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לתשומת לב המנהלים והמורים
לפי האמור בסעיף 3(א) ל"תקנות חינוך ממלכתי (סדרי 
פיקוח) התשל"ג-1973", הוראות המנהל הכללי המופיעות 
בחוזרי המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים, 

ועליהם לנהוג לפיהן.

חוברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו ביום 
שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 
שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 
מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו 
שינויים בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול 

בהתאם להנחיות המעודכנות ביותר בכל נושא.
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חוזר מנכ"ל תשפ''א/7                ו' באב תשפ"א , 15 ביולי 2021 

תוכן עניינים

הודעות 

  ארגון העבודה החינוכית
    מהלך שנת הלימודים: ימי הלמידה, החופשות ושעות הפעילות

4       לוח החופשות בחינוך החרדי בשנת הלימודים התשפ"ב
7       לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשפ"ב
17       מהלך שנת הלימודים התשפ"ב (לוח החופשות)
25       לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנת הלימודים התשפ"ב
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ארגון העבודה החינוכית
מהלך שנת הלימודים: ימי הלמידה, החופשות ושעות הפעילות
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לוח החופשות בחינוך החרדי בשנת הלימודים 
התשפ"ב

הודעה מספר 0224

תאריך פרסום ההודעה 15/07/2021

 

הגורם האחראי
מפקחת כוללת (על יסודי) בחינוך החרדי ,מחוז חרדי

 073-3934017  
ruthel@education.gov.il   

תוכן העניינים
1 1. לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות
2 2. לוח החופשות בבתי הספר העל־יסודיים לבנות

3. לוח החופשות בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים בנים במעמד פטור ותרבותי 
2 ייחודי

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות  .1
לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות זהה ללוח החופשות 

במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:
פתיחת שנת הלימודים: יום רביעי, י"ז באלול התשפ"א, 25 באוגוסט 2021.

יום הכיפורים וחג הסוכות: מיום רביעי ט' בתשרי התשפ"ב, 15 בספטמבר 
2021, עד יום רביעי כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29 בספטמבר 2021. הלימודים 

יתחדשו ביום חמישי כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30 בספטמבר 2021.
פסח: מיום שלישי ד' בניסן התשפ"ב, 5 באפריל 2022, עד יום ראשון כ"ג 
בניסן התשפ"ב, 24 באפריל 2022. הלימודים יתחדשו ביום שני כ"ד בניסן 

התשפ"ב, 25 באפריל 2022.
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חג השבועות: מיום שישי ד' בסיוון התשפ"ב, 3 ביוני 2022, עד יום שני ז' 
בסיוון התשפ"ב, 6 ביוני 2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי ח' בסיוון 

התשפ"ב, 7 ביוני 2022.

לוח החופשות בבתי הספר העל־יסודיים לבנות .2
לוח החופשות בבתי הספר העל־יסודיים לבנות זהה ללוח החופשות 

במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:
פתיחת שנת לימודים: יום ראשון, י"ד באלול התשפ"א, 22 באוגוסט 2021.

יום ראשון, כ"ח באלול התשפ"א, 5 בספטמבר 2021 – יום בחירה
צום גדליה: יום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9 בספטמבר 2021 – יום 

בחירה
יום הכיפורים וסוכות: ערב החג וימי החג, הימים שלישי ח' בתשרי 
התשפ"ב, 14 בספטמבר 2021, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29 
בספטמבר 2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30 

בספטמבר 2021.
פסח: מיום ראשון, ב' בניסן התשפ"ב, 3 באפריל 2022, עד יום ראשון, כ"ג 
בניסן התשפ"ב, 24 באפריל 2022. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בניסן 

התשפ"ב, 25 באפריל 2022.
יום חמישי, ג' בסיוון התשפ"ב, 2 ביוני 2022 – יום בחירה

שבועות: מיום שישי, ד' בסיוון התשפ"ב, 3 ביוני 2022, עד יום שני, ז' בסיוון 
התשפ"ב, 6 ביוני 2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 

7 ביוני 2022.
סיום שנת הלימודים בבתי הספר העל־יסודיים: יום שני, כ"א בסיוון 

התשפ"ב, 20 ביוני 2022.
סיום שנת הלימודים בבתי הספר שלקחו ימי בחירה: יום חמישי, כ"ד בסיוון 

התשפ"ב, 23 ביוני 2022.
פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג: יום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1 

בספטמבר 2022.

