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 תשפ"ג אלון הגליל ג-א חינוך חברתיה ס כ ם 
 ביום________ באלון הגלילשנערך ונחתם 

 מתיישבי אלון הגליל   בין:
 מצד אחד 

 

 ________   __________ ת.ז. _________ תאריך לידה   (.1) הורי הילד  לבין:

 ____ תאריך לידה  ________(.    __________ ת.ז ______2ילד )                                     

 (.  ___________ ת.ז __________ תאריך לידה ________3ילד )                                     

 "(הילד)להלן: "                                      

 :לבין

  . __________ ת.ז. ____________1   
 . __________ ת.ז. ____________2   

                                         
 

 אשר כתובתם _________________    
 (ההורים"להלן ביחד ולחוד: "(   

 מצד שני 

 

בהתאם  באלון הגליל החברתיכי יתיר לילד לשהות במערכת החינוך  למערכת החינוךוההורים פנו   הואיל

 (."חברת הילדים"לגילו )להלן: 

בהתאם לגילו  במסגרת החינוך החברתיהילד לחברת הילדים הוא ישהה  ולצורך הצטרפותו של  והואיל

 (." מסגרת החינוך החברתי")להלן: 

 הסכים לכך בכפוף להוראות הסכם זה;  והיישוב  והואיל

 

 על כן הותנה, הוצהר והוסכם כלהלן: 

 המבוא  .1

 המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 מיון וקבלה  .2

המיועד לילד וסביבתו והוסברו להם אורחות  מיקום המסגרת החברתיתי ראו את ההורים מצהירים כ   2.1

 החיים בחברת הילדים, אופן החינוך בה וההסדרים הנוהגים והם מצאו אותם מתאימים לילד.  

 ההורים מצהירים כי המצב ההתפתחותי של הילד, הפיזי והנפשי, תקין. .2.1

  השתלבותו בחברת הילדים. רשאי לבדוק את התאמתו של הילד ויכולת  היישוב .2.2

ו/או  ליישובלמען הסר ספק יובהר כי מחוץ לשעות הפעילות כמפורט לעיל ולאחר סיום הפעילות אין  .2.3

 לצוות החינוכי אחריות כלשהיא על הילד/ים והאחריות כולה מוטלת על ההורים.

מסיבות שאינן לא יהיה אחראי להפסקות ו/או הפרעות בפעילות בחברת הילדים אשר ייגרמו  היישוב .2.4

, מחלות, מצב בטחוני, מלחמות, מגפות וכו'. לא מדריכיםתלויות בו, לרבות שביתות ארציות של מורים ו

תהיה במקרה כזה משום עילה להורים לתבוע השבת כספים או ניכוי כספים מדמי השהיה או מכל 

 תשלום ע"פ הסכם זה.

יהיו המדריכים רשאים, על פי  –י המדריכים היה והילד לא יעמוד בכללי ההתנהגות אשר ייקבעו על יד .2.5

שיקול דעתם הבלעדי, להרחיק את הילד מהשתתפותו בפעילויות בבית הילדים ו/או מחוצה לו לפרקי 
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זמן שיוגדרו על ידי המדריכים, על פי שיקול דעתם המקצועי והבלעדי, ובפרקי זמן אלה ייקחו ההורים 

 .את הילד ויהיו אחראי לו באופן מלא ובלעדי

ההורים מודעים לחשיבות הצהרותיהם על פי סעיף זה. מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים כי נכונות הצהרות  .2.6

 ההורים הינן תנאי יסודי ומוקדם לקבלת הילד לחברת הילדים.  

 אורחות חיים וחינוך  .3

והילד ישתלב במסגרת חברת הילדים,  ביישובאורחות החיים ודרכי החינוך בחברת הילדים יהיו כנהוג  .3.1

ההורים מודעים לכך כי מסגרת הפעילות כוללת  .ישהה ויתחנך בה וישתתף בפעילויות כשאר הילדים

ונותנים בזאת אישורם  והסכמתם להשתתפות  היישוביציאה משטח לעיתים ובמתן הודעה מוקדמת 

 ילדם בפעילויות אלו.

