
לוח שנה מגוון 2020-2021
יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על פי הלבנה. 

אין תחליף לדיאלוג והכרות אמיתיים עם צרכי ואמונות העובד בנוגע לציון חגים וימי מנוחה.

הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה פועל במטרה לקדם את מימוש התעסוקה המגוונת בקרב מעסיקים, לפתח ולהנגיש כלים וידע 
עדכניים ומותאמים למציאות העסקית הישראלית, להטמעת הגיוון בארגון.

הפורום פועל במסגרת מיזם משותף עם מינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הפורום הינו קואליציה תלת מגזרית של ארגונים הפועלים במרחב התעסוקה המגוונת. הוא מקדם ומפתח את מקצוע מנהל הגיוון 
על סמך המקובל בעולם ומכשיר מנהלים לנהל במקצועיות את הגיוון בארגוניהם בקורס ניהול הגיוון של הפורום.

כיום חברות בפורום כמאה וארבעים חברות עסקיות, ארגוני מגזר שלישי ושותפים נוספים, הפעילים במפגשים, בשיח ובלמידה מתמשכת.

מינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות בזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פועל להגדלת שיעור ואיכות 
התעסוקה של אוכלוסיות מגוונות על ידי שילובן וקידומן של האוכלוסיות השונות בשוק העבודה. המינהל פועל בהתאם ליעדי 

התעסוקה לשנת 2020, ונערך ליישום המלצות הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030.
בין אוכלוסיות היעד אפשר למנות את האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית, אנשים עם 

מוגבלויות, יוצאי אתיופיה, אוכלוסיות רווחה, בני +45, הורים יחידים וצעירים בסיכון.
המינהל שם דגש על תעסוקה איכותית ועל גיוון מועסקים בפעילויות עם פריון גבוה, תוך מתן מענה לצרכי המשק, למשל בנושא 

כוח אדם מיומן להיי-טק. לצורך כך המינהל מפעיל ומפתח תכניות חדשניות.

האם כבר הצטרפתם לפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה?
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 חג נבי סבלאן נחגג במקום קברו של 
הנביא, בגליל העליון, על יד חורפיש. 

יום מנוחה. 

 חג הצלב מציין את חנוכת כנסיית 
הקבר שנבנתה על המקום בו ישוע 

נצלב, נקבר וקם לתחייה  חוגגים 
במדורות בראשן צלב עץ ובהקפות.

 צום גדליה לציון רצח גדליהו בן 
אחיקם, שהיה נציב על יהודה בימים 
שלאחר חורבן בית המקדש הראשון. 

מותו סימל את סופו של היישועב 
היהודי בתקופת בית ראשון. עבור 

הצמים מהווה חצי יום עבודה. ראוי לא 
לערוך אירועים וחגיגות ביום זה. נחשב 

כיום בחירה.
 חג הצלב מציין את חנוכת כנסיית 

הקבר שנבנתה על המקום בו ישוע 
נצלב, נקבר וקם לתחייה  חוגגים 

במדורות בראשן צלב עץ ובהקפות.

 ראש השנה מצויין בתחילת חודש 
ִנים  ָנה ַלָשּׁ תשרי ונחשב  ״רֹאׁש ַהָשּׁ

ִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות״.  ין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנּ ִמִטּ ְוַלְשּׁ
על פי המסורת, ביום זה נברא האדם. 

כולל שני ימי חג.

 יום כיפור יום כיפור יום צום ותענית 
הנחשב לאחד הימים המקודשים ביותר 

בלוח השנה העברי, במוקדו עומדות 
התשובה והסליחה.

 חג נבי סבלאן

 ערב ראש  חג הצלב 
השנה

 ראש השנה

 ראש השנה

  חג הצלב

 צום גדליה

 יום כיפור
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 סוכות אחד משלושת הרגלים, בהם 
היה נהוג לעלות לבית המקדש בירושלים. 
מצוות החג כוללות ישיבה בסוכה, נטילת 

ארבעת המינים - לולב, אתרוג, הדס 
וערבה. בימי החג נהוג לקבל אורחים 

ומבקרים.

 הושענא רבה  היא תפילת הגשם 
המתקיימת ביום האחרון של חג סוכות. 

נחשב כיום בחירה.

 הולדת הנביא מוחמד לאחר מות 
הנביא החלו לציין תאריך זה לכבודו. יום 

מנוחה. נחשב כיום בחירה.