לוח החופשות בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים  .3
בנים במעמד פטור ותרבותי ייחודי

לוח החופשות בבתי הספר לבנים זהה ללוח החופשות במגזר היהודי 
הכללי, למעט השינויים להלן: 

פתיחת שנת הלימודים: יום שני, א' באלול התשפ"א, 9 באוגוסט 2021.
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יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר היסודיים: מיום רביעי, ט' בתשרי 
התשפ"ב, 15 בספטמבר 2021, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29 
בספטמבר 2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30 

בספטמבר 2021.
יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): מיום רביעי, 
ט' בתשרי התשפ"ב, 15 בספטמבר 2021, עד יום שלישי, כ"ט בתשרי 
התשפ"ב, 5 באוקטובר 2021. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ל' בתשרי 

התשפ"ב, 6 באוקטובר 2021.
חנוכה: אין חופשה

תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר ב' התשפ"ב, 16 במרס 2022 - אין 
חופשה

פורים בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): הימים חמישי ושישי, י"ד ו־ט"ו 
באדר ב התשפ"ב, 18-17 במרס 2022 - אין חופשה

פסח בבתי הספר היסודיים: מיום רביעי, י"ב בניסן התשפ"ב, 13 באפריל 
2022, עד יום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24 באפריל 2022. הלימודים 

יתחדשו ביום שני כ"ד בניסן התשפ"ב, 25 באפריל 2022.
פסח בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): מיום ראשון, ב' בניסן התשפ"ב, 
3 באפריל 2022, עד יום ראשון, ל' בניסן התשפ"ב, 1 במאי 2022. הלימודים 

יתחדשו ביום שני א' באייר התשפ"ב, 2 במאי 2022.
ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19 במאי 2022 - אין חופשה

שבועות בבתי הספר היסודיים: יום ראשון, ו' בסיוון התשפ"ב, 5 ביוני 
2022, הלימודים יתחדשו ביום שני, ז' בסיוון, התשפ"ב, 6 ביוני 2022.

שבועות בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות) - אין חופשה
סיום שנת הלימודים: יום שישי, ח' באב התשפ"ב, 5 באוגוסט 2022.

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג: יום ראשון, א' באלול התשפ"ב, 28 
באוגוסט 2022.

חופשת המפקחים: מיום שני, י"א באב התשפ"ב, 8 באוגוסט 2022, עד יום 
ראשון כ"ד באב התשפ"ב, 21 באוגוסט 2022. 

על כל שינוי בלוח החופשות יש לקבל אישור מהמפקח הישיר על המוסד 
החינוכי, בכפוף לימי הלימוד המחייבים במערכת הכללית.
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לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים 
בשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מספר 0225

תאריך פרסום ההודעה 15/07/2021

 

הגורם האחראי
מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי ,אגף בכיר חינוך במגזר הערבי

 073-3931270  
abdallahch@education.gov.il   

תוכן העניינים
1 1. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב 2022-2021
2 2. סיום שנת הלימודים התשפ"ב 2022-2021
2 3. סך ימי הלימודים
2 4. לוח החופשות והחגים

2 4.1. חופשות רשמיות............................................................................
2 4.2. יום הכיפורים.................................................................................
3 4.3. החגים.........................................................................................

9 5. בתי ספר/יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים)
10 6. בתי הספר הכנסייתיים
10 7. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג
10 8. הערות

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב 2022-2021 .1
שנת הלימודים התשפ"ב תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום 

רביעי, כ"ד באלול התשפ"א 1.9.2021.
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סיום שנת הלימודים התשפ"ב 2022-2021 .2
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום חמישי, א' בתמוז 

התשפ"ב, 30 ביוני 2022.
בבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום 

שני, כ"א בסיוון התשפ"ב, 20 ביוני 2022.

סך ימי הלימודים .3
סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע: 

בבתי הספר היסודיים – לפחות 184 ימי לימוד  *
בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 176 ימי לימוד.  *

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע: 
בבתי הספר היסודיים – לפחות 218 ימי לימוד  *

בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד. *

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"ב הוא באחריותו 
של מנהל בית הספר.

לוח החופשות והחגים .4
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים 

חופשות רשמיות .4.1
חופשת החורף: החל מיום שישי, כ' בכסלו התשפ"ב,  א.
24.12.2021, עד יום שבת, ו' בטבת התשפ"ב, 8.1.2022. 
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ז' בטבת התשפ"ב, 11.1.2022. 

חופשת האביב: החל מיום שישי, כ"ט באדר ב התשפ"ב,  ב.
1.4.2022, עד יום שלישי, י"ח בניסן התשפ"ב, 19.4.2022. 
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב, 

 .20.4.2022
יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022. ג.

חופשת הקיץ ד.
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום  

שישי, ב' בתמוז התשפ"ב, 1.7.2022. 
בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים  
ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום 

שלישי, כ"ב בסיוון התשפ"ב 21.6.2022. 
יום הכיפורים .4.2

בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים 
חייבים להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח 

הכולל ועם המחוז. 
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החגים .4.3
לוח החגים המוסלמיים – למורים המוסלמים המלמדים בבתי  א.

ספר ערביים

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף 
בכיר חינוך במגזר הערבי.