 . היישובכי יהיה לפי החלטות הצוות החינו .3.2

 

 מועדי שהייה וחופשות  .4

 מודים יהיו שעות הלימוד והפעילות בחברת הילדים כלהלן:בימי לי .4.1

 בתקופת הלימודים תהיה הפעילות בחברת הילדים כלהלן: .4.2

  .16:30  - משעת החזרה מבית הספר עד ראשון ושלישיבימי 

 09:00-12:00בימי שישי בין השעות 

   ויום נוסף קצר לפי  ום שישי ליום צוות"י, ימי גשר במהלך השנה 4 –מערכת החינוך שומרת את הזכות ל      4.3       

 החברתי תעדכן את ההורים מראש על כל יום שכזה. מנהלת החינוך, שיקול מנהלת החינוך החברתי                 

 בימי חג  ובשבתות לא תהיה פעילות בחברת הילדים.      4.4       

 

 קליטת הילדים ואיסופם  .5

ראשון , בימים 16:30לא יאוחר מהשעה  מסגרת החינוך החברתימההורים מתחייבים לקחת את הילד  .5.1

.  סעיף בנפרדעל ימים מיוחדים בהם מתארכת הפעילות אחרי השעה הנקובה תבוא הודעה . ושלישי

 זה מהווה סעיף יסודי בהסכם.

היה וההורים לא מגיעים בעצמם לאסוף את הילד עליהם להודיע מראש מי לוקח את הילד  .5.2

 מהמסגרת.

, יחנו את מכוניותיהם במקום החנייה שיועד לכך ע"י מהמסגרתהבאים לאסוף את ילדם  ההורים .5.3

 .היישוב

על שלומו של הילד עד הגיעו למסגרת החינוך החברתית  לא תהיה כל אחריות לישוביובהר, כי              

ור בשעות הפעילות באיש המסגרתו/או במקרים בהם הילד יוצא משטח  מהמסגרתולאחר יציאתו 

 . ההורים

 

 

 ארוחות .6

 פי הנחיות משרד הבריאות לעו/או  לתפריט הספקיים בהתאם הקיבוץ יספק לילד ארוחת צהר       
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 בריאות  .7

האחריות לשמירת בריאותו הכללית של הילד וכל הטיפול הרפואי בו, לרבות ביטוח בריאות, חיסונים,   .7.1

  לת על ההורים ועל חשבונם. מעקב התפתחותי וטיפול שיניים ו/או טיפול נפשי מוט

רק במקרה שהוא בריא. בכל מקרה של חשש למחלה או במקרה של חום,  חברת הילדיםהילד יימצא ב   .7.2

 .ים לשם קבלת טיפול רפואי נאותיישאר הילד בבית ההור

 7.2מוסכם כי לעניין מחלה או נסיבות אשר מונעות את שהייתו של הילד בבית ילדים כאמור בסעיף     .7.3

 סופית ובלתי ניתנת לערעור. החברתיהחינוך  מנהלת, תהיה החלטתה של לעיל

חברת על פי הוראת משרד הבריאות, לא יינתנו תרופות כלשהן על ידי הצוות החינוכי במסגרת   .7.4

. לפיכך, במידה ויידרש הילד לטיפול תרופתי מתמשך יינתנו התרופות לילד על ידי ההורים הילדים

לא יספק את התרופות, ושהיית הילד  היישובילדים. למען הסר ספק, בלבד, ושלא במסגרת בית ה

  תהא באישור רופא בלבד. במסגרת החינוך החברתי

אם הילד יחלה במהלך שהייתו בחברת הילדים ועל פי שיקול דעתו של הצוות החינוכי, יידע הצוות את   .7.5

ת את הילד כפי שיוסכם עם ההורים ועל פי המלצתו, ולאחר התייעצות עם ההורים, יהיה עליהם לקח

 הצוות החינוכי. 

