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 לוח מועדים וחופשותלוח מועדים וחופשותלוח מועדים וחופשותלוח מועדים וחופשות- - - -     תשתשתשתשפפפפ""""בבבב

 
 חגי ישראלחגי ישראלחגי ישראלחגי ישראל

    
 

  התארי�  החג

עד ב'  התשפ"א  , שלישי ורביעי, כ"ט באלולערב ראש השנה ושני ימי החג, הימי� שני  ראש השנה
  .6�8.9.2021התשפ"ב,  בתשרי

  .9.9.2021תשפ"ב, ה הלימודי� יתחדשו ביו� חמישי, ג' בתשרי

. הלימודי� 15��16.9.2021פ"ב, י' בתשרי התש�ערב החג ויו� החג, הימי� רביעי וחמישי, ט'  יו� הכיפורי�
  .17.9.2021יתחדשו ביו� שישי, י"א בתשרי התשפ"ב, 

ג עד יו� רביעי, כ"  20.9.2021ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיו� שני, י"ד בתשרי התשפ"ב,   חג הסוכות
. הלימודי� יתחדשו ביו� חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 29.9.2021בתשרי התשפ"ב, 

30.9.2021.  

   חג הסיגד

יו� לימודי�, יצויי� באירועי� 

  במוסדות החינו�

  .4.11.2021 ,התשפ"ב חשוו$יו� חמישי, כ"ט ב

 .6.12.2021התשפ"ב,   ני, ב' בטבתש ד יו�ע  30.11.2021תשפ"ב, ה מיו� שלישי, כ"ו בכסלו  חנוכה

  .7.12.2021תשפ"ב, ה הלימודי� יתחדשו ביו� שלישי, ג' בטבת
  

  ט"ו בשבט

  .ט"ו בשבט הוא יו� לימודי�

 התשפ"ב, יו� שני, ט"ו בשבט

17.1.2022.  

 ,התשפ"ב 'ביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר בהימי� ר  פורי�

  .20.3.2022 ,התשפ"ב 'הלימודי� יתחדשו ביו� ראשו$, י"ז באדר ב .16-18.3.2021

 .23.4.2022 ,התשפ"ב  כ"ב בניס$ שבת, ו�יעד   7.4.2022 ,התשפ"ב  ו בניס$ ,מיו� חמישי  פסח

  .24.4.2022 ,תשפ"בה הלימודי� יתחדשו ביו� ראשו$, כ"ג בניס$

הלימודי� יתחדשו ביו� שישי, ה'  .5.5.2022 ,התשפ"ב יו� חמישי, ד' באייר  יו� העצמאות

  .6.5.2022 ,התשפ"ב באייר

יו� שישי, י"ט ב  הלימודי� יתחדשו .19.5.2022 ,התשפ"ב יו� חמישי, י"ח באייר  ל"ג בעומר

  .20.5.2022 ,התשפ"ב באייר

   יו� ירושלי�

רועי� יו� לימודי�, יצויי� באי

  במוסדות החינו�

    

  .29.5.2022יו� ראשו$, כ"ח באייר התשפ"ב, 

מודי� יתחדשו הלי .5-6.6.2022 ,התשפ"ב ' בסיוו$ז�החג ואסרו חג, הימי� ראשו$ ושני, ו'  חג השבועות

  .7.6.2022 ,התשפ"ב ביו� שלישי, ח' בסיוו$
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 םםםםימי צוימי צוימי צוימי צו

  התארי�  היו� 

  .9.9.2021 ,בהתשפ" יו� חמישי, ג' בתשרי  צו� גדליה

  .14.12.2022 ,התשפ"ב יו� שלישי, י' בטבת  עשרה בטבת

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

    

    

 ימי זיכרון ממלכתייםימי זיכרון ממלכתייםימי זיכרון ממלכתייםימי זיכרון ממלכתיים

 

 

  ימי הזיכרו$ המפורטי� להל$ אינ� ימי חופשה.  

  התארי�  היו�

  .18.10.2021 ,התשפ"ב יו� שני, י"ב בחשוו$  יו� הזיכרו� ליצחק רבי� ז"ל

יו� הזיכרו� לשואה ולגבורה 
   

  .28.4.2022 ,התשפ"ב יו� חמישי, כ"ז בניס$

  .4.5.2022 ,התשפ"ב יו� רביעי, ג' באייר  יו� הזיכרו� לחללי צה"ל

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