הערות התאריך החג

יומיים  27-
28.2.2022

כ"ו-כ"ז באדר 
א התשפ"ב

לילת אלאיסרא 
ואל מיעראג' 

(עליית הנביא 
השמיימה) 27 

רג'ב

בתי הספר פועלים במתכונת 
שיעורים מקוצרת כדלקמן:

יום העבודה בחודש  –
הרמדאן בבתי הספר 

שאוכלוסייתם מוסלמית או 
שאחוז הילדים המוסלמים 

בהם הוא מעל 25% 
יתחיל כרגיל ולא יאוחר 

מ־8.30. כל שיעור יקוצר 
ב־10 דקות.

אפשר לקצר כל הפסקה  –
ב־10 דקות לכל היותר. 

ההפסקה של חמש דקות 
שבין שיעור לשיעור 

תתקיים כרגיל.

בגני ילדים באופק חדש  –
ובטרום אופק חדש, 

הלימודים יסתיימו בשעה 

רמדאן – חודש 
הצום בשנה 

ההג'רית 1442
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הערותהתאריךהחג

.13:00

בגני ילדים ביוח"א,  –
הלימודים יסתיימו בשעה 

.14:00

28.4-
5.5.2022

כ"ז בניסן-ד' 
באייר 

התשפ"ב

חופשת עיד אל 
פיטר (חג 

הפסקת הצום)

ערב החג וארבעת ימי החג 
(חל בחופשת הקיץ)

עיד אלאדחא (חג 
הקרבן)

יומיים (חל בחופשת הקיץ) מ־30 בחודש 
די אלחג'א

ראשית השנה 
ההג'רית 1443

יומיים 17-
18.10.2021

י"א-י"ב בחשוון 
התשפ"ב

חופשת יום 
הולדת הנביא 

מוחמד

החגים של העדה האחמדית ב.

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים 
האחמדים במועדים האלה:
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התאריך היום בשבוע החג

י"ט באדר א' 
התשפ"ב, 

20.2.2022

יום ראשון יום הרפורמה המובטח

כ באדר ב' התשפ"ב, 
23.3.2022

יום רביעי יום המשיח המובטח

כ"ו באייר התשפ"ב, 
27.5.2022

יום שישי יום החליפות

החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים ג.

היוונים, האורתודוקסים 
והארמנים

הקתולים, הלטינים, 
האנג'לים והמארונים

החג

יום שני, כ"א בתשרי 
התשפ"ב, 27.9.2021 

יום שלישי, ח' בתשרי 
התשפ"ב, 14.9.2021

חג הצלב

יום חמישי עד יום שבת, 

ד'-ו' בשבט התשפ"ב,

6-8.1.2022 

הארמנים: יום שלישי, עד 
יום חמישי, ט"ז-י"ח בשבט 
התשפ"ב, 18-20.1.2022

יום שישי עד יום ראשון, 

כ'-כ"ב בטבת התשפ"ב,

24-26.12.2021

חג המולד

יום שישי, י"ב בשבט  יום שבת, כ"ח בטבת  ראשית השנה
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התשפ"ב, 14.1.2022 התשפ"ב, 1.1.2022

יום רביעי, י"ז בשבט 
התשפ"ב, 19.1.2022

יום חמישי, ד' בשבט 
התשפ"ב, 6.1.2022

ההתגלות

יום חמישי, ו' בניסן 
התשפ"ב, 7.4.2022 

הארמנים: יום רביעי, י"ט 
בניסן התשפ"ב, 

20.4.2022

יום שישי, כ"ב אדר ב 
התשפ"ב, 25.3.2022

הבשורה

יום ראשון, ט"ז בניסן, 
התשפ"ב, 17.4.2022 

יום ראשון, ט' בניסן 
התשפ"ב, 10.4.2022 

יום ראשון של 
הדקלים

יום חמישי, כ' בניסן 
התשפ"ב, 21.4.2022

יום חמישי, י"ג בניסן 
התשפ"ב, 14.4.2022 

יום "ח'מיס 
אלאסראר"

יום שישי, כ"א בניסן 
התשפ"ב, 22.4.2022

יום שישי, י"ד בניסן 
התשפ"ב, 15.4.2022

יום שישי הגדול

יום שבת, כ"ב בניסן 
התשפ"ב, 23.4.2022

יום שבת, ט"ו בניסן 
התשפ"ב, 16.4.2022

שבת האור

יום ראשון עד יום שלישי, 
כ"ג-כ"ה בניסן התשפ"ב, 

24-26.4.22

יום ראשון עד יום שלישי, 
ט"ז-י"ח בניסן התשפ"ב,  

17-19.4.22

פסחא (3 ימים)

יום חמישי, ג' בסיוון 
התשפ"ב, 2.6.2022 

יום חמישי, כ"ה באייר 
התשפ"ב, 26.5.2022

העלייה 
השמימה 

ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיוון 
התשפ"ב, 12-13.6.2022

ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון 
התשפ"ב, 5-6.6.2022

שבועות (יומיים)
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חגים ייחודיים  ד.