על כל שינוי מיוחד או חריג במצבו  והצוות החינוכי ידווח להורים  ההורים ידווחו לצוות החינוכי  .7.6

 .הבריאותי של הילד, לרבות כל שינוי במצבו הנפשי

ה כאשר מחלה כרונית או בעיה שלא הייתה ידוע ביישובבמקרה שתתגלה אצל הילד, בתקופת שהותו     .7.7

תהיה עלות נוספת זו במימון  –נחתם הסכם זה, והטיפול במחלה או בבעיה מצריך תוספת כח אדם 

 . היישובההורים, כפי שייקבע ע"י 

, כי הילד הינו בעל צרכים מיוחדים או שיש היישובבמידה ויתברר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של      .7.8

ינו ים תוספת כוח אדם ו/או טיפול חריג, שאחשש לבעיה רפואית או אחרת כלשהי לילד, הדורש

, וההורים אינם פועלים לקבלת ייעוץ ו/או טיפול מתאים, במסגרת הפעילות הרגילה של חברת הילדים

יום  60, וזאת בהתראה של במסגרת החינוך החברתילהפסיק את שהותו של הילד  היישוביהא רשאי 

 מראש.

ו/או על ידי הצוות החינוכי  ביישובי מרפאת קופת החולים , על ידבמקרה חירוםעזרה ראשונה תינתן,   .7.9

. אם יהיו הוצאות מיוחדות עקב כך ביישובעל פי שיקול הדעת שלהם ולפי נורמות רפואיות מקובלות 

 ליישובההורים נותנים בזה רשות הן ישולמו ע"י ההורים ללא טענה בדבר הצורך בטיפול או בהוצאה. 

  יון בבית חולים במקרה חרום.להחליט על פנוי הילד לחדר מ

במסגרת מכל אחריות למחלה שהילד יחלה בה בזמן או עקב שהותו  היישובההורים משחררים את    .7.10

 החברתית.

 

 

 ביטוח ואחריות לנזק  .8

 ובכל ביטוח אחר לפי שיקולו.  היישוביבטח את שהיית הילד במסגרת ביטוח צד ג' של  היישוב .8.1

וח במסגרת ביטוח צד ג' הנ"ל, יהוו את התשלום המלא והסופי תשלומים שישולמו על ידי חברת ביט .8.2

 . היישובשל 

ההורים אחראים לכך כי הילד לא יביא עמו לחברת הילדים חפצים ו/או חומרים מסוכנים העלולים  .8.3

 לגרום נזק לילדים אחרים והם יהיו אחראים ישירים לכל נזק שייגרם עקב הפרת הוראה זו.
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ו/או הצוות לא יהיו  והיישוביביא עמו חפצים בעלי ערך כספי חריג  ההורים אחראים כי הילד לא .8.4

 אחראים לאובדן או נזק שייגרם לכל דבר ערך כאמור.

וזאת  היישובבגין כל נזק שייגרם, אם ייגרם, ע"י הילד לרכוש  היישובההורים מתחייבים לשפות את  .8.5

 .היישובעפ"י קבלות ו/או חשבונות שיוגשו להם ע"י 

 רים קשר עם ההו 

על ההורים למסור לצוות החינוכי פרטים על מקום הימצאם והדרך להשיגם באופן מיידי במשך   .8.6

, על מנת שניתן יהיה למסור להם מידע דחוף הקשור במסגרת החינוך החברתיהשעות בהן נמצא הילד 

 להסכם זה. " א"בילד. ההורים ימלאו טופס פרטים אישיים המצ"ב כנספח 

שנתן אחד ההורים תהיה תקפה גם ללא אישור ההורה השני והצוות החינוכי ו/או  הוראה ו/או אישור    .8.7

לא יהיה אחראי אם הוראה או אישור כאמור נתנו בניגוד לדעת ההורה השני ובניגוד לאחריות  היישוב

ההורה אשר נקבעה ע"י רשות שיפוטית. הוראות מנוגדות של ההורים אשר לא יאפשרו מתן טיפול 

 הוו עילה לסיומו של הסכם זה. מתאים לילד, י

  התמורה  .9

"(. במועד החתימה על הסכם דמי השהייהדמי השהיה והחינוך החודשיים שישולמו עבור הילד )להלן: " .9.1