 יום בריאות הנפש העולמי 
ביום זה מתקיימים אירועים להעלאת 

המודעות, ובמקומות מסוימים היום הוא 
חלק משבוע המוקדש כולו לאירועים 

להעלאת המודעות בתחום.

 יום הזכרון ליצחק רבין נקבע על ידי 
הכנסת בחוק יום הזיכרון ליצחק רבין, 

התשנ"ז-1997. הוא חל בי"ב בחשוון, יום 
הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק 

רבין לפי הלוח העברי. 

 שמחת תורה שמיני עצרת ושמחת 
תורה אלו  שני חגים החלים למחרת 

היום השביעי והאחרון של חג הסוכות. 
"עצרת", פירושו 'אספה', ביום ה"עצרת" 

המלאכה הייתה אסורה. בשמיני 
עצרת חוגגים את השמחה באלוהים. 

בשמחת תורה חוגגים את סיום הקריאה 
בפרשיות התורה במשך 54 שבועות 

בהקפות ובהנפת דגלונים.

 יום בריאות 
הנפש העולמי

 שמחת תורה

 יום הזכרון  שעון חורף
ליצחק רבין

 יום הולדת 
לנביא מוחמד 

 סוכות ערב סוכות

 הושענא רבה ד' דחוה"מ ג' דחוה"מ ב דחוה"מ א דחוה"מ

 אסרו חג

 ה' דחוה"מ
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 חג הסיגד נקרא גם ֶמֶהלַלה. 
זהו חג עלייה לרגל הנחגג על ידי 

יוצאי אתיופיה. יום של צום, טהרה 
והתחדשות. נחוג 50 יום לאחר יום 

כיפור ומשמש הצהרה קהילתית בדבר 
חידוש הברית עם התורה ועם ה׳ ואיחוד 

הקהילה מול איומים חיצוניים

 היום הבינ"ל למאבק באלימות נגד 
נשים יום שהוכרז ע"י האו"ם בקריאה 

לממשלות העולם לארגן פעילויות 
להעלאת המודעות הציבורית לסוגיית 
האלימות נגד הנשים בחברה. בישראל 

בעשור האחרון מתרחשות סביב יום 
זה צעדות אותן מובילים מרכזי הסיוע 

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

 יום הסובלנות הבינ"ל  יום זה שיסד 
ארגון אנסק"ו/האו"ם, נועד להעצים 

ולקדם ערכים של רווחת האדם, חופש, 
שוויון ולעודד סובלנות וכבוד.

 חג הסיגד 
 יום הסובלנות 

הבינ"ל

 היום הבינ"ל 
למאבק 

באלימות נגד 
נשים
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 היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם 
מוגבלות יום ביוזמת האו"ם, מוקדש לקידום 
ההבנה וההכרה בכבודם, זכויותיהם ורווחתם 
של אנשים עם מוגבלות  ולהגברת המודעות 

לתרומתם בחברה.
 נובי גוד  כינוי שניתן לראש השנה 

האזרחית בברית המועצות, והפך לחג 
הפופולרי ביותר בחבר המדינות ובקרב עולי 

ברית המועצות לשעבר. הוא נחוג בארוחה 
משפחתית עץ ירוק מקושט, החלפת מתנות 

ומסיבות
 יום החג של ברברה הקדושה, בת 

למשפחה פגאנית שהתנצרה ושילמה על 
כך בחייה. יום זה מצויין בטקסים ומאכלים 

מיוחדים

 חג המולד קתולים- חג המולד יום הולדתו 
של ישוע, חגיגי ומשמח, בחג נהוג לאכול 

ארוחה משפחתית גדולה ולהציב עץ ירוק 
ומקושט ומתנות מסנטה קלאוס. החג כולל שני 
ימי מנוחה. צום עשרה בטבת אחד מארבעת ימי.