התאריך החג העדה

יום רביעי, א' באדר א' 
התשפ"ב, 2.2.2022

כניסת המשיח אל ההיכל  הקתולים

והלטינים

יום שלישי, י"ד באדר א' 
התשפ"ב, 15.2.2022 

כניסת המשיח אל ההיכל האורתודוקסים

יום רביעי ח' באדר א' 
התשפ"ב, 9.2.2022 

מאר מארון  המארונים

יום רביעי של האפר האנג'לים

בפסוטה בלבד יום חמישי של הגוף

חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד ה.

מאר ג'רייס: י"ב בכסלו התשפ"ב, 16.11.2021.

החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר  ו.
הערבי)

הערות התאריך היום בשבוע  החג

ד' בתשרי התשפ"ב,  
10.9.2021

יום שישי יום הנביא סבלאן
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כ"ג בשבט התשפ"ב,  
25.1.2022

יום שלישי חג הנביא אליהו,     
עיד אל חד'ר

כ"ג-כ"ו בניסן התשפ"ב      ארבעה ימים

24-27.4.2022

יום ראשון עד 
יום רביעי

חג הנביא שועייב

ערב החג וארבעת ימי 
החג

לבירור תאריך מדויק 
יש לפנות לאגף לחינוך 

דרוזי 073-3938318

עיד אלאדחא 

החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר  ז.
הערבי)

הערות התאריך היום בשבוע החג

החל מהשעה 12.00 כ"ט באלול התשפ"א, 
6.9.2021

שני ערב ראש השנה

א'-ב' בתשרי  
התשפ"ב, -7

8.9.2021

שלישי-רביעי ראש השנה

ט'-י' בתשרי  
התשפ"ב, 

15-16.9.2021

רביעי-חמישי  ערב יום הכיפורים 
ויום הכיפורים

ט"ו בתשרי התשפ"ב, 

21.9.2021

היום הראשון של 
החג - יום שלישי,

היום האחרון של 

סוכות
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הערותהתאריךהיום בשבועהחג

כ"ב בתשרי 
התשפ"ב, 

28.9.2021

החג - יום שלישי.

ט"ו בניסן התשפ"ב, 

16.4.2022

כ"א בניסן התשפ"ב, 
22.4.2022

היום הראשון של 
החג - יום שבת,

היום האחרון של 
החג - יום שישי. 

פסח

ו' בסיוון התשפ"ב,  
5.6.2022

יום ראשון שבועות

בתי ספר/יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים) .5
בתי ספר/יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים יעשו זאת  5.1
בהתאם לנוהלי המשרד, בתוך שמירה על מכסת ימי הלימוד 
המחייבת בהתאם לס"ק 3 בהודעה זו ובתנאי שמספר התלמידים 

מאחת העדות עולה על 25%. 
בקשות לאיחוד חגים ולתיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז  5.2
הרלוונטי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים 
ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי 

המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים). 
לאחר אישור התוכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפעול על  5.3
פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות 
והחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור האמור תיחשב 

היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.
בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים  5.4
מחויבים להציג למנהל המחוז תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד 
המחייבת בהתאם לס"ק 3 ולקבל את אישורו. התוכנית תוגש למנהל 

המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים.
אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות  5.5

למנכ"ל המשרד באמצעות מנהל המחוז.
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בתי הספר הכנסייתיים .6
בתי הספר הכנסייתיים יוכלו לפעול בהתאם ללוח החופשות והחגים אשר 
גובש עם משרד בתי הספר הכנסייתיים ואשר יועבר לידיעת מנהלי המחוזות. 

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג .7
שנת הלימודים התשפ"ג (2023-2022) תיפתח ביום חמישי ה' באלול 

התשפ"ב, 1.9.2022 בכל מוסדות החינוך.

הערות  .8
בתי הספר היסודיים וגני הילדים ביישובים פסוטה ומעיליא יבחרו שלושה 
ימים נוספים כחופשה במהלך חודש נובמבר 2021, ובתנאי שקיימו את 
מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 3 בהודעה זו. על המנהל להודיע 

על תאריכי החופשה למחוז באמצעות המפקח הכולל היישובי.
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מהלך שנת הלימודים התשפ"ב (לוח 
החופשות)

הודעה מספר 0226

תאריך פרסום ההודעה 15/07/2021

 

הגורם האחראי
מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה, אגף בכיר כוח אדם בהוראה ,אגף 

בכיר כח-אדם בהוראה
 073-3935138  

rachelte@education.gov.il   

תוכן העניינים
1 1. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב וסיומה
2 2. סך ימי הלימוד
2 3. חגי ישראל
4 4. ימי צום*
5 5. ימי זיכרון ממלכתיים

6 6. מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב
7. מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

7
8 8. מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

8 9. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב וסיומה .1
פתיחת שנת הלימודים 

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל־יסודיים 
ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א, 1.9.2021, בשעה 

הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה. 
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סיום שנת הלימודים 
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום חמישי, א'  -

בתמוז התשפ"ב, 30.6.2022.
בבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה  -

ביום שני, כ"א בסיוון התשפ"ב, 20.6.2022. 