ומערכת החינוך. שכר הלימוד  היישובשנקבע ועודכן על ידי הנהלת זה ואם לא ייקבע אחרת יהיו בסך 

   . למדד מיום חתימת ההסכם כל חודש צמודל יהיה 

 .ולא לחלקו למסלול שנקבעאין ולא תהיה אפשרות לחלקיות. ההתחייבות היא 

אינו מתחייב )אך רשאי בהתאם לשיקול דעתו( לקיים שמירה אלא אם הדבר  היישובמובהר בזאת, כי  .9.2

להציב שמירה כלשהי במקום  היישוביחוייב מפורשות בדין. ככל שתחול חובה כאמור או ככל שיבחר 

ויובא לידיעתם, וההורים נותנים  היישובם בדמי האבטחה בהתאם לכפי שיוחלט ע"י ישתתפו ההורי

 הסכמתם לכך.

 היישוב ומדיניות החיובים.את שכ"ל בדרך המקובלת לפי נהלי  ליישובההורים ישלמו  .9.3

גובה שכר הלימוד, עלול להשתנות, על פי החלטות הנהלת הקהילה בנוגע לגובה הסבסוד במערכת  .9.4

 החינוך. 

 .החברתיהחינוך  כוללת תשולם עבור שירותיהתמורה ה    .9.5

ההורים מצהירים כי ידוע להם שהתשלום החודשי הינו עבור כלל השירותים הניתנים בחברת  .9.6

הילדים, גם אם בפועל הילד לא מנצל את כל השירותים הללו, ולפיכך הם מתחייבים לשלם את כל 

 הסכום ללא תנאי וללא זכות הפרדה. 

וסכם ומובהר כי אירועים חריגים כגון נסיעות חריגות, טיולים, קייטנה, חוגי בחירה למען הסר ספק מ .9.7

 .ובכפוף להודעה מראש היישובוכיו"ב יהיו כרוכים בתשלום נפרד ע"פ דרישת 

ישמשו ראיה לכאורה לשיעור הסכומים האמורים בהסכם זה  היישובספרי הנהלת החשבונות של  .9.8

 כום קצוב.ולנכונותם, וסכומים אלה יחשבו לס

, הקיבוץ רשאי לחייב ליישובוטיולים מחוץ אירועים יש להודיע מראש על היעדרות הילד מיובהר כי  .9.9

במקרים למעט הורים שלא הודיעו מראש על היעדרות הילד לשלם את עלות השתתפות הילד באירוע, 

 בשל סיבות רפואיות ובכפוף לאישור רפואי.הינה נוכחות האי בהם 

הן  ותמוחרגן בהסכם זה והינ ותנכלל אינן יטנות החגים )סוכות, חנוכה, פסח(וקי החופש הגדול .9.10

 .ומתכנותןוהן מבחינת שעות הפעילות לכלית כ

ההחזר יהיה  ומעלה, כאשר ימי המחלה הינם ברצף 14 –החזר כספי בגין ימי מחלה יינתן מהיום ה  .9.11

 . משכר הלימוד 20%
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 תקופת ההסכם, סיומו והפסקתו  .10

 ."(תקופת ההסכם" )להלן: 30.6.23ועד ליום  02.09.22קף הסכם זה הינו לתקופה שמיום תו .10.1

מתחייב להארכת  היישובואין  לתקופה מוגדרת בלבדתקופת ההסכם הינה למען הסר ספק יודגש כי  .10.2

 תקופת ההסכם בתקופה נוספת. 

לת החינוך מוסכם שאם ירצו ההורים להאריך הסכם זה, תינתן האפשרות על פי החלטת מנה .10.3

 .החברתי

יא הסכם זה לידי סיום לפי שיקול דעתו המוחלט בכל אחד מהמקרים המפורטים להבזכאי  היישוב .10.4

 להלן: 

 .ההורים לא עמדו בתנאי התשלום על פי הסכם זה .10.4.1

 פרטים לא נכונים על הילד. ליישובההורים מסרו  .10.4.2

בו אינם נשמעים  לרבות במקרה ההורים לא מילאו אחר התחייבויותיהם כנדרש בהסכם זה. .10.4.3

 להנחיות הצוות החינוכי.

