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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.
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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 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.

האם כבר הצטרפתם לפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה?

 www.diversityisrael.org.il :להצטרפות
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 ראש השנה מצויין בתחילת 
חודש תשרי ונחשב  ״רֹאׁש 

ין ְוַלּיֹוְבלֹות,  ִמִטּ ִנים ְוַלְשּׁ ָנה ַלָשּׁ ַהָשּׁ
ִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות״. על פי  ַלְנּ

המסורת, ביום זה נברא האדם. 
כולל שני ימי חג.

 חג נבי סבלאן נחגג במקום 
קברו של הנביא, בגליל העליון, 

על יד חורפיש. יום מנוחה.
 הראשון במוחרם החג מציין 
את הגירת הנביא מוחמד ממכה 

לאל–מדינה. יום מנוחה.

  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.

  חג הצלב מציין את מציאת 
שרידי הצלב עליו נצלב ישו 

ואת הקמת כנסיית הקבר 
הקדוש במקום בו נמצאו. 

חוגגים במדורות בראשן צלב עץ 
ובהקפות.

  צום גדליה במגזר החרדי 
חצי יום עבודה. ראוי לא לערוך 

אירועים וחגיגות ביום זה. נחשב 
כיום בחירה.

 יום כיפור יום צום ותענית 
הנחשב לאחד הימים המקודשים 

ביותר בלוח השנה העברי, במוקדו 
עומדות התשובה והסליחה.

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳

 ערב ראש  חג הצלב  צום גדליה
השנה

 ב' ראש 
השנה

 מוחרם 
)ראש השנה 

ההיג'רית( 

 ערב יום 
כיפור

 חול המועד  סוכות ערב סוכות
סוכות

 חול המועד 
סוכות

 חול המועד 
סוכות

 חג הצלב

 חול המועד 
סוכות

 חול המועד 
סוכות

 הושענא 
רבה

 יום כיפור

 א' רה׳ש
 ערב ראש 

השנה ההיג'רית
 חג הנביא 

סבלאן

ספטמבר 2018
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 שמיני עצרת 
ושמחת 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. 

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳
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 יום הסובלנות 
הבינלאומי

 סיגד

 יום הסובלנות הבינלאומי 
יום זה שיסד ארגון אנסק"ו/

האו"ם, נועד להעצים ולקדם 
ערכים של רווחת האדם, 

חופש, שוויון ולעודד סובלנות 
וכבוד.

 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. נחשב כיום בחירה.

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

 ערב הולדת 
הנביא מוחמד

 הולדת 
הנביא מוחמד

נובמבר 2018
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 היום הבינ"ל 
לזכויות אנשים

עם  מוגבלות 
 חנוכה נר שני

 חנוכה
נר ראשון

 חנוכה
נר שלישי

 חנוכה
נר רביעי

 חנוכה
נר חמישי

 חנוכה
נר שישי

 חנוכה
נר שביעי

 חנוכה
נר שמיני

 צום עשרה 
בטבת

 ערב חג 
המולד

 חג המולד

 ערב 
ראש השנה 
האזרחית, 

נובי גוד

 חג המולד

 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. 
 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.

 ערב ראש השנה האזרחית, 
נובי גוד הנוצרים מציינים 
ביום משמח וחגיגי זה את 

ברית המילה של ישו התינוק. 
במדינות ברית המועצות 

לשעבר נוהגים לחגוג את החג, 
כולל העולים לישראל מארצות 

אלה. במקומות עבודה נהוג 
להתחשב בהם. נחשב כיום 

בחירה.
 חג המולד יום הולדתו של 
ישו, חגיגי ומשמח, בחג נהוג 

לאכול ארוחה משפחתית 
גדולה ולהציב עץ ירוק ומקושט 

ומתנות מסנטה קלאוס. החג 
כולל שני ימי מנוחה.

 צום עשרה בטבת 
לזכר חורבן בית המקדש 

זהו גם יום הקדיש הכללי לזכר 
אלו שיום מותם לא נודע. 

במגזר החרדי חצי יום עבודה. 
ראוי לא לערוך אירועים 

וחגיגות ביום זה. נחשב כיום 
בחירה.

