בס"ד

המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ ( חל"צ)
מס' חברה 303550555
ת.ד  305קרית-גת
58-002580265

ימי פעילות הצהרון בתקופות חופשות החגים לשנת תשפ"ב 2.3..3.33-2..2.3.33
ימים

תאריך

שעות

שלישי  -חמישי

 1.13310.03ועד 013010.03
כו' כסלו -כח' בכסלו

31:..-31:..

מס' ימי
פעילות
 1ימים

מועד

ראשון  -שני

 113010.03עד 113010.03
א' בטבת – ב' בטבת

31:..-31:..

 0ימים

חמישי

21010.00
ו' בניסן

31:..-31:..

 3יום

חופשה לפני ערב
פסח

ראשון – רביעי

 3.1010.00עד 311010.00
ט' בניסן – יב' בניסן

31:..-31:..

 0ימים

ל"ג בעומר

חמישי

321110.00
יח' בניסן

0:..-31:..

3

איסרו חג שבועות

שני

11110.00
ז' בסיון

0:..-31:..

3

חנוכה

 30ימים

ימים בהם לא יתקיים צהרון  -ימי חופשה המוכרים על ידי משרד החינוך
ימים

תאריך

תאריך עברי

מס ימי
חופשה

מועד

שני – רביעי

 11210.03עד 01210.03

כט' באלול -ב' בתשרי

 1ימים

רביעי – חמישי

 311210.03עד 311210.03

ט' בתשרי -י' בתשרי

 0ימים

ערב חג סוכות

שני – שלישי

 0.1210.03עד 031210.03

יד' – טו' בתשרי

 0יום

חול המועד
סוכות

רביעי – ראשון

 001210.03עד 011210.03

טז' -כ' בתשרי

 0ימים

שמחת תורה

שני – שלישי

 021210.03עד 001210.03

כא' -כב' בתשרי

 1ימים

רביעי

021210.03

כג' בתשרי

 3יום

רביעי – חמישי

 311110.00עד 321110.00

יג' – טו' באדר

 0יום

חמישי  -שבת

 301010.00עד 011010.00

יג' – כב' בניסן

 1ימים

ראש השנה
כיפור

אסרו חג
פורים
ערב פסח
חול המועד +חג שני
 +איסרו לחג

יום הזיכרון

רביעי

01110.00

ג' באייר

 3יום

יום העצמאות

חמישי

11110.00

ד' באייר

 3יום

שבת -ראשון

 01110.00עד 11110.00

ה'-ו' בסיוון

 0יום

שבועות

בס"ד

המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ ( חל"צ)
מס' חברה 303550555
ת.ד  305קרית-גת
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ימי פעילות הצהרון בתקופות חופשות החגים לשנת תשפ"ב 2.3..3.33-2..2.3.33

בימי חופשת חנוכה ופסח משרד החינוך מקצה  05ימים של פעילות במסגרת פעילות הצהרונים -
 3ימים בחנוכה משעה  05:55ועד  00:55ו 3 -ימים בפסח משעה  05:55ועד .00:55
בשעות הבוקר בימי החופשה ( חנוכה ופסח) תתקיים קייטנה במסגרת ביה"ס של החגים
מהשעה  ,8:55-05:55ללא תשלום נוסף אך במידה והקייטנות יבוטלו ע"י משרד החינוך ,שעות
הצהרון יוקדמו לשעות הבוקר  ( 8:55-02:55קייטנה במסגרת ביה"ס של החגים תתקיים רק אם
תתוקצב ותאושר ע"י המדינה ).
בחופשת ל"ג בעומר ואיסרו חג השבועות הצהרון יתקיים מהשעה  ,8:55-00:55בהתאם ללוח
חופשות.
פורים -ביום התחפושות הלימודים יסתיימו בשעה  02:55ולכן הצהרון יופעל מהשעה  02:55ועד
השעה .03:55
כמו כן ידוע לי כי אינני זכאי6ת להחזר כספי כלשהו לתקופת החופשות בחנוכה ובפסח בו יופעלו
קייטנת חגים שממומנות ע"י משרד החינוך במלואם בין השעות  8:55-05:55ולא נגבו עבורם
תשלומים כלשהם בשכ"ל השוטף שניתן ע"י ההורים למתנ"ס.
כמו כן ידוע לי כי שכ"ל החודשי המשולם והכלול בתשלום השוטף שלי לצהרון לתקופת ימי
החופשות כולל רק את ההשלמה הניתנת עבור שעות משלימות ל 05 -הימים לאורך השנה שהנו
מהשעה  05:55-00:55וכן בימי החופשה המשלימים  2ימים ( על פי לוח החופשות המפורסם
מטה) שאינן במימון משרד החינוך.