נפשית או  -כבלתי מתאים לשהות בחברת הילדים מבחינה בריאותית  היישובהילד נמצא על ידי  .10.4.4

 . וכן באם הילד אינו מצליח להשתלב בחברת הילדים או מבחינה התנהגותית –פיסית 

יבוא לידי סיום בתום    ימסור להורים הודעה בכתב וההסכם היישובבכל אחד מהמקרים שלעיל   

 יום מיום מסירת ההודעה.  30

למרות האמור לעיל, במקרה חריג, בו עלולה שהיית הילד לגרום נזק לעצמו או לאחרים, יהיה רשאי  .10.5

 יא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי. להב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, היישוב

הילדים למשך כל תקופת ההסכם. על ההורים מצהירים ומסכימים כי הילד ישהה ויתחנך בחברת  .10.6

בכתב לא פחות מחודש ימים לפני מועד העזיבה, אולם על ההורים  ליישובביטול ההסכם יש להודיע 

 ף.נוס  את התמורה עבור החודש בו נפסקה שהות הילד ועבור חודש ליישוביהיה לשלם 

 יהיו ההורים כפופים לנספח "נוהל הוצאת ילד/ה מהמערכת". .10.7

 , תשולם התמורה רק בגין אותו חודש. היישובלסיומו במהלך השנה בשל הודעת הגיע ההסכם  .10.8

 הגיע ההסכם לסיומו, מכל סיבה שהיא, יחדל הילד לשהות בחברת הילדים מיד עם סיום ההסכם.  .10.9

 שונות  .11

 הסכם זה מבטל כל הסכם, התחייבות והצהרה קודמים בין הצדדים.  .11.1

 בחתימת הצדדים בלבד. כל שינוי או תיקון להסכם זה ייערך בכתב ו .11.2

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה, לא יחשבו כוויתור של מי מהצדדים על איזו  .11.3

 זכות מזכויותיו, ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידו, אלא אם נעשה ויתור זה במפורש ובכתב. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

                

   היישוב             ההורה                       ההורה         
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 'אנספח 

 

 

 כתובת ההורים

 
 ת.ז.____________________   שם האם: __________________

 כתובת בבית: ________________________טל' בבית ________________

 _כתובת בעבודה: ______________________טל' בעבודה _____________

 טל' נייד_________________  ______________ שעות העבודה:

 מייל_______________@_____________

 

 ת.ז.____________________ שם האב: __________________

 כתובת בבית: ________________________טל' בבית________________

 _________כתובת בעבודה _______________________טל' בעבודה_____

 מייל_______________@_____________

 

 קרוב משפחה נוסף אליו ניתן לפנות: ___________________________________ 

 כתובת בבית _________________________טל' בבית________________

 כתובת בעבודה _______________________טל' בעבודה______________

 _________________טל' נייד_________________שעות העבודה _______

 נספח: נוהל הוצאת ילד/ה מהמערכת

 

 באם משפחה תבחר להוציא את ילדה מהמערכת, 

טרם הוצאת הילד/ה תתקיים שיחה עם המדריכה המובילה ומנהלת החינוך החברתי בכדי לבחון את הסיבות לכך 

 במסגרת החינוכית.ולנסות לבדוק אפשרויות ואופציות להישארות הילד/ה 

 

 באם ההחלטה תישאר בעינה נוהל ההחזר יהיה:

 עד חודש אפריל,  של אותה שנה, חודש תשלום נוסף. .1

 מחודש אפריל ועד לסוף השנה לא יינתן החזר. .2
 

 חתימת ההורה: _________________      
 

 חתימת ההורה: _________________      
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 גפ"תלתון תש –טופס הצהרת בריאות 

 

 ________@_______________________מייל של ההורים:____________

 

 שם ההורה _______________ שם הילד  ___________

 ______________ –טלפון האב   ______________-טלפון האם 

 אבקש לרשום את בני/ביתי____________________)אנא הקף בעיגול(

 