דצמבר 2018
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 ט"ו בשבט

 ראש 
השנה

האזרחית

  ערב ראש 
השנה

 חג  המולד   ראש השנה
)ארמנים(

 ערב חג 
הנביא אליהו - 

נבי אלח'אדר

 חג הנביא 
אליהו - נבי 

אלח'אדר

 ערב חג 
ההתגלות

 חג  ההתגלות

 חג המולד
)ארמנים(

 חג ההתגלות חג זה מציין 
את הטבלתו של ישו. נחשב 

כיום בחירה. 
 חג המולד  )ארמנים( החג 
מציין את יום לידתו המקובל 

של ישו.
 חג המולד החג מציין את יום 

לידתו המקובל של ישו. 
  ערב ראש השנה הנוצרים 

מציינים ביום משמח וחגיגי 
זה את ברית המילה של ישו 

התינוק.

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳
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 חג ההתגלות חג זה מציין 
את הטבלתו של ישו. יום 

מנוחה אחד.
 ט"ו בשבט ראש השנה 

לאילנות. מורחב בימינו לחג 
ירוק, יום מודעות לסביבה.

 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.

 ערב חג
 המולד 

)ארמנים(
  חג ההתגלות

 ערב  חג  
המולד

 חג  המולד חג  המולד
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 מרון 
הקדוש 
)מרונים(

 מרון הקדוש הוא מאר מרון, 
נזיר מהמאה הרביעית, מייסד 
הכנסייה המרוניטית שמרכזה 

היום בלבנון. 
בחג זה מקיימים תפילות למען 

הנוצרים בלבנון.

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳
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 יום האישה 
הבינלאומי

 הבשורה

 פורים
 היום 

הבינלאומי
למאבק בגזענות

 שושן 
פורים

 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. יום 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 האישה הבינלאומי 
תאריך זה נקבע על ידי האו״ם 

לציון מאבק הנשים לשיוויון 
והכרה בתרומתן.

 היום הבינלאומי למאבק 
בגזענות יום ביעור האפליה 
הגזעית הבין לאומי. ביום זה 
ב -1960 נהרגו בשרפלוויל, 

בדרום אפריקה, על ידי כוחות 
המשטרה, שישים ותשעה 

מפגינים שהשתתפו במצעד 
מחאה נגד הגבלת התנועה 

לשחורים.

 יום האדמה יום בו מציינים 
ערביי ישראל את התנגדותם 
להפקעת קרקעותיהם. היום 

מצוין בתהלוכות בערים הערביות. 
העצרת המרכזית נערכת בעיר 

סח'נין.
 הבשורה היום בו הודיע המלאך 

גבריאל למרים הבתולה שתהרה 
מרוח הקודש. נחשב כיום בחירה.

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳
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 תענית 
אסתר

 יום האדמה
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 ערב פסח
 יום שישי

 הטוב

 פסח

 חול המועד 
פסח

 פסחא

 חול המועד 
פסח

 פסחא

 חול המועד 
פסח

 חול המועד 
פסח

 ערב חג 
הנביא שועייב

 ערב חג שני 
של פסח

 חג הנביא 
שועייב

 חג שני 
של פסח

 חג הנביא 
שועייב

 יום שישי 
הטוב

 חג הנביא 
שועייב

 חג 
המימונה

 חג הנביא 
שועייב

 פסחא

 פסחא

 הבשורה

 לילת 
אלאסרא

ואלמעראג'

 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.

 הבשורה היום בו הודיע 
המלאך גבריאל למרים הבתולה 

שתהרה מרוח הקודש. נחשב 
כיום בחירה.

 פסח חג לזכר היציאה 
מעבדות לחרות. הראשון בין 

שלושת הרגלים, בהם היה נהוג 
לעלות לבית המקדש בירושלים. 

רבים נוהגים להימנע מאכילת 
חמץ.

  פסחא היום בו על–פי 
המסורת ישו קם לתחייה. שני 

ימי מנוחה.
 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 שישי הטוב מציין 
את צליבת ישו, ביום שישי 

האחרון בשבוע הקדוש שלפני 
חג הפסחא.

 המימונה חג מסורתי של יהודי 
צפון אפריקה ובעיקר יהודי 

מרוקו. יום סגולה לזיווג ומציאת 
פרנסה, ומכאן מקור השם מן 

המילה ָמְימּון - מזל. ביום זה נהוג 
׳לפתוח שולחן׳ ולארח קרואים 

ובאים.

