
לנספים בשואה
ראש השנה לאילנות
לזכר צום אסתר המלכה וכל עם ישראל שישב
בשושן עקב הגזירה שגזר המן
הצלת היהודים מגזרות ההשמדה
של המן במלכות אחשוורוש
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