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 9120-8120ט תשע"שנה"ל  - משפחתוניםבלוח חופשות 

 (עפ"י חגי הנוצרים) 
 

קתולים, מרונים  החג

 ופרוטסטנטים

 הערות אורתודוקסים

  27.09.2017 14.9.2018 חג הצלב

 ימים 3  6 - 8. 12.2018 24-26. 12.2018 חג המולד

  13.1.2019 31.12.2018 ערב ראש השנה

  14.1.2019 1.1.2019 ראש השנה

  19.01.2019 06.01.2019 ההתגלות

 לעדה המרונית בלבד  09.02.2019 מארון הקדוש

 13:00עובדים עד השעה  21.3.2019 יום האם 

  7.4.2019 25.3.2019 הבשורה

  21.4.2019 14.4.2019 חג הדקלים

 ימים5 25-29.4.2019 18-22.4.2019 חופשת פסחה

 13:00עובדים עד השעה  8.05.2019 יום הזכרון 

  9.05.2019 יום העצמאות 

  6.6.2019 30.5.2019 השמיימה עלייה

 יומיים 16-17.6.2019 9-10.6.2019 שבועות

 

  חאלול תשע" כא' ,1.9.2018 ,שבתיום  :תשע"טשנה"ל תאריך פתיחת. 

  באב תשע"טגי ,14.08.2019 ,רביעייום  :תשע"טשנה"ל תאריך סיום '. 

  המשפחתונים בימים אלו . למטפלותחובה יתקיימו ימי השתלמות  08.07.2018-07.07.2019בתאריכים

 יהיו סגורים.

 מעוניינת  לקחת ימים   במידה ומטפלת .באישור הרכזת השנהימי בחירה במהלך  3-המטפלת זכאית ל

 .לפחות ובאישור הרכזתהינה נדרשת לידע מראש את כלל ההורים כחודש ברצף  אלו

  א' אלול תשע"ט ,1.9.2019 ,יום ראשון :תשע"טשנה"ל תאריך פתיחת.  
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 9201-8201 טתשע" שנה"ל - משפחתוניםבלוח חופשות 

 ()עפ"י חגי הדרוזים
 

 הערות מס' ימים  תאריך   החג

  1 10.8.2019 ערב חג הקורבן

  4 11-14.8.2019 חג הקורבן

  1 10.9.2018 חג הנבי סבלאן 

  1 25.1.2019 חג הנביא אליהו

 13.00עובדים עד השעה   21.3.2019 יום האם

  5 24 – 28. 4.2019 חג הנביא שועיב

 13:00עובדים עד השעה  8.05.2019 יום הזכרון 

  9.05.2019 יום העצמאות

          

  חאלול תשע" כא' ,1.9.2018 ,שבתיום  :תשע"טשנה"ל תאריך פתיחת. 

  באב תשע"טגי ,14.08.2019 ,רביעייום  :תשע"טשנה"ל תאריך סיום '. 

  המשפחתונים בימים אלו . למטפלותחובה יתקיימו ימי השתלמות  08.07.2018-07.07.2019בתאריכים

 יהיו סגורים.

 מעוניינת  לקחת ימים   במידה ומטפלת .באישור הרכזת השנהימי בחירה במהלך  3-המטפלת זכאית ל

 .לפחות ובאישור הרכזתהינה נדרשת לידע מראש את כלל ההורים כחודש ברצף  אלו

  חובה לידע את . 14.00להפעיל את המשפחתון עד השעה מטפלות דתיות בלבד רשאיות בימי אלעושור

 .מתחילת שנה"לרכזת המשפחתונים וההורים 

  א' אלול תשע"ט ,1.9.2019 ,יום ראשון :תשע"טשנה"ל תאריך פתיחת.  
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    9201-8201ט תשע" שנה"ל - משפחתוניםבלוח חופשות 

 1)עפ"י חגי המוסלמים( 
 

 מס' ימים תאריך החג

 1 10.8.2019 ערב חג הקורבן

 4 11-14.8.2019 חג הקורבן

 1 11.9.2018 מוחרם ) ראש השנה ( 1

יום הולדת הנביא 

 מוחמד

20.11.2018 1 

 13:00עבודה עד השעה  21.3.2019 יום האם 

 13:00עבודה עד השעה  8.05.2019 יום הזכרון

  9.05.2019 יום העצמאות

 1 3.4.2019 אלאסרא' ולמעראג'

 1 3.6.2019 ערב חג אלפטר 

 3 4-6.6.2019 חג אלפטר 

.          

  חאלול תשע" כא' ,1.9.2018 ,שבתיום  :תשע"טשנה"ל תאריך פתיחת. 

  באב תשע"טגי ,14.08.2019 ,רביעייום  :תשע"טשנה"ל תאריך סיום '. 

  המשפחתונים בימים אלו . למטפלותחובה יתקיימו ימי השתלמות  08.07.2018-07.07.2019בתאריכים

 יהיו סגורים.

 מעוניינת  לקחת ימים   במידה ומטפלת .באישור הרכזת השנהימי בחירה במהלך  3-המטפלת זכאית ל

 .לפחות ובאישור הרכזתהינה נדרשת לידע מראש את כלל ההורים כחודש ברצף  אלו

  14.00עד השעה בחודש הרמדאן העבודה במשפחתונים. 

  א' אלול תשע"ט ,1.9.2019 ,יום ראשון :תשע"טשנה"ל תאריך פתיחת.  

 

                                              
1
יש להתאים מועדי החגים בהתאם למועד שיתפרסם ע"י בית הדין השרעי של העדה המוסלמית ובתנאי שמס' ימי החג לא  

 יחרוג מהמפורסם בלוח זה.


