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 במסגרות החינוך המיוחד הנדון: לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה

 ג"פבשנה"ל תש
 

ת הלימודים בשנהזכאיות לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד 
סעיף זה עומד מנכ"ל. הלוח החגים והמועדים למגזרים השונים המפורט בחוזרי בוסס על , מגפ"תש

תכניות הפעלה של  –)א(, "הארכת שנת הלימודים 5בחוזר הוראות הקבע סד/ 1.2-34בזיקה לסעיף 
 חוק החינוך המיוחד התשמ"ח". –ת מסגרות החינוך המיוחד בחופשו

 

 לכלל מסגרות החינוך המיוחד: שנתיהתכניות ההפעלה להלן הנחיות לבניית לוח 

 

החופשה מחייב את כלל מסגרות החינוך כמפורט לוח מועדי ההפעלה של תכניות  .1
 בטבלה ובחוזר הוראות הקבע.

תכניות הפעלה של  -)א(, "הארכת שנה"ל 5בחוזר הוראות הקבע סד/ 1.2-34בסעיף 
 חוק החינוך המיוחד התשמ"ח". –מסגרות החינוך המיוחד בחופשות 

הוראות  בחוזר 1.2-34סעיף  פי על כולה השנה בחופשה למהלך עבודה של דגם לבחור יש .2
ועם  המקומית הרשות עם ובתיאום המיוחד החינוך על המפקח באישור ,(א)5/סד הקבע

 החופשה לתכנית בהתאם הלימודים יום אורך על להקפיד יש ההורים. בדגם הנבחר
 .הלימודים משעות להפחית ואין

ת לשנ מסגרת הפעלת תכניות החופשהאדם לעבודה בהכוח יש לתכנן את מערך  .3
ובתיאום עם הרשות  באישור הפיקוח ,הצוותאנשי , בתיאום עם הלימודים כולה

 המקומית בעת הצורך.

המוסדי לוח עם תחילת שנה"ל, יש למסור להורים ולרשות המקומית, דף מודפס של ה .4
יום יקוצר בהם שהימים ובכלל זה ימי הבחירה ו ההחופששל מועדי הפעלת תכניות 

 באתר המוסד החינוכי. מופרסגם למומלץ  (. )ראה הנחיות בהמשך הלימודים

 

 



 :וסדיותמקיצור יום הלימודים באירועים, חגים, ימי זיכרון, צומות וחגיגות לגבי הנחיות 

 

 פתיחת שנת הלימודים

על כל מסגרת חינוכית לקבל את אישור הפיקוח על תכנית העבודה בחופשות ועל התאריכים 
כל מסגרת חינוכית מתבקשת להודיע מראש להורים, שבהם יתקצר יום הלימודים. לאחר מכן, 

תקצר יום תאריכים יבאילו מהי תכנית העבודה בחופשות ו בראשית שנת הלימודים,כבר 
 .הלימודים

ההורים בכתב על יום חופשה נוסף, יש  ומיהסכבתנאי שהפיקוח והרשות ו יל ידאם הוחלט ע
 להחזיר יום זה ביום חופשה אחר.

 :קליטה מדורגת בתחילת שנת לימודים

  בתחילת שנת  אין הליך של קליטה מדורגתככלל, לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד
י שלוש אאת גיל להוציאוימי הלימודים הראשונים הם במתכונת מלאה, הלימודים 

 הנקלטים לראשונה במערכת החינוך. 
  רגילות מתנהלים בהתאם להנחיות  כיתותצרכים מיוחדים המשולבים ב עםתלמידים

 מערכת החינוך הרגיל.

 

 ימי צום

  במהלך השנה כולה בכל ימי הצום החלים בימי עבודה פועלתמערכת החינוך המיוחד. 
 בשכיחות  מוגבלויותהחינוך המיוחד לתלמידים עם במסגרות  אין לקצר את יום הלימודים

הפרעות  מוגבלות שכלית התפתחותית על כלל התפקודים, אוטיזם, :באוכלוסייה נמוכה
 ותולקוי וןעיוור ,שמיעהכבדות ו ותפיזיות קשות ושיתוק מוחין, חרשמוגבלויות  נפשיות,
 ראייה.

  לחלק ביניהם את יום העבודה בהתאם לצורך  אפשרצמים שבכדי להקל על אנשי צוות
 ובאישור הפיקוח.

