
 
 

 שנת הלימודים תשפ"ב - בתי ספרבגנים וצהרונים ב –תכנית "ניצנים" 

 הערות
פעילות 

 בצהרונים

מספר ימי 
החופשה 

משרד 
 החינוך 

 החג לוח חופשות משרד החינוך

 3 אין 
כ"ט אלול תשפ"א , שני עד רביעי

 6-8/9/2021, תשרי תשפ"בעד ב' 
 ראש השנה

 2 אין 
 י' תשרי תשפ"ב-ט' רביעי וחמישי
15-16/9/2021 

יום 
 הכיפורים

 8 אין 
י"ד תשרי תשפ"ב  שני עד שלישי

 20/9/2021, עד כ"ב תשרי תשפ"ב
 28/9/2021עד 

 סוכותחג 

 יום ארוך
 רביעי

29/9/2021 
1 

, כ"ג תשרי תשפ"ב, רביעי
29/9/2021 

אסרו חג 
 (4) סוכות

ימי קייטנה,  5
 ברישום נפרד

שלישי עד חמישי 
 + ראשון ושני
30/11/2021 ,    
1-2/12/2021 ,  
5-6/12/2021  

8 
כ"ו כסלו תשפ"ב , שלישי עד שני

 30/11/2021, עד ב' טבת תשפ"ב
 6/12/2021עד 

 (6) חנוכה

 
 

 3 אין
י"ג אדר ב' , רביעי עד שישי

                 ,תשפ"ב עד ט"ו אדר ב' תשפ"ב
16-18/3/2022 

תענית אסתר 
 פוריםו

ימי קייטנה,  5
 ברישום נפרד

               חמישי
 ראשון עד רביעי +

7/4/2022 ,      
10-13/4/2022 

7 
ו' ניסן תשפ"ב , חמישי עד חמישי

 7/4/2022, עד י"ג ניסן תשפ"ב
חופשה לפני 

 פסח

 7 אין 
ניסן תשפ"ב  י"ד, שישיעד  שישי
               ,ניסן תשפ"ב אעד כ"

15-22/4/2022 
 (6פסח )

 4/5/2022, ג' אייר תשפ"ב, רביעי 0 אין 
יום הזיכרון 
 לחללי צה"ל

 1 אין 
, ד' אייר תשפ"ב, חמישי

5/5/2022 
יום 

 העצמאות

 יום ארוך
 חמישי

19/05/2022 
1 

חמישי, י"ח אייר תשפ"ב, 
19/5/2022 

ל"ג בעומר 
(4) 

 שבועות חג  5/6/2022, סיון תשפ"ב 'ו, ראשון 1 אין 

 יום ארוך
שני        

6/6/2022 
 6/6/2022שני, ז' סיון תשפ"ב,  1

אסרו חג 
 (4שבועות )

 
 משרד החינוך. ללוח חופשות שיפורסם על ידי לוח החופשות בצהרונים עשוי להשתנות בהתאם  .1
ההפעלה ישתנה, או שיוטלו מגבלות ככל שמתווה , לחברת כיוונים שמורה הזכות לבצע שינויים .2

 חדשות.
 .16:00עד  07:30שעות הפעילות בימים ארוכים:  .3
, )לדוגמא ביום האחרון ללימודים/ביום בו מתחפשים בפורים( בימים מקוצרים של מערכת החינוך .4

, לפרק זמן שלא יעלה ובהתאם לתכנית ניצנים במוסד החינוכיהצהרון יפעל משעת סיום הפעילות 
 . שעות פעילות 3על 

במידה ויוחלט על הפעלת קייטנה בימי מותנה באישור תכנית ניצנים בחופשות. חנוכה ופסח:  .5
 החופשה של משרד החינוך )חנוכה ופסח( תימסר הודעה להורים. הפעילות בתשלום נפרד. 

ובהתאם לתכנית ניצנים סיום יום הלימודים שעת מ הפעילותעם צביון דתי, במוסדות בימי צום,  .6
 שעות פעילות.  3, לפרק זמן שלא יעלה על במוסד החינוכי
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