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-20.9.17 שישי-רביעי ראש השנה   ב' תשרי -כט' אלול   22.9.17

 ערב יוה"כ

 יום כיפור

 שישי

 שבת

29.9.17 

30.9.17 

 ט' תשרי

 י' תשרי

 

 ערב סוכות

 סוכות

 חול המועד

 הושענא רבה

 שמחת תורה

 רביעי

 חמישי

 שלישי -שישי

 רביעי

 חמישי

4.10.17 

5.10.17 

6.10.17- 10.10.17 

11.10.17 

12.10.17 

 יד' תשרי

 טו' תשרי

 כ' תשרי -טז' תשרי

 כא' תשרי

 כב' תשרי

 -חול המועד

לבחירת המנהלת 
 המשפחתון: 

 6.10.17 -* פועל ב
 -.וב 13:00רגיל  עד 
8.10.17 -10.10.17 

 .14:00פועל עד 

 או 

ימים  3-*פועל ב
מהתאריכים הנ"ל עד 

)ביום שישי  עד  16:00
( יום אחד 13:00

 חופשי.  

במשפחתון הפועל 
ימים  5במתכונת של 

 בשבוע.   

 -8.10.17 -* פועל ב
    14:30עד     10.10.17

 או 

ימים עד  2 -* פועל ב
, ויום אחד 16:30

               חופשי.

-13.12.17 חמישי -רביעי חנוכה  לבחירה: ג' בטבת-כה' כסלו 21.12.17

 יום אחד חופשי

 פורים

 שושן פורים

 חמישי

 שישי

1.3.18 

2.3.18    

 יד' אדר 

 טו' אדר

 פרט לירושלים

 רק בירושלים

-28.3.18 שישי-רביעי פסח : ערב חג חל הסבר כא' ניסן  -יב' ניסן 6.4.18

בשנה ביום שישי, 

מאחר וניתנים יומיים 

)יום ד' ויום ה' חופשה 

 (כהערכות  לחג

יום הזיכרון   

 יום העצמאות

 רביעי)מוקדם (

 חמישי )מוקדם (

18.4.17 

19.4.18 

 אייר ג'

 אייר ד'

 13:00עובדים עד 
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 ערב שבועות

 שבועות

 שבת

 ראשון

19.5.18 

20.5.18 

 ה' סיוון

 ו' סיוון

 חופש )שבת (

  באב' י             22.7.18 ראשון )נדחה( תשעה באב

 

 י'  אלול  תשע"ז.  - 1.9.2017  -יום שישי  -פתיחת שנת הפעילות תשע"ח תאריך  *

 א' אלול  תשע"ח)כולל( . -12.8.2018יום ראשון     -*  תאריך סיום שנת הפעילות תשע"ז

      .   נהלות המשפחתונים למחובה יתקיימו ימי השתלמות  14.8.2018 –13.8.2018בתאריכים   *

, במידה ומטפלת מעוניינת  לקחת ימים אלו ברצף  הינה נדרשת באישור הרכזת ימי בחירה במהלך השנה 3 -המטפלת זכאית ל  * 
 לידע מראש את כלל ההורים כחודש לפחות ובאישור הרכזת .

   כב' אלול   תשע"ח   2.9.2018 –יום ראשון   –תאריך פתיחת שנה"ל תשע"ט
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