 13:00 שעהיום הלימודים באפשר לסיים את  ,בהן רוב אנשי הצוות צמיםש במסגרות 
 ובהודעה מוקדמת להורים. באישור הפיקוח

 

  פורים

 יתקיים יום לימודים  באוכלוסייה בשכיחות נמוכה מוגבלויותבתי"ס לילדים עם בבגנ"י ו
 ההורים ישלחו עם הילדים בגדים נוספים להחלפת התחפושות. מלא.

  כפי שנקבע בחינוך הרגיל. 12:00בשאר המסגרות יסתיים יום הלימודים בשעה 

 

 הזיכרון לחללי צה"ל  יום

 כפי שנקבע בחינוך הרגיל. בכל המסגרות 12:00 שעהלסיים את הלימודים ב ניתן 

 

 

 

 

 

 



 :הקיץהנחיות לגבי תכנית ההפעלה בחופשת 

 
יפעלו  –( שלביות-רב)  ע"חטו ב"חט, יסודי  הגיל חטיבות את הכוללות מסגרות כוללניות .1

 .במתכונת  של בתי ספר יסודיים 
 יולי בחודשים, ותמשך ביוני 21  מיום החופשה תכניתאלה, תחל  במסגרות ומעלה' ז שכבותב

 – הלימודים שנת הארכת(, "א)5/סד הקבע הוראות ל"מנכ בחוזר למפורט בהתאם ואוגוסט
 ",ח"התשמ המיוחד החינוך  חוק – בחופשות המיוחד החינוך מסגרות של הפעלה תכניות

 .לה המיועדת החופשה תוכניתלו הכיתה לסוג בהתייחס
בהתאם למערכת השעות  ,בעשרת הימים האחרונים של חודש יונייעבדו  ,מורים בכיתות ז' ומעלה

הלימודים בלבד, ויקבלו שכר חופשה עבור ימים אלה. הדיווח הבית ספרית, בהתייחס לאורך יום 
יבוצע על שעות בודדות )ללא שהייה ופרטני(, מאושר וחתום ע"י המפקחות. התשלום יהיה תואם 

 ביצוע בפועל.
 יודגש כי אין להעסיק מורים אלה בשעות פרטניות ושעות שהייה.

 
    ישיון המוסד החינוכי ולדיווח במערכות של המוסד החינוכי הינה בהלימה לרגדרת שלב החינוך ה

 המשרד.
 
 

, 13, 12, 11: כיתות סוגי) נמוכה בשכיחות מוגבלויותל כוללניות יסודיות-על במסגרות כיתות .2
 .באוגוסט 15-ה עד ביוני 21-מה ברצף חופשה תכנית להפעיל ניתן -(  28, 26, 24, 21, 19, 16, 15

 .'(א)5/ד"ס קבע הוראות ל"מנכ בחוזר להנחיות בהתאם
 
 

 בחוזר הוראות כמפורט, הכיתה לסוג בהלימה הינו בחופשות  התכנית הפעלת של הסיום מועד .3
 בחופשות המיוחד החינוך מסגרות של הפעלה תכניות – הלימודים שנת הארכת(, "א)5/סד  הקבע

 ".ח"התשמ המיוחד החינוך  חוק –
 
 

 מחוז חרדי:   – החופשהתכנית להארכת שנה"ל  וימי ההנחיות להפעלת  .4
לחינוך מיוחד הזכאים להפעיל את תכנית הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחודשי מוסדות  

עפ"י מועדי חופשת   ,יוכלו להפעיל את ימי החופשה והתכנית להארכת שנת הלימודים הקיץ 
 בבא' ל ,שיחמי, עד יום 3202 יוליב 72 ,ג' באב התשפ"ט, חמישימיום החל : "בין הזמנים"

  .על החינוך המיוחד בתיאום עם הפיקוח  - 3202באוגוסט  71, גהתשפ"
  

 למספר הימים במתכונת הרגילה, בכפוףיהיה  ימי ההפעלה במתכונת זויודגש כי מספר 
הנחיות המופיעות בחוזר מנכ"ל ובהתאם ל המאושרים על פי סוג הכיתה ההפעלהימי בהתאם ל

 .( ')א5תשס"ד 
 

את מועדי החופשה וימי פעילות התכנית להארכת שנת הלימודים  הביצועלציין בדוח   חובה
מנהל שלא ידווח כנדרש לא יוכל לקבל אישור ותשלום על הפעלת שבוצעו בפועל.   כפי

 התכנית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :יהודיהגזר מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במ
 

החופשה במסגרות החינוך מועדי הפעלת תכניות  החופשה סוג
 (א) 5/עפ"י חוזר סד המיוחד הזכאיות