סך ימי הלימוד .2
סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע: 

בבתי הספר היסודיים – לפחות 185 ימי לימוד 
בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 177 ימי לימוד.  

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:
בבתי הספר היסודיים – לפחות 216 ימי לימוד.     

בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 207 ימי לימוד.   
מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"ב הוא באחריותו של 

מנהל בית הספר. 

חגי ישראל .3

הערות התאריך החג

ערב ראש השנה ושני ימי החג,  
הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט 
באלול התשפ"א עד ב' בתשרי 

התשפ"ב, 6-8.9.2021. 

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' 
בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

ראש השנה

ערב החג ויום החג, הימים רביעי  
וחמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב, 
15--16.9.2021. הלימודים 
יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי 

התשפ"ב, 17.9.2021. 

יום הכיפורים

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום  
שני, י"ד בתשרי 

חג הסוכות
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הערותהתאריךהחג

התשפ"ב, 20.9.2021   יום רביעי, 
כ"ג בתשרי התשפ"ב, 
29.9.2021. הלימודים יתחדשו 
ביום חמישי, כ"ד בתשרי 

התשפ"ב, 30.9.2021.

חג הסיגד הוא יום לימודים 
ויצוין באירועים במוסדות 

החינוך.

יום חמישי, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 
 .4.11.2021

חג הסיגד*

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב,  
30.11.2021   יום שני, ב' בטבת 

התשפ"ב, 6.12.2021.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' 
בטבת התשפ"ב, 7.12.2021. 

 

חנוכה

יום ט"ו בשבט הוא יום 
לימודים. 

יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב,

.17.1.2022

ט"ו בשבט

 פורים קטן – ימים שלישי 
ורביעי, י"ד וט"ו באדר א' 
התשפ"ב, 15-16.2.2022. 

אלו ימי לימודים.

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, 
י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב, 
16-18.3.2021. הלימודים 
יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' 

התשפ"ב, 20.3.2022.

פורים

מיום חמישי, ו בניסן התשפ"ב,  
7.4.2022   יום שבת, כ"ב בניסן 
התשפ"ב, 23.4.2022. הלימודים 
יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן 

התשפ"ב, 24.4.2022. 

פסח
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הערותהתאריךהחג

הוקדם יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 
5.5.2022. הלימודים יתחדשו 
ביום שישי, ה' באייר התשפ"ב, 

 .6.5.2022

יום העצמאות

יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב,  
19.5.2022. הלימודים יתחדשו 
ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 

.20.5.2022

ל"ג בעומר

יום ירושלים הוא יום לימודים 
ויצוין באירועים במוסדות 
החינוך ובעליית בני נוער 

לירושלים.

יום ראשון, כ"ח באייר התשפ"ב, 
.29.5.2022

יום ירושלים

החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני,  
ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, -5

6.6.2022. הלימודים יתחדשו 
ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 

.7.6.2022

חג השבועות 

ימי צום* .4
 

הערות התאריך היום

יום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב,  
.9.9.2021

צום גדליה

יום שלישי, י' בטבת  
התשפ"ב, 14.12.2022.

עשרה בטבת 

יום רביעי, י"ג באדר ב' התשפ"ב,  תענית אסתר
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.16.3.2022

נדחה יום ראשון, י"ח בתמוז התשפ"ב, 
.21.7.2022

17 בתמוז

נדחה  יום ראשון, י' באב התשפ"ב, 
 .7.8.2022

תשעה באב

 * בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 
.13:30

ימי זיכרון ממלכתיים .5
ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק 

מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

הערות התאריך היום

יום רביעי, ל' בתשרי 
התשפ"ב, 6.10.2021.

יום הזיכרון 
לרחבעם זאבי ז"ל

יום שני, י"ב בחשוון  
התשפ"ב, 18.10.2021. 

יום הזיכרון ליצחק 
רבין ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו  
התשפ"ב, 10.11.2021.

יום הזיכרון לדוד 
בן גוריון ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת  
התשפ"ב, 16.12.2021.

ציון יום זאב 
ז'בוטינסקי ז"ל

יום שני, י"א באדר ב'  
התשפ"ב, 14.3.2022.

יום הזיכרון ליוסף 
טרומפלדור ז"ל 
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יום חמישי, כ"ז בניסן 
התשפ"ב, 28.4.2022.

יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה 

הוקדם. הלימודים 
ביום זה יסתיימו 

בשעה 12:00 
בצוהריים. 

יום רביעי, ג' באייר 
התשפ"ב, 4.5.2022. 

