
 
 

 בס"ד
 

 

 הגן סגור/
Gan closed 

 ראש השנה
Rosh Hasana 

06.09-08.09-
2021 

יום ב' כט' אלול- יום ד' ב' 
 תשרי תשפ"ב

 הגן סגור/
Gan closed 

 ערב יום כיפור /
Erev Yom Kippur  

 יום ד' ט' תשרי תשפ"ב 15.09.2021

 הגן סגור/
Gan closed 

 יום כיפור/ 
Yom Kippur 

 יום ה' י' תשרי תשפ"ב 16.09.2021

 הגן סגור/
Gan closed 

 חג סוכות/
Sukkot 

 יד' תשרי-כב' תשרי תשפ"ב  20-28.09.21

הגן עד 14:00 פעוטון עד 
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 אסרו חג סוכות

 יום ד' כג' תשרי תשפ"ב 29.09.2021

 הגן עד 14:00 פעוטון עד
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 חנוכה

 יום ג' כ"ו  כסלו תשפ"ב 30.11.2021

 הגן עד 14:00 פעוטון עד
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 חנוכה

 יום ד' כ"ז כסלו תשפ"ב 01.12.2021

 הגן עד 14:00 פעוטון עד
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 חנוכה

 יום ה' כ"ח כסלו תשפ"ב 02.12.2021

 הגן סגור/
Gan closed 

 חג חנוכה/
Hannukka 

יום ה' כ"ט כסלו-ב' טבת  03-06.12.21
 תשפ"ב

 הגן עד 14:00 פעוטון עד
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 תענית אסתר

 יום ד' י"ג אדר ב תשפ"ב 16.03.2022

 הגן סגור/
Gan closed 

 חג פורים/
Purim 

יום ה' יד'-ט"ו אדר ב'  17-18.03.22
 תשפ"ב

 הגן עד 14:00 פעוטון עד
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 פסח

 יום א' ט' ניסן תשפ"ב 10.04.2022

 הגן סגור/ 
Gan closed 

 חופשת פסח/
Pessach 

 י' ניסן-כ"ב' ניסן תשפ"ב 11-23.04.22

 חזרה לגן לאחר חופשת הפסח ביום א' כ"ג ניסן 
Back to preschool after Pessach holiday on Sunday, April 24th 

    יום ד' ג' אייר תשפ"ב 04.05.2022 יום הזכרון/ הגן סגור/

 לוח חופשות לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022
Pre school Holidays Calendar 2021-2022  

 

       



                                     

Gan closed Remembrance 
Day 

 הגן סגור/
Gan closed 

 יום העצמאות/
Independence 

Day 

 יום ה' ד' אייר תשפ"ב 05.05.2022

 הגן עד 14:00 פעוטון עד
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 ל"ג בעומר

 יום ה' יח' אייר תשפ"ב 19.05.2022

 הגן סגור/ 
Gan closed 

 חג שבועות/ 
Shavuot 

 יום א' ה' סיון תשפ"ב 05.06.2022

 הגן עד 14:00 פעוטון עד
15:00 

Preschool till 14:00 
Nursery till 15:00 

 יום אקסטרא/
Extra day 

 
 אסרו חג

 יום ב ז' סיון תשפ"ב 06.06.2022

קייטנת יולי מ 03.07-31.07.2022 מ 8:00-15:00 ימים א'-ה'. 
 פעוטון לומדים ימים א'-ה' 01.08-08.08.22

 תחילת לימודים 01.09.2022 יום חמישי
 *ט' באב -07.08.2022 הפעוטון סגור

 
July Day Camp from 03.07 –  31.07.2022 from 8:00-15:00 Sunday to Thursday 

Nursery, Sunday to Thursday 01.08-08.08.22 
Term 1 starts Thursday 01.09.2022 

Tisha Be’av- 07.08.2022 Nursery is closed 
 

 


