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 2019-2018שנה"ל תשע"ט  -לוח חופשות במעונות יום 

 
 הערות תאריך עברי תאריך לועזי ימים מועד

  ב' תשרי -כט' אלול 11.9.18-9.9.18 שלישי -ראשון  ראש השנה
 ערב יוה"כ

 יום כיפור
 שלישי

 רביעי
18.9.18 

19.9.18 
 ט' תשרי

 י' תשרי
 

 ערב סוכות

 סוכות

 חול המועד

 הושענא רבה

 שמחת תורה

 ראשון

 שני

 שישי

 ראשון

 שני

23.9.18 

24.9.18 

28.9.18 

30.9.18 

1.10.18 

 יד' תשרי

 טו' תשרי

 יט' תשרי

 כא' תשרי

 כב' תשרי

לבחירה יום חופשה אחד 
ימי  4לפי הזכאות או 

חופש בחול המועד: יום 
הזכאות אחד עפ"י 

ושלושה ימי חופשה 
נוספים, אשר יוחזרו 
 1בסיום שנה"ל הנוכחית.

הבוחרים באופציה 
השנייה נדרשים לקבל על 
 כך אישור מהנהלת האגף

  א' טבת 9.12.18 ראשון חנוכה
 פורים

 שושן פורים
 חמישי

 שישי
21.3.19 

22.3.19 
 יד' אדר ב

 טו' אדר ב
 פרט לירושלים

 רק בירושלים
יום חופשה  18.4.19-ב כא' ניסן -יג' ניסן  26.4.19-18.4.19 שישי -חמישי  פסח

שמוחזר בתשעה באב 
מכיוון שתשעה באב יוצא 
בחופשת הקיץ יוחזר יום 

  9.8.2019זה ב 
 יום הזיכרון

 יום העצמאות
 רביעי (מוקדם)

 חמישי (מוקדם)
8.5.19 

9.5.19 
 ג' אייר

 ד' אייר
 13:00עובדים עד 

 
 ערב שבועות

 שבועות
 שבת

 ראשון
8.6.19 

9.6.19 
 ה' סיוון

 ו' סיוון
 חופש (שבת)

תשעה באב 
 (נדחה)

חופשת קיץ (ראו הערה  י' באב 11.8.19 ראשון
 לעיל)

 

  כב' אלול תשע"ח ,2.9.2018 ,יום ראשון :תשע"ט ה"לשנפתיחת תאריך. 

  ח' אב תשע"ט  ,9.8.2019 ,יום שישי :"ח (הכולל החזר יום חופשה שלפני פסח)תשע ה"לשנתאריך סיום

 יוםהבוחרים באופציה של חופשה מלאה בסוכות וקיבלו אישור מהנהלת האגף יסיימו ב .(כולל)

 .יב' אב תשע"ט (כולל) ,13.8.2019

 א' אלול תשע"ט ,1.9.2019 ,יום ראשון: תש"פ ה"לתאריך פתיחת שנ. 
                                              

בהודעה  29.8.2017ניתנה אפשרות לארגונים להשלים את הימים גם באופן של הקדמת פתיחת שנת הלימודים ליום  1
פרטים בקישור: אב.  כז' 2018.8.8ארגונים שיבחרו באופציה זו יסיימו את שנת הלימודים בתאריך מוקדמת להורים  

http://economy.gov.il/Publications/News/Pages/SchoolYear2018OpeningUpdate.aspx 
 
 

יום רביעי, 29.08.2018, י  ח אלול תשע  ח.

הוחזר בתחילת
שנת הלימודים

-23.09.18-01.10.2018ראשון - שני


