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 :תשע"ט לוח פגרות וימי בחירה

 המכללה סגורה פגרה ערב ראש השנה כט' אלול יום א' 90/90//9//

9/9//90/90 

999//90/90 

 ימים

 ג'-ב'

 המכללה סגורה פגרה טתשע" -ראש השנה ב' בתשרי -א'

909//90/90 

9/9//90/90 

 יום ג'

 יום ד'

 ט' בתשרי 

 י' בתשרי

 ערב יום הכיפורים

 יום הכיפורים

 המכללה סגורה פגרה

יום בחירה  ערב חג סוכות יד' בתשרי יום א' 90/90//019

 לזכאים9חופשה

 המכללה סגורה

 המכללה סגורה פגרה חג סוכות טו' בתשרי יום ב' 90/90//019

019//90/90 

009//90/90 

 ימים

 ו'-ב'

 //:91בימי חול סיום העבודה בשעה   ה' של חול המועד סוכות -א' כ' בתשרי -טז'

 המכללה סגורה פגרה הושענה רבה כא' בתשרי יום א' 90/90//1/9

 המכללה סגורה פגרה שמיני עצרת ושמחת תורה כב' בתשרי יום ב' 999/90/90/

 -יום בחירה צום עשרה בטבת י' בטבת יום ג' 9099090/90

 לזכאים

 

 -יום בחירה שנה אזרחית חדשה כד' בטבת יום ג' /99/990/9/

 לזכאים

 

  פגרה פורים יד' באדר ב' יום ה' /099/190/9

  פגרה ערב פסח יד' בניסן יום ו' /9/9/190/9

  פגרה פסח טו' בניסן יום שבת /0/9/190/9

099/190/9/ 

019/190/9/ 

 ימים

 ד'-א'

 יט' -טז'

 בניסן

 עובדים במשרה 9 על פי שעות פגרה חוהמ"פ

 שעות חופשה 01 -יחויבו ב

  פגרה ערב פסח שני כ' בניסן יום ה' /019/190/9

  פגרה שביעי של פסח כא' בניסן יום ו' /019/190/9

 -יום בחירה חג הפועלים כו' בניסן יום ד' /99/190/9/

 לזכאים

 

 -יום בחירה ולגבורהיום הזיכרון לשואה  כז' בניסן יום ה' /09/190/9/

 לזכאים

 

יום הזיכרון לחללי מערכות   ג' באייר יום ד' /09/190/9/

 ישראל )הוקדם(

 -יום בחירה

 לזכאים

 ביום זה סיום העבודה בשעה

91:// 

  פגרה יום העצמאות )הוקדם( ד' באייר יום ה' /9/190/9//

 -יום בחירה ל"ג בעומר יח' באייר יום ה' /019/190/9

 לזכאים

 

-יום בחירה יום ירושלים כח' באייר יום א' /09/190/9/

 לזכאים

 

  פגרה חג שבועות ו' בסיון יום א' /9/190/9//

 -יום בחירה יום פטירתו של הרצל כ' בתמוז יום ג' /019/290/9

 לזכאים

 

  פגרה צום תשעה באב )נדחה( י' באב יום א' /999/090/9

 בכל ימי הפגרה המכללה תהיה סגורה 
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