
 

 (2018 - 2019לוח חופשות לשנת תשע"ט ) 

 המוסד סגור  ערב ראש השנה 09.09.18 יום א' כ"ט אלול תשע"ח

 המוסד סגור א' ראש השנה  10.09.18 יום ב' א' תשרי תשע"ט

 המוסד סגור ב' ראש השנה 11.09.18 יום ג' ב' תשרי תשע"ט

    

 ד סגורהמוס ערב יום כיפור 18.09.18 יום ג' ט' תשרי תשע"ט

 המוסד סגור יום כיפור 19.09.18 יום ד' י' תשרי תשע"ט

 גשר -המוסד סגור  יום גשר  20.09.18 יום ה' י"א תשרי תשע"ט

    

 גשר -המוסד סגור  ערב חג סוכות  23.09.18 יום א' י"ד תשרי תשע"ט

 המוסד סגור חג סוכות 24.09.18 יום ב' ט"ו תשרי תשע"ט

 חופשה מרוכזת( המוסד סגור ) חול המועד סוכות 25.09.18 ע"טיום ג' ט"ז תשרי תש

 חופשה מרוכזת(המוסד סגור ) חול המועד סוכות 26.09.18 יום ד' י"ז תשרי תשע"ט 

 חופשה מרוכזת(המוסד סגור ) חול המועד סוכות 27.09.18 יום ה' י"ח תשרי תשע"ט

 ורהמוסד סג הושענה רבא 30.09.18 יום א' כ"א תשרי תשע"ט

 המוסד סגור שמחת תורה 01.10.18 יום ב' כ"ב תשרי תשע"ט

    

ערב נר ראשון של  02.12.18 יום א' כ"ד כסלו תשע"ט

 חנוכה

 13:00 -סיום עבודה ב

יום ב' ב' טבת  –יום ב' כ"ה כסלו 

 תשע"ט
 יום המשפחה 03.12.18 - 10.12.18

אחד מימי חג  -לבחירה 

 החנוכה

    

 המוסד סגור חג פורים 21.03.19 ' י"ד אדר תשע"טיום ה

    

 חופשה מרוכזת(המוסד סגור ) חול המועד פסח 21.04.19 יום א' ט"ז ניסן תשע"ט

 חופשה מרוכזת(המוסד סגור ) חול המועד פסח 22.04.19 יום ב' י"ז ניסן תשע"ט

 ה מרוכזת(חופשהמוסד סגור ) חול המועד פסח 23.04.19 יום ג' י"ח ניסן תשע"ט

 )חופשה מרוכזת(המוסד סגור  חול המועד פסח 24.04.19 יום ד' י"ט ניסן תשע"ט

 )חופשה מרוכזת(המוסד סגור  חול המועד פסח 25.04.19 יום ה' כ' ניסן תשע"ט

    

 גשר -המוסד סגור  יום הזיכרון  08.05.19 יום ד' ג' אייר תשע"ט

 המוסד סגור צמאותיום הע 09.05.19 יום ה' ד' אייר תשע"ט

    

 המוסד סגור חג שבועות 09.06.19 יום א' ו' סיון תשע"ט

 

* ימי חופשת חוה"מ סוכות ופסח הינם ע"ח מכסת שעות החופשה של העובד ו/או חופשת ותיקים 

 לזכאים.

                                                                                                              

 

 

 


