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2018
2019 תשע״ט

באשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבא
ספטמבר123456789101112131415161718192021222324252627282930ספטמבר
אלול-תשריכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכוכהכדכגכבכאאלול-תשרי

פתיחת שנה״ל 
במערכת 

החינוך
ערב ראש 

 ערב צום גדליהראש השנהראש השנההשנה תשע"ט
א‘ חוה״מ סוכותערב סוכותיום הכיפוריםיום הכיפורים

סוכות
ב‘ חוה״מ 

ד‘ חוה״מ ג‘ חוה״מ סוכותסוכות
סוכות

ה‘ חוה״מ 
הושענה רבאסוכות

אוקטובר12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוקטובר
תשרי-חשוןכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבתשרי-חשון

שמיני עצרת 
אסרו חגושמחת תורה

היום הראשון 
לשנה"ל 
תשע"ט

עצרת לזכר 
יצחק רבין

נובמבר123456789101112131415161718192021222324252627282930נובמבר
חשון-כסלוכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגחשון-כסלו

דצמבר12345678910111213141516171819202122232425262728293031דצמבר
כסלו-טבתכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכסלו-טבת

צום י׳ בטבתזאת חנוכהז' חנוכהו' חנוכהה' חנוכהד' חנוכהג' חנוכהב' חנוכהא' חנוכה

2019123456789101112131415161718192021222324252627282930312019
ינוארכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכוכהכדינואר

היום האחרון טבת-שבט
טבת-שבטט״ו בשבטלסמסטר א׳

פברואר12345678910111213141516171819202122232425262728פברואר
שבט-אדר א׳כגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכושבט-אדר א׳

היום הראשון יום פתוח
לסמסטר ב׳

מרץ12345678910111213141516171819202122232425262728293031מרץ
אדר א׳-אדר ב׳כדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדאדר א׳-אדר ב׳ 

שושן פוריםפוריםתענית אסתר

אפריל123456789101112131415161718192021222324252627282930אפריל
אדר ב׳-ניסןכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכוכהאדר ב׳-ניסן

יום לימוד חלופי 
לקורסי יום ה׳ 

סמס׳ ב׳
 מימונהשביעי של פסחו‘ חוה״מ פסחה‘ חוה״מ פסחד‘ חוה״מ פסחג‘ חוה״מ פסחב‘ חוה״מ פסחא‘ חוה״מ פסחערב פסח

אסרו חג
היום הראשון 
לאחר חופשת 

פסח

מאי12345678910111213141516171819202122232425262728293031מאי
ניסן-איירכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוניסן-אייר

טקס יום 
השואה

טקס יום 
הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל

יום הזיכרון 
לחללי מערכות 

ישראל
 יריד יום העצמאות

התעסוקה
מושב חבר 
הנאמנים

מושב חבר 
הנאמנים

מושב חבר 
הנאמנים

מושב חבר 
הנאמנים

מושב חבר 
הנאמנים

יום הסטודנט
ל״ג בעומר

יוני123456789101112131415161718192021222324252627282930יוני
אייר-סיוןכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזאייר-סיון

יום שחרור 
היום האחרון אסרו חגשבועותירושלים

לסמסטר ב׳

יולי12345678910111213141516171819202122232425262728293031יולי
סיון-תמוזכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחסיון-תמוז

היום הראשון 
לעונת לימודי 

הקיץ
תענית 
כ' בתמוזי"ז בתמוז

אוגוסט12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוגוסט
תמוז-אבלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטתמוז-אב

צום ט׳ באב
היום האחרון 
לעונת לימודי 

הקיץ
חופשת קיץ 

מרוכזת
חופשת קיץ 

מרוכזת
חופשת קיץ 

מרוכזת
חופשת קיץ 

מרוכזת
חופשת קיץ 

מרוכזת
חופשת קיץ 

מרוכזת

ספטמבר123456789101112131415161718192021222324252627282930ספטמבר
אלול-תשריאכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאאלול-תשרי

פתיחת שנה״ל 
במערכת 

החינוך
ערב ראש 

ראש השנההשנה תש״פ

אוקטובר12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוקטובר
תשרי-חשוןבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבתשרי-חשון

 ערב צום גדליהראש השנה
א‘ חוה״מ סוכותערב סוכותיום הכיפוריםיום הכיפורים

סוכות
ב‘ חוה״מ 

ד‘ חוה״מ ג‘ חוה״מ סוכותסוכות
שמחת תורההושענה רבאסוכות

נובמבר123456789101112131415161718192021222324252627282930נובמבר
חשון-כסלובאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגחשון-כסלו

היום הראשון 
לשנה"ל תש״פ

עצרת לזכר 
יצחק רבין

לוח לשנת הלימודים תשע״ט 2019-2018