 ג,, ט"ז בתשרי התשפ"שלישיהחל מיום  חול המועד סוכות
 גבתשרי התשפ" שישי, י"טועד יום 

11.10.22-14.10.22 
 

 ,גבכסלו התשפ" וכ" שלישי,החל מיום  חנוכה
 ג' בטבת התשפ"שני, בועד יום 

 20.12.22-26.12.22 
 

 ג, ו' בניסן התשפ"שלישיהחל מיום  טרום פסח
 גישי, י"ג בניסן התשפ"חמועד יום 

28.03.23-04.04.23 
 

 

חופשת יולי בגני הילדים                                 
 ובבתי הספר היסודיים

 במסגרות החינוך המיוחד הכוללני
 ג,פ"התש בתמוז י"ג, ראשוןמיום החל 

 גפ"תשה באבי"ג , שניעד יום 
02.07.2023-31.07.2023 

 
בשכיחות נמוכה  מוגבלויותבכיתות החינוך המיוחד ל

 המשולבות בחינוך הרגיל
 פ"ג,התשי"ג בתמוז , ראשוןמיום החל 

 פ"גתשה י"ג באב, שניעד יום 
02.07.2023-31.07.2023 

 
חופשת אוגוסט בגני הילדים                       

 ובבתי הספר היסודיים
  מוגבלויותהמיוחד הכוללני לבמסגרות החינוך 

 בשכיחות נמוכה
 ,גבאב התשפ"י"ד  שלישי, מיום החל 

 גפ"התש בבא "חכ שלישי,עד יום 
01.08.2023-15.08.2023 

 
בשכיחות נמוכה, למוגבלויות  בכיתות החינוך המיוחד

 המשולבות בחינוך הרגיל
 ,גבאב התשפ"י"ד  שלישי, מיום החל 

 גהתשפ" בבא כ"ח שלישי,עד יום 
01.08.2023-15.08.2023 

 
  יולי-יוני חופשת

                   הביניים בחטיבות
 העליונות ובחטיבות

 גיל שכבות - ע"חט, ב"חט) כוללניות ס"עי מסגרותב
 בשכיחות מוגבלויותל המיוחד החינוך כיתותוב (ב"י-'ז

 :הרגיל בחינוך המשולבות נמוכה
 

  'א אפשרות
  ברצף החופשה תכנית הפעלת

  ,גפ"התש ב' בתמוז, רביעי מיוםהחל 
 גהתשפ" ב' באב ,חמישי יום עד

21.06.2023-20.07.2023  
 



  'ב אפשרות
 :ולתלמידים לצוות החינוך במוסדות חופשהיציאה ל

  ,פ"גהתש ב' בתמוז, רביעי מיוםהחל 
 גפ"התש בתמוזי"א  , שישי יום עד

21.06.2023-30.06.2023  
 :החופשה תכנית הפעלת תחילת

 פ"ג,התשי"ג בתמוז , ראשוןמיום החל 
 פ"גתשה י"ג באב, שניעד יום 

02.07.2023-31.07.2023 
 

  אוגוסט חופשת
                   הביניים בחטיבות
 העליונות ובחטיבות

 ס"עי במסגרות נמוכה בשכיחות ללקויות כיתותב
 (י"ב-'ז הגיל שכבות - ע"חט, ב"חט) כוללניות

, נמוכה בשכיחות ללקויות המיוחד החינוך כיתותוב
 :הרגיל בחינוך המשולבות
 :'א אפשרות המשך

 ,גפ"התש ג' באב, שישי מיוםהחל 
 ג"פהתש באב י"ז ,שישי יום עד

21.07.2023-04.08.2023 
 

 :'ב אפשרות המשך
 ,גבאב התשפ"י"ד  שלישי, מיום החל 

 גהתשפ" בבא כ"ח שלישי,עד יום 
01.08.2023-15.08.2023 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הערבי מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר
 :ובמגזר הדרוזי

 
 

מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך  סוג החופשה
 המיוחד הזכאיות

 
 מגזר ערבי: חופשת החורף

 ,ג"פהתש כסלוב ל' שבת,החל מיום 
 גהתשפ" ט"ו בטבת, ראשוןעד יום ו

24.12.2022-08.01.2023 
 

 מגזר דרוזי:
 ,גפ"תשה כסלוב טכ" ,ישיש החל מיום

 ג"פהתש טבתב גי", שישי עד יום ו
23.12.2022-06.01.2023 

 
 מגזר ערבי: חופשת האביב

 ,גהתשפ" י"ג בניסן שלישימיום החל 
 גבניסן התשפ" ל', שישיועד יום 

04.04.2023-21.04.2023 
 

 מגזר דרוזי:
 ,גהתשפ" ו' בניסן,  שלישיהחל מיום 
 גבניסן התשפ"כ"ג  ,שישיועד יום 

28.03.2023-14.04.2023 

 

