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 מסלקת הצ'קים

 2022 ימי הפעילות מסלקת הצ'קים לשנת
 

המסלקה פועלת בערב החג, ואינה פועלת במוצאי החג. ביום כיפור  -בפורים, ביום העצמאות ובתשעה באב 

 לא  בערב החג ולא במוצאי החג.  –המסלקה אינה פעילה 

 

 יום תאריך מועד
האם מוגדר 
 כיום עסקים

סטאטוס 
 פעילות

מועדי שידור 
בצים לבנק הק

 1ישראל

מסלקה פועלת  יום עסקים רביעי 16.03.2022 ערב פורים )ת"א(
 בלילה

 כרגיל

מסלקה לא  לא יום עסקים חמישי 17.03.2022 פורים )ת"א(
 פועלת בלילה

---------------- 

שושן פורים 
 )ירושלים(

מסלקה לא  יום עסקים שישי 18.03.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

ערב חג  –פסח 
 ראשון

מסלקה לא  יום עסקים שישי 15.04.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

מסלקה פועלת  לא יום עסקים שבת 16.04.2022 חג ראשון –פסח 
 בלילה

 כרגיל

-ראשון 17-20.04.2022 חול המועד -פסח 
 רביעי

מסלקה פועלת  יום עסקים
 בלילה

20:55 

ערב חג  –פסח 
 שני

מסלקה לא  יום עסקים קצר חמישי 21.04.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

מסלקה לא  לא יום עסקים שישי 22.04.2022 חג שני –פסח 
 פועלת בלילה

---------------- 

יום הזיכרון לחללי 
 מערכות ישראל

מסלקה פועלת  יום עסקים קצר רביעי 04.05.2022
 בלילה

21:30 

מסלקה לא  לא יום עסקים חמישי 05.05.2022 יום העצמאות
 פועלת בלילה

---------------- 

מסלקה לא  לא יום עסקים שבת 04.06.2022 ערב חג -שבועות 
 פועלת בלילה

---------------- 

מסלקה פועלת  לא יום עסקים ראשון 05.06.2022 שבועות
 בלילה

 כרגיל

מסלקה פועלת  לא יום עסקים שבת 06.08.2022 ערב תשעה באב
 בלילה

 כרגיל

מסלקה לא  לא יום עסקים ראשון 07.08.2022 תשעה באב
 פועלת בלילה

---------------- 

ערב  –ראש השנה 
 חג

מסלקה לא  יום עסקים קצר ראשון 25.09.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

חג  –ראש השנה 
 ראשון

מסלקה לא  לא יום עסקים שני 26.09.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

חג  –ראש השנה 
 שני

מסלקה פועלת  לא יום עסקים שלישי 27.09.2022
 בלילה

 כרגיל
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 יום תאריך מועד
האם מוגדר 
 כיום עסקים

סטאטוס 
 פעילות

מועדי שידור 
בצים לבנק הק

 1ישראל

מסלקה לא  לא יום עסקים שלישי 04.10.2022 ערב יום כיפור
 פועלת בלילה

---------------- 

מסלקה לא  לא יום עסקים רביעי 05.10.2022 יום כיפור
 פועלת בלילה

---------------- 

ערב חג  –סוכות 
 ראשון

מסלקה לא  קצריום עסקים  ראשון 09.10.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

מסלקה פועלת  לא יום עסקים שני 10.10.2022 חג ראשון –סוכות 
 בלילה

 כרגיל

חול  -סוכות 
 המועד

-שלישי 11-13.10.2022
 חמישי

מסלקה פועלת  יום עסקים
 בלילה

20:55 

מסלקה לא  יום עסקים קצר שישי 14.10.2022 סוכות חול המועד
 בלילהפועלת 

---------------- 

מסלקה פועלת  לא יום עסקים שבת 15.10.2022 סוכות חול המועד
 בלילה

 כרגיל

 -ערב סוכות 
 שמחת תורה

מסלקה לא  יום עסקים קצר ראשון 16.10.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

שמחת  –סוכות 
 תורה

מסלקה פועלת  לא יום עסקים שני 17.10.2022
 בלילה

 כרגיל

בחירות לכנסת 
 ישראל

לא מסלקה  לא יום עסקים שלישי 01.11.2022
 פועלת בלילה

---------------- 

 