יום הזיכרון לחללי 
צה"ל 

יום רביעי, י' באייר התשפ"ב, 
.11.5.2022

ציון יום בנימין זאב 
הרצל ז"ל

מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים  .6
לשנת התשפ"ב

אורתודוקסים וארמנים קתולים ופרוטסטנטים החג

יום חמישי, עד יום 
שבת, ד'-ו' בשבט 

התשפ"ב,

6-8.1.2022

הארמנים: יום שלישי 
עד יום חמישי, ט"ז-י"ח 

בשבט התשפ"ב, -18
.20.1.2022

יום שישי , עד יום ראשון, 

כ'-כ"ב בטבת התשפ"ב,

24-26.12.2021

חג המולד 

יום שישי, י"ב בשבט 
התשפ"ב, 14.1.2022.

יום שבת, כ"ח בטבת 
התשפ"ב, 1.1.2022

ראש השנה 

יום רביעי, י"ז בשבט 
התשפ"ב, 19.1.2022.

יום חמישי, ד' בשבט 
התשפ"ב, 6.1.2022.

חג ההתגלות 
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יום שישי, כ"א בניסן 
התשפ"ב ,22.4.2022.

יום שישי, י"ד בניסן 
התשפ"ב, 15.4.2022.

יום שישי הטוב 

יום ראשון עד יום שלישי 
כ"ג-כ"ה בניסן 

התשפ"ב, 
.24-26.4.22

יום ראשון עד יום שלישי, 
ט"ז-י"ח בניסן התשפ"ב,  

.17-19.4.22

פסחא (3 ימים)

יום חמישי, ג' בסיוון 
התשפ"ב, 2.6.2022.

יום חמישי, כ"ה באייר 
התשפ"ב , 26.5.2022.

העלייה השמיימה 

ראשון ושני, י"ג-י"ד 
בסיוון התשפ"ב, -12

.13.6.2022

ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון 
התשפ"ב, 5-6.6.2022.

שבועות 

מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר  .7
יהודיים לשנת התשפ"ב 

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א, חינוך במגזר הערבי, טלפון 
 .073-3931270

הערות החג 

יום אחד  יום הולדת הנביא מוחמד 

שלושה ימים  עיד אל פיטר (חג הפסקת 
הצום)

ארבעה ימים  עיד אלאדחא (חג הקורבן) 

יום אחד  ראשון למוחרם (ראש השנה 
ההג'רית 
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מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים  .8
לשנת התשפ"ב 

הערות התאריך החג 

יום אחד  ד' בתשרי התשפ"ב 
10.9.2021,

יום הנביא סבלאן 

יום אחד כ"ג בשבט התשפ"ב, 
25.1.2022

חג הנביא אליהו 
(אלח'דר) 

ארבעה ימים כ"ג-כ"ו בניסן התשפ"ב 
24-27.4.2022

חג הנביא שועייב

ארבעה ימים  לתאריך המדויק יש 
לפנות לאגף לחינוך 

דרוזי, טלפון 

073-3938318 

עיד אלאדחא (חג 
הקורבן)

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג .9
שנת הלימודים התשפ"ג תחל ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 

.1.9.2022
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לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים 
לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מספר 0227

תאריך פרסום ההודעה 15/07/2021

 

הגורם האחראי
מנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי ,אגף חינוך במגזר הדרוזי

 073-3938318  
ayakha@education.gov.il   

תוכן העניינים
2 1. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב, 2021–2022
2 2. חופשות רשמיות

2 2.1. חופשת החורף..............................................................................
2 2.2. חופשת האביב..............................................................................
2 2.3. יום העצמאות................................................................................
2.4. חופשת הקיץ.................................................................................2

2 3. החגים
2 3.1. החגים הדרוזיים............................................................................
3 3.2. החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)..............................
4 3.3. החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הדרוזי)...

3.4. החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי 
5 והיהודי)...............................................................................................

6 4. החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)
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פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב, 2021–2022 .1
שנת הלימודים התשפ"ב (2021–2022) תיפתח ביום רביעי, כ"ד באלול 

תשפ"א, 1.9.2021.

חופשות רשמיות .2
חופשת החורף .2.1

בתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע:
בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים החופשה תהיה 17 יום,  2.1.1
החל מיום חמישי, י"ט בטבת התשפ"ב 23.12.2021, עד 

יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב, 7.1.2022, עד בכלל.
בתי הספר המלמדים שישה ימים בשבוע:

בבתי ספר יסודיים: 2.1.2
החופשה תהיה 16 יום, החל מיום שישי, כ' בטבת תשפ"ב 
24.12.2021, עד יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב, 7.1.2022, 

עד בכלל.
בבתי ספר על־יסודיים: 2.1.3

החופשה תהיה 17 יום, החל מיום חמישי, י"ט בטבת 
התשפ"ב 23.12.2021, עד יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב, 

7.1.2022, עד בכלל.
חופשת האביב .2.2

בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים החופשה תהיה 16 יום,  2.2.1
החל מיום ראשון, כ"ד באדר ב' התשפ"ב, 27.3.2022, עד 

יום שבת, ט"ו בניסן התשפ"ב, 16.4.2022   בכלל. 
יום העצמאות .2.3

יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022.
חופשת הקיץ .2.4

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל חופשת הקיץ ביום שישי, 
ב' בתמוז התשפ"ב, 1.7.2022.

