לוח חופשות שנתון 2020 - 2019
קייטנות 
חופשות וחגי ישראל 
)משרד החינוך )חיצוני 

ימי
קייטנטה

פרטים

תאריך
סיום

תאריך
התחלה

שם החופש

ערב ראש השנה ושני
ימי החג ,בימים ראשון,
שני ושלישי ,כ"ט באלול
התשע"ט עד ב' בתשרי
התש"פ29-30 ,
בספטמבר  2019ו1-
באוקטובר .2019
הלימודים יתחדשו ביום
רביעי ,ג' בתשרי התש"פ,
 2.באוקטובר 2019

2019-10-01

2019-09-29

ראש השנה

ערב החג ויום החג,
בימים שלישי ורביעי,
ט'-י' בתשרי התש"פ9-8 ,
באוקטובר .2019
הלימודים יתחדשו ביום
חמישי ,י"א בתשרי
התש"פ 10 ,באוקטובר
2019.

2019-10-09

2019-10-08

יום הכיפורים

ימי
קייטנטה

פרטים

תאריך
סיום

תאריך
התחלה

שם החופש

• 15-10-2019
• 16-10-2019
• 17-10-2019
• 22-10-2019

ערב החג ,ימי החג
ואסרו חג ,מיום ראשון,
י"ד בתשרי התש"פ13 ,
באוקטובר  ,2019עד יום
שלישי ,כ"ג בתשרי
התש"פ 22 ,באוקטובר
 .2019הלימודים יתחדשו
ביום רביעי ,כ"ד בתשרי
התש"פ 23 ,באוקטובר
 .2019קייטנה תתקיים
בחול המועד בתאריכים
 15.16.17ו 22לאוקטובר
)בעלות של  80ש"ח ליום
).למשתתף

2019-10-22

2019-10-13

סוכות

• 30-12-2019
• 24-12-2019
• 25-12-2019
• 26-12-2019
• 29-12-2019

מיום שלישי ,כ"ו בכסלו
התש"פ 24 ,בדצמבר
 ,2019עד יום שני ,ב'
בטבת התש"פ30 ,
בדצמבר .2019
הלימודים יתחדשו ביום
שלישי ,ג' בטבת התש"פ,
 31בדצמבר .2019
קייטנה תתקיים
בתאריכים ,23,24,25,26
וב 29לדצמבר) .בעלות
של  80ש"ח ליום
).למשתתף

2019-12-30

2019-12-24

חנוכה

יום שני ,ט"ו בשבט
התש"פ 10 ,בפברואר
2020.

2020-02-10

2020-02-10

ט׳׳ו בשבט

ימי
קייטנטה

פרטים

תאריך
סיום

תאריך
התחלה

שם החופש

• 10-03-2020
• 11-03-2020
• 09-03-2020

בימים שני ,שלישי
ורביעי ,י"ג ,י"ד ו-ט"ו
באדר התש"פ11-9 ,
במרץ  .2020הלימודים
יתחדשו ביום חמישי,
ט"ז באדר התש"פ12 ,
במרץ  .2020בתאריכים
ה ,8ה 10וה 11למרס
תתקיים קייטנה ללא
.עלות

2020-03-11

2020-03-08

פורים

• 31-03-2020
• 01-04-2020
• 02-04-2020
• 07-04-2020
• 06-04-2020
• 05-04-2020

מיום שלישי ,ו' בניסן
התש"פ 31 ,במרס ,2020
עד יום שלישי ,י"ג בניסן
התש"פ ,ה 07באפריל
 .2020הלימודים יתחדשו
ביום ראשון כ"ה בניסן
התש"פ 19 ,באפריל
 .2020קייטנת פסח
תתקיים בתאריכים
ה 1,2,5,6,7 31/3לאפריל.
)בתוספת עלות של 80
).ש"ח ליום למשתתף

2020-04-16

2020-03-31

פסח

יום רביעי ,ה' באייר
התש"פ 29 ,באפריל
 .2020הלימודים יתחדשו
ביום חמישי ,ו' באייר
התש"פ 30 ,באפריל
2020.

2020-04-29

2020-04-29

יום העצמאות

יום שלישי ,י"ח באייר
התש"פ 12 ,במאי .2020
הלימודים יתחדשו ביום
רביעי ,י"ט באייר
התש"פ 13 ,במאי .2020
ב 12למאי תתקיים
.קייטנה ללא עלות

2020-05-12

2020-05-12

ל׳׳ג בעומר

יום שישי ,כ"ח באייר
התש"פ 22 ,במאי 2020

2020-05-22

2020-05-22

יום ירושלים

12-05-2020

ימי
קייטנטה

פרטים
ערב החג ,החג ואסרו
חג ,בימים חמישי ,שישי
ושבת ,ה'-ז' בסיוון
התש"פ 30-28 ,במאי
 .2019הלימודים יתחדשו
ביום ראשון ,ח' בסיוון
.התש"פ 31 ,במאי 2020

תאריך
סיום

תאריך
התחלה

שם החופש

2020-05-30

2020-05-28

חג השבועות

2020-08-06

2020-07-26

חופש הגדול