 צום עשרה בטבת 
תענית יהודיים לזכר חורבן בית המקדש. מאז 

שנת 1950, יום זה מצוין במדינת ישראל גם 
כיום הקדיש הכללי לזכר חללי השואה שיום 

מותם לא נודע.
 חג ברברה הקדושה יום החג של ברברה 
הקדושה, בת למשפחה פגאנית שהתנצרה 

ושילמה על כך בחייה. יום זה מצויין בטקסים 
ומאכלים מיוחדים

 חנוכה מציין את נצחון החשמונאים וחנוכת 
בית המקדש. מצוות החג כוללות הדלקת 
נרות לאורך כל ימי החג. ימי החג אסורים 

בהספד ותענית אולם מותרים לעבודה.
 חג ברברה הקדושה יום החג של ברברה 
הקדושה, בת למשפחה פגאנית שהתנצרה 

ושילמה על כך בחייה. יום זה מצויין בטקסים 
ומאכלים מיוחדים

 יום זכויות האדם הבינ"ל מטרת היום היא 
להזכיר ולהנציח את הכרזת זכויות האדם, 
ולהעלות את המודעות בקרב האוכלוסייה 

לזכויות היסוד הטבעיות שיש לכל אדם ואדם 
מרגע לידתו ועד מותו, ובהן: הזכות לחיים 

ולביטחון, לחירות, לשוויון ולכבוד

 היום הבבינ"ל 
לזכויות אנשים 

עם מוגבלות

 חג ברברה 
הקדושה

 חג המולד
 צום עשרה בטבת

 ערב ראש השנה
 נובי גוד

 ערב חג המולד

 חג ברברה  חנוכה
הקדושה

 ערב חנוכה- 
נר ראשון

 יום זכויות 
האדם הבינ"ל
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 חנוכה

 חנוכה- נר  חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה
אחרון

 חנוכה
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 חג התגלות האלוהיות של ישוע לבני 
האדם.

 חג המולד יום הולדתו של ישוע, 
חגיגי ומשמח, בחג נהוג לאכול ארוחה 

משפחתית גדולה ולהציב עץ ירוק 
ומקושט ומתנות מסנטה קלאוס. החג 

כולל שני ימי מנוחה.

 עיד אלח'דר חג הנביא אליהו - נבי 
אלח‘אדר יש מספר מקומות קדושים 

בהם, על פי המסורת, עבר הנביא 
והשאיר את ברכתו. לאתרים קדושים 

אלו עולים לרגל בחג, בעיקר לכפר 
יאסיף - מקאם נבי אלח‘אדר. יום 

מנוחה.

 ראש השנה עבור נוצרים מאמינים, 
ראש השנה מצוין בכנסייה בתפילות 

הודאה על השנה היוצאת ובקשות לשנה 
החדשה

 רחג ההתגלות חג התגלות האלוהיות 
של ישוע לבני האדם.                                   

 חג ההתגלות 
)אפיפני(

 ערב  חג המולד

 ערב ראש 
השנה

 ראש השנה

 חג ההתגלות

 חג המולד

 ראש השנה  עיד אלח'דר
לאילנות
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 יום רביעי של האפר יום אבל שבו 
מתחילים 40 ימי התשובה. 
ביום זה נוהגים המאמינים 

למרוח אפר בצורת צלב על ראשם 
או על מצחם לאות אבל ועשיית 

תשובה, כהכנה לזיכרון מעשה הגאולה 
של ישוע בפסחא. תקופה זו על הנוצרים 

המאמינים לנהוג מנהגי אבלות חלקיים

 פורים חג הודיה לאל על הצלת 
היהודים באימפריה הפרסית. החג 

מצטיין במאפייני השמחה שבו, 
לבישת תחפושות ומסכות, קריאה 

במגילת אסתר,  סעודת פורים 
והשתכרות ”עד-ְדלֹא-ידע“. נחשב כיום 

בחירה.
 שושן פורים  נחוג בערים שהיו 

מוקפות חומה בימי יהושע בן נון. נחשב 
כיום בחירה.

 תענית אסתר יום צום זכר 
לתענית של אסתר המלכה, שצמה 

טרם ניגשה למלך בבקשה לבטל את 
הגזירה להמית את כל יהודי האימפריה 

הפרסית. נחשב כיום בחירה.

 יום המשפחה מועד המצוין בישראל 
ובמדינות נוספות בעולם, ומתמקד 

בציון המשפחתיות. בישראל מצוין יום 
המשפחה בחורף, ב-ל' בשבט, בעקבות 

תאריך מותה של הנרייטה סאלד, 
שהקימה את ההסתדרות הציונית 

הדסה, ארגון הנשים הציוניות, וכונתה 
"אם הילדים".

