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 תכנית ניצנים שנה"ל תש"ף –לוח חופשות לגנים ובתי ספר 

 

 טל"ח | ייתכנו שינויים 

 

 
 .16:00עד  07:30שעות הפעילות בימים ארוכים: 

(לדוגמא ביום שעות  3בימים מקוצרים של מערכת החינוך, הצהרון יפעל משעת סיום הפעילות ולמשך 
 פורים).  בו מתחפשים בהאחרון ללימודים/ביום 

 בחופשות חנוכה/פסח בתשלום נוסף.לימי הפעילות מוקדים הפועלים במתווה קצר יכולים להצטרף 
 יום הלימודים למשך שלוש שעות.סיום שעת מ הפעילות ממלכתיים דתיים,במוסדות 
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 הממשלה

בספטמבר  17, תשע"ט ז אלול"יום שלישי, י
 0 אין יום שבתון .2019

 ראש השנה 
ספטמבר ב 29 תשע"ט,אלול ראשון, כ"ט  מיום
 1 שלישי, ב תשרי תש"ף, עד יום 2019

 .2019אוקטובר ב
3  

 אין

 
0 
 

 ,2019אוקטובר ב 8 תש"ף,תשרי שלישי, ט  מיום יום הכיפורים 
  2 .2019אוקטובר ב 9 תש"ף,תשרי רביעי, י  עד יום

 אין
 
0 

 חג הסוכות 
אוקטובר  13 תש"ף,ראשון, י"ד תשרי  מיום
 21תשרי תש"ף, שני, כ"ב  עד יום, 2019

 .2019באוקטובר 
 0 אין 9

אסרו חג 
 1 22.10.2019 1 2019באוקטובר  22תשרי,  ג"ום שלישי, כי סוכות

 ,2019בדצמבר  24 כסלו תש"ף,שלישי, כ"ו  יוםמ חנוכה **
 6 .2019בדצמבר  30 תש"ף,טבת שני, ב  עד יום

עד   24.12.2019
30.12.19 

לא כולל שישי 
 שבת

5 

עד  ,2020במרץ  9 אדר תש"ף,שני, י"ג  מיום פורים 
 1 11.3.2020 3 .2020במרץ  11 רביעי, ט"ו אדר תש"ף, יום

עד , 2020במרץ  31 תש"ף,שלישי, ו ניסן  מיום פסח **
 14 .2020באפריל  15רביעי, כ"א ניסן תש"ף,   יום

עד  31.3.2020
6.4.2020 

שישי לא כולל 
 שבת

5 

 1 16.4.2020 1 .2020באפריל  16ניסן תש"ף, ב "יום חמישי, כ אסרו חג פסח

יום הזיכרון 
 0 אין 1 .2020באפריל  28אייר תש"ף, יום שלישי, ד  לחללי צה"ל

 0 אין 1 . 2020באפריל  29 אייר תש"ף,רביעי, ה  יום יום העצמאות 

 1 12.5.2020 1 . 2020במאי  12 אייר תש"ף,שלישי, י"ח  יום ל"ג בעומר
חג השבועות 

  חג סרו+ א
עד  ,2020במאי  28 סיון תש"ף,חמישי, ה  מיום

 0 אין 2 .2020במאי  30 שבת, ז סיון תש"ף,

הפעלה סה"כ 
 14  בחופשות


