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 לוח מועדים וחופשותלוח מועדים וחופשותלוח מועדים וחופשותלוח מועדים וחופשות----    תשתשתשתשפפפפ""""אאאא

 
 חגי ישראלחגי ישראלחגי ישראלחגי ישראל

    
 

  התארי�  החג

 .2020בספטמבר  18יו� שישי, כ"ט באלול,  :תחילת חופשה  ראש השנה

  .בספטמבר 20יו� ראשו�, ב' בתשרי,  :סו� חופשה

  .2020בספטמבר  21יו� שני, ג' בתשרי,  :חזרה ללימודי�

   .2020 בספטמבר 27יו� ראשו�, ט' בתשרי,   תחילת חופשה:  יו� הכיפורי�

   .2020בספטמבר  28יו� שני, י' בתשרי,  חופשה: סו�

    .2020פסטמבר בס 29יו� שלישי, י"א בתשרי,  חזרה ללימודי�:

   .2020 באוקטובר 2יו� שישי, י"ד בתשרי,   תחילת חופשה:  חג הסוכות

    .2020בר באוקטו 11יו� ראשו�, כ"ג בתשרי,  סו� חופשה:

    .2020באוקטובר  12יו� שני, כ"ד בתשרי,  חזרה ללימודי�:

   חג הסיגד

יו� לימודי�, יצויי� באירועי� 

  במוסדות החינו�

  .2020בר בנובמ 15יו� ראשו�, כ"ח בחשוו�,   תחילת החג:

   .2020בנובמבר  16יו� שני, כ"ט בחשוו�,  סו� החג:

   .2020בדצמבר  11יו� שישי, כ"ה בכסלו,   תחילת חופשה:  חנוכה

    .2020בדצמבר  19בטבת, יו� שבת, ד'  סו� חופשה:
  .2020בדצמבר  20יו� ראשו�, ה' בטבת,  חזרה ללימודי�:

  ט"ו בשבט

  .ט"ו בשבט הוא יו� לימודי�

  .2021בינואר  28יו� חמישי, ט"ו בשבט,  :יו� החג
  חלוקת תעודות מחצית חט"ע

   .2021 בפברואר 25יו� חמישי, י"ג באדר,   תחילת חופשה:  פורי�

   .2021בפברואר  27שבת, ט"ו באדר, יו�  סו� חופשה:

    .2021אר בפברו 28יו� ראשו�, ט"ז באדר,  חזרה ללימודי�:

   .2021במר%  19יו� שישי, ו' בניס�,   תחילת חופשה:  פסח

    .2021באפריל  5יו� שני, כ"ג בניס�,  סו� חופשה:

   .2021 באפריל 6יו� שלישי, כ"ד בניס�,  חזרה ללימודי�:

  2021באפריל  15חמישי, ג' באייר,  יו�  יו� העצמאות

    2021באפריל  30יו� שישי, י"ח באייר התשפ"א,   ל"ג בעומר

   יו� ירושלי�

יו� לימודי�, יצויי� באירועי� 

  במוסדות החינו�

   .2021במאי  10יו� שני, כ"ח באייר התשפ"א, 

  .2021במאי  16יו� ראשו�, ה' בסיוו�,   תחילת חופשה:  חג השבועות

    .2021במאי  18יו� שלישי, ז' בסיוו�,  חופשה:סו� 

   .2021במאי  19יו� רביעי, ח' בסיוו�,  חזרה ללימודי�:
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 םםםםימי צוימי צוימי צוימי צו

  התארי�  היו� 

  , ג' בתשרי21/09/2020שני ,   צו� גדליה

   , י' בטבת25/12/2020שישי ,   עשרה בטבת

  , י"ג באדר25/02/2021חמישי ,   תענית אסתר

    ימי זיכרון ימי זיכרון ימי זיכרון ימי זיכרון ממלכתייםממלכתייםממלכתייםממלכתיים

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

  התארי�  היו�

  , י"א בחשוו� 29/10/2020חמישי ,   יו� הזיכרו� ליצחק רבי� ז"ל

יו� הזיכרו� לשואה 
   ולגבורה 

  2021באפריל  9יו� שישי, כ"ז בניס� , 

  2021באפריל  14יו� רביעי, ב' באייר,   יו� הזיכרו� לחללי צה"ל

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