 

 ל ילדםהצהרת הורים על מצב בריאותו ש –נספח ה 

 הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם

 וב _____________הייש  ם ____________הקייטנה/המחנה/חברת ילדי

 : _____________________החברתיאל: מנהלת החינוך 

 ____ _____________       _________   _______    __________       מאת: הורי התלמיד/ה __________  

 תאריך לידה                 תעודת זהות                    שם משפחה              שם פרטי                                                

 אני מצהיר בזאת כי:

 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה/במחנה. □

יאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת יש לבני/לבתי מגבלה בר □

 כדלקמן:  /במסגרת החינוך החברתי בקייטנה/במחנה

 

  תיאור המגבלה: 

  השתתפות בפעילות גופנית: 

  השתתפות בטיולים: 

  השתתפות בפעילות אחרת: 

  לתקופה של   מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי 

 ת )כגון אסטמה, סוכרת נעורים אפילפסיה וכד'(.יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית כרוני

  לתקופה של   מצ"ב אישור רפואי שניתן מאת 

  שם+ כתובת+ טלפון לפנייה בשעת מצוקה 

 בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה: □

  שם התרופה: 

  אופן הטיפול: 

  , ערכת טיפול וכד'(: בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הבא )משאף, ערכת זריקות □

 הצהרה על ידיעת שחייה:

 בני/בתי יודע/ת לשחות. □

 בני/בתי לא יודע/ת לשחות. □

 

________________________ חתימת ההורים _________ההורים תאריך __________ שם 
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 תוספת להסכם ______________ מיום ____________

 2022/2023_ לחודש _____ שנת ביום ___ ביישוב אלון הגלילשנערכה ונחתמה 

 

     "(המפעיל)להלן: "  570030403מתיישבי אלון הגליל   בין:

 מצד אחד 

 _____________ ת.ז. ______________ לבין:

 _____________ ת.ז. ______________

 ______________________________ )כתובת מלאה(-מ

 שני מצד   "(ההורים)שייקראו להלן ביחד ולחוד: "

 ובין הצדדים נחתם הסכם ______________ ביום ____________  הואיל

ובעקבות מצב החירום שנוצר עקב משבר הקורונה התחדד הצורך בהבהרת אופן ההתנהלות של המערכת  והואיל
 בעת מצב חירום

 הסכימו הצדדים כדלהלן:
 המבוא  .1

 המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1

ות לצרכי נוחיות הקריאה בו בלבד ולא תשמשנה כלי לפרשנותו או לפרשנות אלו כותרות הסכם זה נעש .1.2

 מהמושגים הכלולים בו.

 שעת חירום .2

היה ויוכרז מצב בו המשק בשעת חירום ו/או מצב ביטחוני מתוח ו/או תפרוץ מלחמה ו/או מגיפה ו/או  .2.1

רשויות מוסמכות אחרות על  אירוע תברואתי או רפואי,  בהם יורו משרד החינוך ו/או הבריאות ו/או כל

מסגרת החינוך החברתי "(, לא יובא הילד למצב חירוםסגירת מוסדות החינוך מכל סיבה אחרת )להלן: "

לצורך טיפול והשגחה,  המסגרת החברתיתלפתוח את  היישובוהוא יישאר בחזקת הוריו גם אם יחליט 

השבת כספים או ניכוי כספים מדמי  . לא תהיה במקרה כזה משום עילה להורים לתבועהיישובעל ילדי 

 השהיה או מכל תשלום ע"פ הסכם זה.

