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 יום בחירה לזכאים -יום הולדת 

 בכל ימי הפגרה המכללה תהיה סגורה 

 המכללה סגורה פגרה ערב ראש השנה אלולבכט'  'ביום  06/09/2021

7/09/2021-

08/09/2021 

 ימים

 ד'-ג'

 המכללה סגורה פגרה  פ"אתש -ראש השנה ב' בתשרי -א'

  לזכאים -בחירהיום  צום גדליה ג בתשרי 'היום  09/09/2021

15/09/2021-

16/09/2021 

 ימים

 ה'-ד'

 ט' בתשרי 

 י' בתשרי

 ערב יום הכיפורים

 יום הכיפורים

 המכללה סגורה פגרה

 ע"ח חופשה/בחירה לזכאים המכללה סגורה ערב חג סוכות יד' בתשרי 'ביום  20/09/2021

 המכללה סגורה פגרה חג סוכות ' בתשריטו 'גיום  21/09/2021

22/09/2021-

26/09/2021 

 ימים

 א'-ד'

 14:00בימי חול סיום העבודה בשעה   ' של חול המועד סוכותה -א' ' בתשריכ -טז'

 המכללה סגורה פגרה הושענה רבה כא' בתשרי 'ביום  27/09/2021

 המכללה סגורה פגרה שמיני עצרת ושמחת תורה כב' בתשרי 'גיום  28/09/2021

  לזכאים -יום בחירה צום עשרה בטבת בטבתי'  ג'יום  14/12/2021

  לזכאים -יום בחירה הבינלאומי היום האיש ה' באדר ב' 'גיום  08/03/2022

  לזכאים -יום בחירה תענית אסתר יג' באדר ד'יום  16/03/2022

 המכללה סגורה פגרה פורים יד' באדר יום ה' 17/03/2022

 עובדים במשרה / על פי שעות פגרה ערב פסח י"ד בניסן יום ו' 15/04/2022

 פגרה פסח טו' בניסן 'שיום  16/04/2022 שעות חופשה 29 -יחויבו ב

17/04/2022-

20/04/2022 

 ימים

 ד'-א'

 י"ט-ט"ז

 בניסן

 המכללה סגורה חוהמ"פ

 המכללה סגורה ה' חוהמ"פ )ערב חג שני( כ' בניסן 'היום  21/04/2022

 פגרה שביעי של פסח כא' בניסן 'ויום  22/04/2022

  לזכאים -יום בחירה יום הזיכרון לשואה ולגבורה בניסןכז'  ה'יום  28/04/02022

  לזכאים -יום בחירה חג הפועלים ל' בניסן יום א' 01/05/2022

יום הזיכרון לחללי מערכות   ג' באייר יום ד' 04/05/2022

 ישראל 

 ביום זה סיום העבודה בשעה לזכאים -יום בחירה

13:00 

 המכללה סגורה פגרה יום העצמאות  ד' באייר יום ה' 05/05/2022

  לזכאים -יום בחירה ל"ג בעומר י"ח באייר יום ה' 19/05/2022

  לזכאים-יום בחירה יום ירושלים כח' באייר יום א' 29/05/2022

  שבת ערב חג שבועות ה' בסיון יום ש' 04/06/2022

 המכללה סגורה פגרה חג שבועות בסיוןו'  יום א' 05/06/2022

  לזכאים-יום בחירה צום שבעה עשר בתמוז )נדחה( יח' בתמוז יום א' 17/07/2022

  לזכאים -יום בחירה יום פטירתו של הרצל כ' בתמוז יום ג' 19/07/2022

 המכללה סגורה פגרה צום תשעה באב ט' באב יום א' 07/08/2022
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