בבתי הספר העל־יסודיים תתחיל חופשת הקיץ ביום שלישי, כ"ב 
בסיוון התשפ"ב, 21.6.2022.

החגים .3
החגים הדרוזיים .3.1
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הערות התאריך היום בשבוע  החג

ד' בתשרי התשפ"ב,  יום אחד
10.9.2021

יום שישי חג הנביא סבלאן

כ"ג בשבט התשפ"ב,  יום אחד 
25.1.2022

יום שלישי חג הנביא אליהו,     
עיד אל חד'ר

שבעה ימים 24.4.22 עד 
30.4.2022  (עד בכלל) 
כ"ג בניסן התשפ"ב עד 

כ"ט בניסן התשפ"ב.

יום ראשון עד 
יום שבת

חג הנביא שועייב

חמישה ימים: יומיים 
לפני החג ושלושת ימי 

החג (חל בחופשת 
הקיץ).

 כנראה ב־8.7.2022 
עד 12.7.2022, ט' 

בתמוז התשפ"ב עד י"ג 
בתמוז התשפ"ב.

יום שישי עד 
יום שלישי

חג הקורבן 

החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים) .3.2
לגבי התאריכים המדויקים תשלח הודעה בהמשך מאגף החינוך 

הדרוזי והצ'רקסי

הערות החג 

יום אחד, ב־12 ברביע 
אלאואל 

יום הולדת הנביא מוחמד 

שלושה ימים, החל מיום ה־30 
לתחילת הרמדאן 

עיד אל פיטר (חג הפסקת 
הצום)

ערב החג וארבעת ימי החג 
(חל בחופשת הקיץ) 

חג הקורבן 
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יום אחד ב־30 בחודש 
דיאלחג'א 

ראשון למוחרם (ראש השנה 
ההג'רית) 

החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר  .3.3
הדרוזי)

הערות התאריך היום בשבוע החג

החל מהשעה 12.00 כ"ט באלול התשפ"א, 
6.9.2021

שני ערב ראש השנה

א'-ב' בתשרי  
התשפ"ב, -7

8.9.2021

שלישי-רביעי ראש השנה

ט'-י' בתשרי התשפ"ב,  

15-16.9.2021

רביעי וחמישי  ערב יום הכיפורים 
ויום הכיפורים

בערבי חג החל 
מהשעה 13:30

ט"ו בתשרי התשפ"ב,

.21.9.2021

כ"ב בתשרי התשפ"ב, 
.28.9.2021

היום הראשון 
של החג - יום 

שלישי,

היום האחרון 
של החג - יום 

שלישי.

סוכות
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הערותהתאריךהיום בשבועהחג

בערבי חג החל 
מהשעה 13:30

ט"ו בניסן התשפ"ב,

16.4.2022

כ"א בניסן התשפ"ב, 
22.4.2022

היום הראשון 
של החג - יום 

שבת,

היום האחרון 
של החג - יום 

שישי 

פסח

ערב החג החל 
מהשעה 13:30

ו' בסיוון התשפ"ב, 
05.06.2022

ראשון שבועות

החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר  .3.4
הערבי והיהודי)

הערות התאריך היום בשבוע  החג

יום אחד ד' בתשרי התשפ"ב, 
10.9.2021

יום שישי יום הנביא סבלאן

יום אחד כ"ג בשבט התשפ"ב, 
25.1.2022

יום שלישי חג הנביא אליהו,     
עיד אל חד'ר

ארבעה ימים 24.4.2022 עד 27.4.2022, 
כ"ג בניסן עד כ"ו בניסן 

התשפ"ב. 

יום ראשון עד 
יום רביעי

חג הנביא שועייב
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יומיים לפני 
החג ושלושה 

ימי החג

חל בחופשת הקיץ כנראה 
7-8.7.2022 עד 12.7.2022, 

ט' בתמוז עד י"ג בתמוז 
התשפ"ב. 

 יום שישי עד 
יום שלישי 

חג הקורבן 

החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים) .4

היוונים, האורתודוקסים והארמנים הקתולים, הלטינים, האנג'לים 
והמארונים

החג

יום שני, כ"א בתשרי התשפ"ב, 

 27.9.2021

יום שלישי, ח' בתשרי התשפ"ב 

14.9.2021

חג הצלב

ימים חמישי עד שבת, ד'-ו' בשבט 

התשפ"ב, 6-8.1.2022

הארמנים: יום שלישי, עד יום חמישי, 

ט"ז-י"ח בשבט התשפ"ב, -18

20.1.2022

יום שישי עד יום ראשון, כ'-כ"ב בטבת 

התשפ"ב, 24-26.12.2021.