במידה ויתרחש מצב חירום המחייב פינוי מיידי של הילדים, ידאגו ההורים לאלתר עם קבלת ההודעה  .2.2

ולא תהיה במקרה כזה משום עילה  היישובלקחת את הילדים ולהוציאם משטח  מהמסגרתהטלפונית 

 או ניכוי כספים מדמי השהיה או מכל תשלום ע"פ הסכם זה. להורים לתבוע השבת כספים

יהיה כרוך בהיערכות  במסגרת החינוך החברתיבמידה וכתוצאה ממצב החירום, המשך קיום הפעילות  .2.3

מיוחדת, לרבות תגבור הצוות החינוכי ו/או פיצול הילדים למתחמי שהייה נפרדים ו/או תגבור אבטחת 

"(, היערכות מיוחדתרת שתתבקש בנסיבות העניין )להלן: "ו/או כל פעולה אח הפעילותמתחם 

רכות המיוחדת כתנאי להשהיית הילד במסגרת מתחייבים ההורים להשתתף בעלות הכרוכה בהיע

 עד חלוף מצב החירום. החינוכית

 :ובאנו על החתום

 

______________________  _______________ __________________ 

  הורהה   ההורה      המפעיל
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 נספח
 חגי ישראל -לוח חופשות משרד החינוך 

 הערות התאריך חגה

ערב ראש השנה ושני ימי החג,  ראש השנה
הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט 

עד ב'  התשפ"ב באלול
בספטמבר  27–25התשפ"ג,  בתשרי

. הלימודים יתחדשו ביום 2022
 28התשפ"ג,  רביעי, ג' בתשרי

 .2022בספטמבר 

  

ערב החג ויום החג, הימים שלישי  כיפוריםיום ה
 5–4התשפ"ג,  י' בתשרי-ורביעי, ט'

. הלימודים יתחדשו 2022באוקטובר 
 6התשפ"ג,  ביום חמישי, י"א בתשרי

 .2022באוקטובר 

  

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום  חג הסוכות
 9 התשפ"ג, ראשון, י"ד בתשרי

, עד יום שלישי, כ"ג 2022באוקטובר 
באוקטובר  18התשפ"ג,  ריבתש
. הלימודים יתחדשו ביום 2022

 19התשפ"ג,  רביעי, כ"ד בתשרי
 .2022באוקטובר 

  

 23התשפ"ג,  יום רביעי, כ"ט בחשוון הסיגד* חג
 2022בנובמבר 

הוא יום לימודים  הסיגד חג
ויצוין באירועים במוסדות 

 החינוך.

התשפ"ג,  מיום שלישי, כ"ו בכסלו חנוכה
, עד יום שני, ב' 2022בדצמבר  20

 .2022בדצמבר  26התשפ"ג,  בטבת

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' 
  .2022בדצמבר  27התשפ"ג,  בטבת

  

 התשפ"ג, יום שני, ט"ו בשבט ט"ו בשבט

 2023בפברואר  6

יום ט"ו בשבט הוא יום 
 לימודים.

הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד  פורים
 התשפ"ג, וט"ו באדר

הלימודים יתחדשו  .2023במרס  8–6
 9התשפ"ג,  ביום חמישי, ט"ז באדר

 .2023במרס 

  

 28התשפ"ג,  ו' בניסן מיום שלישי, פסח
, עד יום חמישי, כ"ב 2023במרס 
. 2023באפריל  13 התשפ"ג, בניסן

הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג 

  



 10 

 הערות התאריך חגה

 .2023 באפריל 14התשפ"ג,  בניסן

 26התשפ"ג,  ' באייריום רביעי, ה יום העצמאות
. הלימודים יתחדשו 2023באפריל 

 27התשפ"ג,  ביום חמישי, ו' באייר
 .2023באפריל 

  

 9התשפ"ג,  יום שלישי, י"ח באייר ל"ג בעומר
. הלימודים יתחדשו ביום 2023במאי 

במאי  10התשפ"ג,  רביעי, י"ט באייר
2023. 

  

 19התשפ"ג,  יום שישי, כ"ח באייר יום ירושלים
 .2023אי במ

יום ירושלים הוא יום לימודים 
ויצוין באירועים במוסדות 

החינוך ובעליית בני נוער 
 לירושלים.

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים  חג השבועות
ז' -חמישי, שישי ושבת, ה'

. 2023במאי  27–25התשפ"ג,  בסיוון
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' 

 .2023במאי  28התשפ"ג,  בסיוון

  

 

 