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳
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 חג הפועלים נקבע ב-1890 
כחלק ממאבקי עובדים בצפון 

אמריקה. בהמשך, הפך לחג 
לאומי בגוש הקומוניסטי 

וכיום משמש, שוב, בהקשרים 
של מאבקי עובדים ומתנגדי 

הגלובליזציה.
 ל"ג בעומר מסימני החג 
הדלקת מדורות, הילולות 

בקברי צדיקים, והפסקת סימני 
האבלות של ספירת העומר. 

נחשב כיום בחירה.

 תחילת חודש הרמדאן 
הצום, המלווה בתפילות, חל 

בכל אחד מימי החודש, בו 
על פי המסורת ניתן הקוראן 

למוסלמים. בערב נהוגה סעודת 
שבירת צום חגיגית - אל 

פוטור. בימי צום הרמדאן נהוג 
לסיים לעבוד אחר הצהריים 

לקראת שבירת הצום. 
 יום הזיכרון יום אבל לאומי 

להנצחת זכרם של חללי 
מערכות ישראל ופעולות 

האיבה.

 יום העצמאות חוגג את 
הכרזת המדינה ותחילת 

עצמאותה. יום מנוחה אחד.
 העלייה השמיימה מציין את 
עלייתו של ישו השמיימה, נהוג 

ביום זה לאכול מאכלי חלב. יום 
מנוחה אחד.

 יום הגיוון הבינלאומי נקבע 
על ידי האו״מ כיום הנועד 

ליצירת דיאלוג והתפתחות בין 
תרבויות.

 יום הגיוון 
הבינלאומי

 חג הפועלים
הבינלאומי

 יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה

 יום הזיכרון 
לחללי מערכות 

ישראל ופעולות 
האיבה )הוקדם(

 יום העצמאות 
)הוקדם(

 ערב העלייה
השמיימה

 העלייה
השמיימה

 תחילת חודש 
הרמדאן
)משוער(

 ל"ג בעומר

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳
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30

 ערב העלייה 
השמיימה
 עיד אל 

פיטר )משוער(

 ערב עיד 
אל פיטר
)משוער(

 ערב 
שבועות

 שבועות
 שבועות

 שבועות
 שבועות

 שבועות שבועות

 העלייה 
השמיימה

 יום הזיכרון 
ליהודי אתיופיה 

שנספו בדרכם 
לירושלים

 יום הזיכרון ליהודי 
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.

 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.

 שבועות יום ראשון עשרה 
ימים אחרי יום העלייה 

השמיימה. יומיים מנוחה.

 עיד אל פיטר חג זה מציין 
את תום הרמדאן. זהו חג של 

סליחה, קהילתיות ואחווה 
ונהוג להרבות בו בביקורי 

משפחה וחברים. מקובל לקחת 
חופש בחג זה.

יוני 2019

בינלאומי       מוסלמים        יהודים        קתולים  ופרוטסטנטים        אורתודוכסים           דרוזים

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳



6 5 4 3 2 1

13 12 11 10 9 8 7

20 19 18 17 16 15 14

27 26 25 24 23 22 21

31 30 29 28

 צום שבעה 
עשר בתמוז 

)נדחה(

 צום שבעה עשר 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.

א׳         ב׳         ג׳         ד׳         ה׳          ו׳          ש׳
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  עיד אל אדחא נחגג 
לזכר נכונותו של אברהם 
להקריב את בנו במצַוות 

האלוהים. בחג מקיימים טקסים 
הקשורים לסיפור העקידה, כמו 

טקס שחיטה של בעל חיים, 
המייצג את העלאת הקורבן 

לאל. דרוזים ומוסלמים אדוקים 
לעיתים יקחו חופש לרגל 

העלייה למכה ובכך יקיימו 
את מצוות החאג’. ארבעה ימי 

מנוחה.

 צום תשעה באב מציין את 
חורבן בית המקדש. מקובל 

שחרדים ודתיים ימנעו מלהגיע 
לעבודה ביום זה. נחשב כיום 

בחירה.

  ערב עיד 
אל אדחא

 צום תשעה 
באב )נדחה(

  עיד אל 
אדחא

  עיד אל 
אדחא

  עיד אל 
אדחא

  עיד אל 
אדחא
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