חופשת יולי בגני הילדים                       
 ובבתי הספר היסודיים

 במסגרות החינוך המיוחד הכוללני
 ,גפ"התשבתמוז  י"ב, שבתמיום החל 

 פ"גתשה י"ג באב, שניעד יום 
 01.07.2023-31.07.2023 

 
בשכיחות נמוכה,  למוגבלויותבכיתות החינוך המיוחד 

 המשולבות בחינוך הרגיל
 פ"ג,התשי"ב בתמוז , שבתמיום החל 

 פ"גתשה י"ג באב, שניעד יום 
01.07.2023-31.07.2023 

 
חופשת אוגוסט בגני הילדים                              

 ובבתי הספר היסודיים
  מוגבלויותל במסגרות החינוך המיוחד הכוללני

 בשכיחות נמוכה
 ,גבאב התשפ"י"ד  שלישי, מיום החל 

 גהתשפ" בבא כ"ח שלישי,עד יום 
01.08.2023-15.08.2023 

 
בשכיחות נמוכה,  מוגבלויותלבכיתות החינוך המיוחד 

 המשולבות בחינוך הרגיל
 ,גבאב התשפ"י"ד  שלישי, מיום החל 

 גהתשפ" בבא כ"ח שלישי,עד יום 
01.08.2023-15.08.2023 

 
 
 



  יולי-יוני חופשת
                   הביניים בחטיבות
 העליונות ובחטיבות

 גיל שכבות - ע"חט, ב"חט) כוללניות ס"עי מסגרותב
 בשכיחות מוגבלויותל המיוחד החינוך כיתותוב ("בי-'ז 

 :הרגיל בחינוך המשולבות נמוכה
 

  'א אפשרות
  ,גהתשפ" ב' בתמוז, רביעי מיוםהחל 
 גהתשפ"באב , ב' חמישי יום עד

21.06.2023-20.07.2023  
 

  'ב אפשרות
 :ולתלמידים לצוות החינוך במוסדות חופשה

  ,פ"גהתש ב' בתמוז, רביעי מיוםהחל 
 פ"גהתש י"א בתמוז , שישי יום עד

21.06.2023-30.06.2023 
 :החופשה תכנית תחילת הפעלת

 פ"ג,התשי"ב בתמוז , שבתמיום החל 
 פ"גתשה י"ג באב, שניעד יום 

01.07.2023-31.07.2023 
  אוגוסט חופשת
                   הביניים בחטיבות
 העליונות ובחטיבות

 ס"עי במסגרות נמוכה בשכיחות ללקויות כיתותב
 'יב-'ז הגיל שכבות - ע"חט, ב"חט) כוללניות

, נמוכה בשכיחות מוגבלויותל המיוחד החינוך כיתותוב
 :הרגיל בחינוך המשולבות

 
 :'א אפשרות המשך

 ,גהתשפ"ג' באב רביעי,  מיוםהחל 
 ג"פהתש באבי"ט  ראשון, יום עד

21.07.2023-06.08.2023 
 

 :'ב אפשרות המשך
 ,גבאב התשפ"י"ד  שלישי, מיום החל 

 גהתשפ" בבא כ"ח שלישי,עד יום 
01.08.2023-15.08.2023 

 
                                                                                                                      

 ,בברכה         
 שרית שריקי          

 נהלת אגף א' חינוך מיוחד"מ ממ            
 

 גב' דלית שטאובר, מנכ"לית המשרד   העתקים:
 המינהל הפדגוגי תמנהלסמנכ"לית בכירה ו, גב' אינה זלצמן    
 סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים ,שגיא משה מר    

 תקציביםבכיר מר דודי מזרחי, מנהל אגף    
 מנהלי מחוזות     

 תחום חינוך וחברה, השלטון המקומי יתסמנכ"לגב' מיכל מנקס,    
 יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך, דר' שי פרוכטמן   
 מר מנחם מזרחי, מנהל אמח"י   
 יוסף, מינהל כלכלה ותקציבים-מר נביה אבו   
 מנהלות אגפי הגיל  המינהל הפדגוגי   
  , מנהלת אגף שפ"יעינב לוקגב'    
  מר שמעון אבני, מנהל אגף הסעות   

 אגף א' חינוך מיוחד ים ארצייםמפקח    
 מנהלי מתי"אות   