 יום רביעי של 
האפר

 יום המשפחה

 שושן פורים פורים תענית אסתר

 שושן פורים

פברואר 2021     שבט-אדר התשפ"א

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים



06 כ"ב 05 כ"א 04 כ' 03 י"ט 02  י"ח 01 י"ז

13 כ"ט 12 כ"ח 11 כ"ז 10כ"ו09 כ"ה 08 כ"ד 07 כ"ג

20 ז' 19 ו' 18 ה' 17 ד' 16 ג' 15 ב' 14 א' ר"ח

27 י"ד 26 י"ג25 י"ב24 י"א23 י'22 ט' 21 ח'

31 י"ח30 י"ז29 ט"ז28 ט"ו

 יום האישה הבינלאומי תאריך זה 
נקבע על ידי האו״ם לציון מאבק הנשים 

לשיוויון והכרה בתרומתן.

 לילת אלאסרא ואלמעראג’ מציין 
את עליית הנביא מוחמד השמיימה ואת 

מסעו הפלאי ממכה לירושלים. החג 
נחוג בציבור וכולל סיפור עליית הנביא 

ומסעותיו לדור הצעיר. נחשב כיום בחירה.

 יום הנראות הטרנסג'נדרית יום 
בו עוסקים בהעלאת מודעות לאפליה 

ואלימות כלפי אנשים טרנסג'נדרים 
ברחבי העולם

 פסח חג לזכר היציאה מעבדות 
לחרות. הראשון בין שלושת הרגלים, 
בהם היה נהוג לעלות לבית המקדש 

בירושלים. על פי היהדות, נהוג לא 
לאכול חמץ בחג הפסח

 יום רביעי של האפר 
יום אבל שבו מתחילים 40 ימי 

התשובה. ביום זה נוהגים המאמינים 
למרוח אפר בצורת צלב על ראשם 

או על מצחם לאות אבל ועשיית 
תשובה, כהכנה לזיכרון מעשה הגאולה 

של ישוע בפסחא. תקופה זו על הנוצרים 
המאמינים לנהוג מנהגי אבלות חלקיים.

 היום הבינלאומי למאבק בגזענות 
יום ביעור האפליה הגזעית הבין לאומי. 

בשנת 1960 נהרגו בדרום אפריקה, 
69 מפגינים ע"י המשטרה שהשתתפו 

במחאה נגד הגבלת התנועה לשחורים. 

 יום האם בחברה הערבית- ִעיד 
אְלֻאם. נקבע במצרים כאות הוקרה 

לפועלה של אישה שהתאלמנה וננטשה 
על ידי ילדיה כשבגרו.

  הבשורה היום בו הודיע המלאך 
גבריאל למרים הבתולה שתהרה מרוח 

הקודש. נחשב כיום בחירה.

 יום האשה 
הבינ"ל

 היום הבינ"ל 
למאבק בגזענות

 יום האם בחברה 
הערבית

 לילת אלסאא
ראא ולמעראג'

מרץ 2021     אדר-ניסן התשפ"א

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

 ערב פסח שעון קיץ  הבשורה

 ג' דחוה"מ ב' דחוה"מ א' דחוה"מ פסח
 יום רביעי של 

האפר
 יום הנראות 
הטרנסג'נדרית



03 כ"א 02 כ' 01 י"ט 

10  כ"ח 09  כ"ז 08 כ"ו 07  כ"ה06 כ"ד 05  כ"ג04 כ"ב

17 ה' 16 ד' 15 ג' 14 ב' 13 א' ר"ח 12 ל' 11כ"ט

24 י"ב 23 י"א 22 י'21 ט'20 ח'19ז' 18 ו'

30 י"ח29 י"ז28 ט"ז27 ט"ו26 י"ד 25 י"ג

 יום שישי הטוב מציין את יום משפטו, 
צליבתו מותו וקבורתו של ישוע, יום עצוב, בו 

רבים מהנוצרים צמים. יום 

 יום המודעות העולמי לאוטיזם הוא מועד 
בינלאומי שהוכר על ידי האו"ם, ונועד לקידום 

ההסברה והמודעות לאוטיזם, לטיפול בו 
ולהגברת המודעות לאנשים עם אוטיזם

 פסחא  יום חג המציין את תחייתו של ישוע

 יום הזיכרון יום אבל לאומי להנצחת זכרם 
של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

 חג הנביא שועייב  אבי הדת הדרוזית הוא 
יתרו )חותן משה(. לפי הדת הדרוזית נשמת יתרו 

התגלגלה לגופו של נבי שועייב. קבר הנביא נמצא 
בכפר חיטין אשר מעל הכינרת. בחג זה עלייה לרגל 

וקיום טקסים בקבר הנביא. יום מנוחה אחד. יום 
ראשון של הדקלים- החג מציין את כניסתו של ישו 

לירושלים כמה ימים לפני הפסיון. מקובל לערוך 
תהלוכות, בייחוד של ילדים, הנושאים כפות דקלים.

 ל"ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה לספירת 
העומר, בין המנהגים המרכזיים בל"ג בעומר: הדלקת 

מדורות עליה למירון להילולת בר יוחאי ועריכת 
טקס החלאקה. מציין את יום משפטו, צליבתו מותו 
וקבורתו של ישוע, יום עצוב, בו רבים מהנוצרים צמים. 

 תחילת חודש הרמדאן הצום, המלווה 
בתפילות, חל בכל אחד מימי החודש, בו על פי 
המסורת ניתן הקוראן למוסלמים. בערב נהוגה 
סעודת שבירת צום חגיגית - איפטר. בימי צום 

הרמדאן נהוג לסיים לעבוד אחר הצהריים לקראת 
שבירת הצום.

 יום הזכרון לשואה ולגבורה מוקדש 
להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים 

ועוזריהם על העם היהודי. מועד זה הוא יום 
אבל לאומי במדינת ישראל.

 ה' דחוה"מ  
 יום שישי הטוב
  יום המודעות 

העולמי לאוטיזם 

 חג נבי שועייב
 יום ראשון של 

הדקלים

 ל"ג בעומר חג נבי שועייב חג נבי שועייב חג נבי שועייב
 יום שישי הטוב

 ערב ל"ג בעומר

 אסרו חג
 פסחא

 ערב יום  פסחא
הזכרון לשואה 

ולגבורה

 ערב יום 
הזכרון לחללי 

מערכות ישראל

 יום הזכרון 
לחללי מערכות 

ישראל

 יום העצמאות

 יום הזכרון 
לשואה ולגבורה

 תחילת רמאדן 
)משוער( 

אפריל 2021    ניסן-אייר התשפ"א

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

 שביעי של פסח ד' דחוה"מ
 שבת האור



01 י"יט 

08  כ"ו 07  כ"ה 06 כ"ד 05  כ"ג04 כ"ב 03 כ"א 02 כ'

15ד' 14 ג' 13 ב' 12 א' 11 כ"ט 10 כ"ח 09 כ"ז

22 י"א 21 י' 20 ט' 19 ח' 18 ז'17 ו' 16 ה'

29 י"ח28 י"ז27 ט"ז26 ט"ו 25 י"ד 24 י"ג 23 י"ב

31 כ'30 י"ט

 יום הזכרון לנספי יהדות אתיופיה, 
מצוין בכ"ח באייר, מציין את זכרם של 
כארבעת אלפים נספים מיהודי ביתא 

ישראל במסעות העליה ובמחנות, 
בזמן מבצע אחים, בין השנים 1979 
ל-1990. זהו גם יום ירושלים. חוק-
יסוד: ירושלים בירת ישראל )1980( 

מורה לשמור על המקומות הקדושים 
שבעיר ועל חופש הגישה אליהם לבני 

כל הדתות

 היום הבינ"ל למאבק בלה"טופוביה 
שמטרתו להפחית את ההומופוביה ברחבי העולם.

המטרה העיקרית של היום היא להעלות 
את מודעות לתופעות האלימות, האפליה 

והדיכוי של קהילות הלהט"ב ברחבי העולם 
ולייצר דיאלוג עם התקשורת, קובעי 

מדיניות, דעת קהל והחברה האזרחית.
 יום הגיוון הבינלאומי נקבע על 

ידי האו״מ כיום הנועד ליצירת דיאלוג 
והתפתחות בין תרבויות. 

 יום הזיכרון הצ'רקסי עוסק גם ברצח 
הפיזי וגם בגירוש הגאוגרפי מהקווקז. 
אירועי יום הזיכרון כוללים תהלוכות, 

טקסים, פעילות הסברתית ופעולות נוספות

 שבת האור טקס נוצרי המתקיים 
על ידי הכנסיות המזרחיות מדי שנה 

בכנסיית הקבר, ביום שבת שלאחר יום 
שישי הטוב, בתחילת חג הפסחא. על 

פי האמונה בעת הטקס נדלקת בקפלת 
הקבר אש באופן ניסי.

 העלייה השמיימה מציין את עלייתו 
של ישוע השמיימה. יום מנוחה אחד

 שבועות מציין את מתן התורה לבני 
ישראל וגם חג חקלאי המציין את 

קציר החיטה. אחד משלושת הרגלים, 
בהם היה נהוג לעלות לבית המקדש 

בירושלים. נוהגים להגיש טנא ובו 
ביכורים ולאכול מוצרי חלב.

 שבת האור

 פסחא פסחא

 ערב שבועות

 יום לזכר נספי 
יהדות יוצאי אתיופיה

 יום שחרור 
ירושלים

 שבועות
 היום הבינ"ל למאא

בק בלהט"ופוביה

 יום הגיוון הבינ"ל
 יום הזכרון לרצח 

העם הצ'רקסי

 עיד אל פיטר
 העלייה 
השמיימה

 עיד אל פיטר עיד אל פיטר

 פנטקוסט 
)שבועות(

מאי 2021     אייר-סיון התשפ"א

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים



05 כ"ה 04 כ"ד 03 כ"ג 02 כ"ב01  כ"א 

12 ב' 11  א' ר"ח 10 ל' 09  כ"ט08 כ"ח 07 כ"ז 06 כ"ו

19 ט' 18 ח' 17 ז' 16 ו' 15 ה' 14 ד' 13 ג'

26ט"ז 25 ט"ו 24 י"ד 23 י"ג 22 י"ב 21 י"א 20 י'

30 כ' 29 י"ט 28 י"ח 27 י"ז

 בליינד דיי יום הזדהות עם עיוורים 
ולקויי ראייה בישראל. מתנהל מדי שנה 

על פי הסלוגן: "תעצמו את העיניים – 
ותראו!" מתוך החשיבה שגם כאשר לא 

רואים 6/6 ניתן לחשוב בצבע

 צום י"ז בתמוז מציין את נפילת 
ירושלים ובקיעת החומה, מספר 

שבועות לפני חורבן בית המקדש. 
במגזר החרדי חצי יום עבודה. ראוי לא 

לערוך אירועים וחגיגות ביום זה. נחשב 
כיום בחירה.

 בחודש הגאווה מתקיימות פעילויות 
שונות הנוגעות לקהילת הלהטבפא"ק(, 

ובשיאן מצעד הגאווה. כוונת הגאווה 
היא לשדר לציבור כי השוני נטייה מינית 

או זהות מגדרית היא אינה חיסרון 
או בושה וקריאה לשוויון זכויות מלא 

לכולם בחוק ובפועל. מצוין בחודש זה 
כציון למהומות סטונוול בהן התעמתו 

חברי הקהילה עם משטרת העיר ניו יורק 
עקב פשיטה משטרתית על גיי בר בשם 

"סטונוול אין"בגריניץ' וילג' בניו יורק 
בשנת 1969. 

 חודש הגאווה

 צום י"ז בתמוזז

יוני 2021     סיון - תמוז התשפ"א

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

 בליינד דיי



03 כ"ג 02 כ"ב 01 יכ"א 

10  א' ר"ח 09  כ"ט 08 כ"ח 07  כ"ז06 כ"ו 05  כ"ה04 כ"ד

17 ח' 16 ז' 15 ו' 14 ה' 13 ד' 12 ג' 11ב'

24 ט"ו 23 י"ד 22 י"ג21 י"ב20 י"א19י' 18 ט'

31 כ"ב30 כ"א29 כ'ז28 י"ט27 י"ח26 י"ז 25 ט"ז

 צום תשעה באב מציין את חורבן בית 
המקדש. מקובל שחרדים ודתיים ימנעו 

מלהגיע לעבודה ביום זה. נחשב כיום בחירה

יולי 2021    תמוז-אב התשפ"א

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

  ערב עיד אל 
אדחא

 תשעה באב  עיד אל אדחא  עיד אל אדחא  עיד אל אדחא  עיד אל אדחא



07 כ"ט 06 כ"ח 05 כ"ז 04 כ"ו 03  כ"ה 02 כ"ד01  כ"ג

14  ו' 13  ה' 12 ד' 11  ג'10 ב' 09 א' 08 ל'

21 י"ג 20 י"ב 19 י"א 18 י'17 ט' 16 ח' 15 ז'

28 כ' 27 י"ט 26 י"ח25 י"ז24 ט"ז23 ט"ו 22 י"ד

31 כ"ג'30 כ"ב 29 כ"א

 ראש השנה 
ההיג'רית

 ראש השנה 
ההיג'רית

אוגוסט 2021     אב-אלול התשפ"א

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

 ראש השנה ההיג'רית- ראש השנה 
האיסלאמי رأس السنة الهجرية חל ב-1 לחודש 
המוחארם בשנת ההיג'רה, ומכונה גם ראש 

השנה ההג'רית. החג מסמל תחילת חיים 
חדשים ונחגג לזכר הגירת הנביא מוחמד ממכה 

לאל-מדינה בה התקבל בברכות. נחשב כיום 
בחירה



04 כ"ז 03 כ"ו 02 כ"ה 01 כ"ד

11  ה' 10  ד' 09 ג' 08  ב'07 א' 06  כ"ט05 כ"ח

18 י"ב 17 י"א 16 י' 15 ט' 14 ח' 13 ז' 12 ו'

25 י"ט 24 י"ח 23 י"ז22 ט"ז21 ט"ו20 י"ד 19 י"ג

30 כ"ד29 כ"ג28 כ"ב27 כ"א 26 כ'

 חג נבי סבלאן

 חג הצלב 

ספטמבר 2021    אלול תשפ"א – תשרי תשפ"ב

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

 ערב ראש 
השנה

 ערב יום 
כיפור

 יום כיפור

 צום גדליה ראש השנה ראש השנה

 שמחת תורה

 ד' דחוה"מ ג' דחוה"מ ב דחוה"מ א דחוה"מ סוכות ערב סוכות

 הושענא רבה
 חג הצלב

 ה' דחוה"מ אסרו חג

 ראש השנה מצויין בתחילת חודש 
ִנים  ָנה ַלָשּׁ תשרי ונחשב  ״רֹאׁש ַהָשּׁ

ִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות״.  ין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנּ ִמִטּ ְוַלְשּׁ
על פי המסורת, ביום זה נברא האדם. 

כולל שני ימי חג.
 חג נבי סבלאן נחגג במקום קברו של 

הנביא, בגליל העליון, על יד חורפיש. 
יום מנוחה. 

  חג הצלב מציין את חנוכת כנסיית 
הקבר שנבנתה על המקום בו ישוע 

נצלב, נקבר וקם לתחייה  חוגגים 
במדורות בראשן צלב עץ ובהקפות.

 שמחת תורה שמיני עצרת ושמחת 
תורה אלו  שני חגים החלים למחרת 

היום השביעי והאחרון של חג הסוכות. 
"עצרת", פירושו 'אספה', ביום ה"עצרת" 

המלאכה הייתה אסורה. בשמיני 
עצרת חוגגים את השמחה באלוהים. 

בשמחת תורה חוגגים את סיום הקריאה 
בפרשיות התורה במשך 54 שבועות 

בהקפות ובהנפת דגלונים. 

 הושענא רבה  היא תפילת הגשם 
המתקיימת ביום האחרון של חג סוכות. 

נחשב כיום בחירה.

 יום כיפור יום כיפור יום צום ותענית 
הנחשב לאחד הימים המקודשים ביותר 

בלוח השנה העברי, במוקדו עומדות 
התשובה והסליחה.

 סוכות אחד משלושת הרגלים, בהם 
היה נהוג לעלות לבית המקדש בירושלים. 
מצוות החג כוללות ישיבה בסוכה, נטילת 

ארבעת המינים - לולב, אתרוג, הדס 
וערבה. בימי החג נהוג לקבל אורחים 

ומבקרים.
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 יום בריאות הנפש העולמי ביום 
זה מתקיימים אירועים להעלאת 

המודעות, ובמקומות מסוימים היום הוא 
חלק משבוע המוקדש כולו לאירועים 

להעלאת המודעות בתחום

 יום הזכרון ליצחק רבין נקבע על ידי 
הכנסת בחוק יום הזיכרון ליצחק רבין, 

התשנ"ז-1997. הוא חל בי"ב בחשוון, יום 
הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק 

רבין לפי הלוח העברי. 

 הולדת הנביא מוחמד לאחר מות 
הנביא החלו לציין תאריך זה לכבודו. יום 
מנוחה. נחשב כיום בחירה.                                 

 יום בריאות 
הנפש העולמי  

 יום הזכרון 
ליצחק רבין

 יום הולדת 
הנביא מוחמד

אוקטובר 2021    תשרי - חשון התשפ"ב

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

 שעון חורף
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 חג הסיגד חג הסיגד נקרא גם 
ֶמֶהלַלה. זהו חג עלייה לרגל הנחגג על 

ידי יוצאי אתיופיה. יום של צום, טהרה 
והתחדשות. נחוג 50 יום לאחר יום 

כיפור ומשמש הצהרה קהילתית בדבר 
חידוש הברית עם התורה ועם ה׳ ואיחוד 

הקהילה מול איומים חיצוניים.

 יום הסובלנות הבינ"ל היום נוסד 
בשנת 1995 על ידי ארגון אונסק"ו 

המייצג את האומות המאוחדות. יום 
הסובלנות הבינלאומי מדגיש את 

חשיבות ההתייחסות בסובלנות כלפי 
האחר והשונה והסכנות שבחוסר 
סובלנות ויחס מפלה ולא שוויוני

  היום הבינ"ל למאבק באלימות נגד 
נשים יום שהוכרז ע"י האו"ם בקריאה 

לממשלות העולם לארגן פעילויות 
להעלאת המודעות הציבורית לסוגיית 
האלימות נגד הנשים בחברה. בישראל 

בעשור האחרון מתרחשות סביב יום 
זה צעדות אותן מובילים מרכזי הסיוע 

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

  יום הסובלנות הבינ"ל נחשב כיום 
בחירה. יום זה שיסד ארגון אנסק"ו/
האו"ם, נועד להעצים ולקדם ערכים 

של רווחת האדם, חופש, שוויון ולעודד 
סובלנות וכבוד.

 חנוכה מציין את נצחון החשמונאים 
וחנוכת בית המקדש. מצוות החג 

כוללות הדלקת נרות לאורך כל ימי החג. 
ימי החג אסורים בהספד ותענית אולם 

מותרים לעבודה.

 יום הסובלנות 
הבינ"ל

 היום הבינ"ל 
למאבק 

באלימות נגד 
נשים

 יום הסובלנות 
הבינ"ל

 חג הסיגד

 חנוכה חנוכה ערב חנוכה

נובמבר 2021     חשון-כסלו התשפ"ב

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים
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31 כ"ז30 כ"ו29 כ"ה28 כ"ד27 כ"ג 26 כ"ב

דצמבר 2021    כסלו- טבת התשפ"ב

ש׳ו׳ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

 בינלאומי        מוסלמים        יהודים        קתולים        אורתודוכסים ויוונים         דרוזים        כללי        להט"ב         צ'רקסים

 צום עשרה 
בטבת

 היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם 
מוגבלות יום ביוזמת האו"ם, מוקדש 

לקידום ההבנה וההכרה בכבודם, 
זכויותיהם ורווחתם של אנשים עם 

מוגבלות  ולהגברת המודעות לתרומתם 
בחברה.

  יום החג של ברברה הקדושה, בת 
למשפחה פגאנית שהתנצרה ושילמה 
על כך בחייה. יום זה מצויין בטקסים 

ומאכלים מיוחדים

 חג המולד קתולים- חג המולד יום 
הולדתו של ישוע, חגיגי ומשמח, בחג 
נהוג לאכול ארוחה משפחתית גדולה 

ולהציב עץ ירוק ומקושט ומתנות 
מסנטה קלאוס. החג כולל שני ימי 

מנוחה.

 נובי גוד כינוי שניתן לראש השנה 
האזרחית בברית המועצות, והפך לחג 

הפופולרי ביותר בחבר המדינות ובקרב 
עולי ברית המועצות לשעבר. הוא נחוג 
בארוחה משפחתית עץ ירוק מקושט, 

החלפת מתנות ומסיבות

 צום עשרה בטבת אחד מארבעת 
ימי תענית יהודיים לזכר חורבן בית 

המקדש. מאז שנת 1950, יום זה מצוין 
במדינת ישראל גם כיום הקדיש הכללי 

לזכר חללי השואה שיום מותם לא נודע.

 יום זכויות האדם הבינ"ל מטרת היום 
היא להזכיר ולהנציח את הכרזת זכויות 

האדם, ולהעלות את המודעות בקרב 
האוכלוסייה לזכויות היסוד הטבעיות 
שיש לכל אדם ואדם מרגע לידתו ועד 

מותו, ובהן: הזכות לחיים ולביטחון, 
לחירות, לשוויון ולכבוד

 חנוכה חנוכה חנוכה
 היום הבבינ"ל 
לזכויות אנשים 

עם מוגבלות

 יום זכויות 
האדם הבינ"ל

 חג ברברה 
הקדושה

 חנוכה
 חג ברברה 

הקדושה

 ערב חג המולד

 נובי גוד
 ערב חג המולד

 חג המולד

 חנוכה חנוכה