חג המולד

יום שישי, י"ב בשבט התשפ"ב, 

14.1.2022

יום שבת, כ"ח בטבת התשפ"ב, 

1.1.2022

ראשית השנה

יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב, 

19.1.2022

יום חמישי, ד' בשבט התשפ"ב, 

6.1.2022

ההתגלות

יום חמישי ו' בניסן התשפ"ב, 7.4.2022 

הארמנים: יום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב, 

20.4.2022

יום שישי, כ"ב באדר ב' התשפ"ב, 

25.3.2022

הבשורה

יום ראשון, ט"ז בניסן, התשפ"ב,  יום ראשון ט' בניסן התשפ"ב,  יום ראשון של 
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 17.4.2022  10.4.2022 הדקלים

יום חמישי, כ' בניסן התשפ"ב, 

21.4.2022

 יום חמישי, י"ג בניסן התשפ"ב, 

14.4.20222

יום "ח'מיס 
אלאסראר"

יום שישי, כ"א בניסן התשפ"ב, 

22.4.2022

יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב, 

15.4.2022

יום שישי הגדול

יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב,  .23

 4.2022

יום שבת, ט"ו בניסן  התשפ"ב, 

16.4.2022

שבת האור

יום ראשון עד יום שלישי כ"ג-כ"ה בניסן 

התשפ"ב 24-26.4.2022

יום ראשון עד יום שלישי, ט"ז-י"ח בניסן 

התשפ"ב, 17-19.4.2022

פסחא (3 ימים)

יום חמישי, ג' בסיוון 

התשפ"ב,2.6.2022

יום חמישי, כ"ה באייר התשפ"ב, 

26.5.2022

העלייה השמיימה 

ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיון התשפ"ב, 

12-13.6.2022

 ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 

5-6.5.2022

שבועות (יומיים)

הערות

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

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע יהיה: .2
בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימוד  *

בבתי הספר העל־יסודיים - לפחות 209 ימי לימוד.  *

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע יהיה:

בבתי הספר היסודיים - לפחות 184 ימי לימוד  *
בבתי הספר העל־יסודיים - לפחות 176 ימי לימוד. *

כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית  .3
התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של מנהלת האגף לחינוך 

הדרוזי והצ'רקסי ומנהל המחוז הרלוונטי.
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איחוד חגים נעשה במוסדות החינוך שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת  .4
הוא לפחות 25%. 

הצעות לאיחוד חגים יישלחו למנהלת האגף לחינוך הדרוזי  4.1
והצ'רקסי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים 
ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי 
מורים, הסתדרות וארגון המורים) לפי נוהל איחוד החגים בקישור 

הזה: 
https://drive.google.com/file/d/1FLnNfB__cX-
ZE0dIJxYVsSnI6msgZu-l/view?usp=sharing

בהצעת תוכנית איחוד החגים יש להקפיד על מספר ימי הלימוד  4.2
על פי סעיף 2 בהערות.

יש לצרף הצהרת הרשות על קיום נוהל איחוד החגים לפי סעיף  4.3
4 וסעיף 4.1. 

לאחר אישור תוכנית איחוד החגים, יש לפעול על פיה בלבד מאחר  4.4
שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל 
היעדרות של מורה מעבר לאישור האמור תיחשב היעדרות לא 

חוקית ותנוכה משכרו.
החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד,  .5

ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.
אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות. יש לפעול לפי  .6
חוזר מנכ"ל לשעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל 

הוראת קבע 0043 – החלפה.
בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים  .7
להציג למנהלת האגף תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת 
בהתאם לסעיף 2 בהערות ולקבל את אישורה. התוכנית תוגש למנהלת 
האגף לאחר תיאום עם הסתדרות המורים, ארגון המורים, המפקח הכולל 

ונציג המורים.
פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג .8

שנת הלימודים התשפ"ג (2023-2022) תיפתח ביום חמישי, ה' באלול 
התשפ"ב, 1.9.2022, בכל מוסדות החינוך.

https://drive.google.com/file/d/1FLnNfB__cX-ZE0dIJxYVsSnI6msgZu-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLnNfB__cX-ZE0dIJxYVsSnI6msgZu-l/view?usp=sharing
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52
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ממונה על חוזרי המנכ"ל: דליה הלוי

מרכזת חוזרי מנכ"ל: רויטל לוי

עריכה: דליה לאופר וורד צדוק

עריכה לשונית: דליה לאופר ונילי גרבר

מרכזות ההפקה: נוי גלרון וליאור שאול-שי

עיצוב: סטודיו "שחר שושנה"

כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל: 

http://www.education.gov.il/mankal :המאגר הישן

http://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx :המאגר החדש   

http://www.education.gov.il/mankal
http://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx

