
 
 

 

 הערות תאריך עברי תאריך לועזי ימים מועד

ב'  -כ"ט אלול  1.21.4..2-6 שלישי -ראשון  ראש השנה
 תשרי

 ימים 3

 ימים 2 תשריי'  -ט'  1.21.4..2.-.. רביעי –שלישי  יום כיפור

 ימים 6 תשרי ז"י-י"ד 1.21.4..1.-4. רביעי –ראשון  סוכות

 יום . יח' תשרי 1.21.4..21 חמישי חול המועד

 יום . כ"א תשרי 1.21.4..23 ראשון הושענה רבה

 יום . כ"ב תשרי 1.21.4..26 שני שמחת תורה

 יום . ג' טבת 21.0..1..1 ראשון חנוכה

 יום . אדר י"ד 2.13.21.0. ראשון  פורים 

כ"א  –י"ג ניסן  0.16.21.0.-1 שני -ראשון  פסח
 ניסן

 ימים 1

יום הזיכרון 
 (נדחה)

 יום . ה' אייר 21.0..1..1 שני

יום העצמאות 
 (נדחה)

 יום . ו' אייר 21.0..12.1 שלישי

 יום . יח' אייר 21.0..6.1. ראשון ל"ג בעומר

 ימים 2 ו' סיוון -ה'  21.0..1..31-3 שלישי רביעי שבועות

 3:31.מסיימים ב יז' בתמוז 0.21.0... שלישי  צום יז' בתמוז

 6:11.מסיימים ב ח' באב  0.21.0..3 שני  ערב ט' באב
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 יום . כ"ט כסלו 2.21.4..21 חמישי חנוכה

 יום . ט"ו אדר 3.3.21.0. שני שושן פורים 

 יום . כ"ג תשרי 1.21.4...2 שלישי אסרו חג סוכות

 ימים 3 כ"ח כסליו –כ"ו  2.21.4..24-21 רביעי -שני  חנוכה

חופשה לפני חג 
 פסח

 ימים . י' ניסן –ו'  12-14.16.21.0 חמישי -ראשון 

 יום . כ"ב ניסן 1.16.21.0. שלישי אסרו חג פסח

אסרו חג 
 שבועות

 יום . ז' סיוון 14.21.0..1 חמישי

לא כולל ימי שישי.  ח' אב –ח' תמוז  0.21.0..2-3  חופש הגדול
וערב  תמוזבצום יז' 
 .כרשום לעיל ט' באב

 
 

  11.21.4..1יום חמישי כ"ח באב תשע"ו  –תאריך פתיחת שנה הפעילות 

  כולל(. 0..10..3 – זתשע" באב' ח – שנייום  –תאריך סיום שנת הפעילות( 

  אין פעילות צהרון כולל בימי חופשת הקיץ. –בימי שישי 

 .לוח חופשות זה מתייחס לצהרונים של בית מוריה בלבד 

 .בימים שלא מתקיים פעילות צהרון לא תינתן ארוחת צהרים 

 ימי מסיבות בגן שעת הסיום תהיה עפ"י הנחיות משרד החינוך.ב 

 .יתכנו שינויים קלים בלוח ועל כך נעדכן מראש 

 לוח חופשות צהרונים שנה"ל תשע"ז


