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  "עטרת חיים" ני| ג "תורת חיים"| גן  "תורת משה"מעונות 
  תשפ"א –וקייטנות  לוח חופשות

  
  

ימי   תאריך  יום  המועד
  חופש

  הערות  קיייטנה

    אין  1  18/9/20  שישי  ערב ראש השנה

    אין  1  20/9/20  ראשון  ראש השנה

  14:00יה בשעה גני עירי 13:00מסיימים בשעה   יום 1/2  1/2  21/9/20  שני  צום גדליה
  בתשלום סמלי 16:00אפשרות עד 

    אין  1  27/9/20  ראשון  ערב יום הכיפורים

    אין  1  28/9/20  שני  יום הכיפורים

    אין  1  2/10/20  שישי  ערב חג הסוכות

    אין  5  4-8/10/20  ראשון עד חמישי  חול המועד סוכות

    אין  1  9/10/20  שישי  הושענא רבא

  תתקיים קייטנה -במידה ותיהיה דרישה   תלוי  1  11/10/20  ראשון  אסרו חג

בו לא  13/12/20 ןום ראשוקייטנת חנוכה למעט י  5  6  11-18/12/20  שישי -שישי   חנוכה
  יתקיימו לימודים כלל

  בתשלום סמלילקייטנה אפשרות   1  1  25/2/21  חמישי  תענית אסתר

    אין  1  26/2/21  שישי  פורים

-25שישי -קייטנת פסח למעט ימים חמישי  5  7  19-26/3/21  שישי -שישי   לקראת פסח
  בהם לא יתקיימו לימודים כלל 26/3/21

    אין  4  28/3-2/4/21  ראשון עד חמישי  חול המועד פסח

  תתקיים קייטנה -דרישה  במידה ותיהיה  תלוי  1  4/4/21  ראשון  אסרו חג

  13:00מסייימים בשעה   אין  1/2  14/4/21  רביעי  יום הזיכרון 

    אין  1  15/4/21  חמישי  יום העצמאות

  אפשרות לקייטנה בתשלום סמלי  אין  1  30/4/21  שישי  ל"ג בעומר

    אין  1  16/5/21  ראשון  ערב חג שבועות

    אין  1  17/5/21  שני  חג השבועות

  תתקיים קייטנה -במידה ותיהיה דרישה   תלוי  1  18/5/21  שלישי  אסרו חג

  14:00ה בשעה ייגני עיר 13:00מסיימים בשעה   1/2  1  27/6/21  ראשון  צום י"ז בתמוז
  בתשלום סמלי 16:00אפשרות עד 
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  קייטנת קיץ במעונות. 8/8/21 עד יום ראשון 23/7/20מיום שישי  .3
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  ./ גני העירייה במעונות תשלום
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