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 ' טבת תשע"חכ
 2018ינואר  07

 2 -)מ. וכח אדם( 
 

 לכבוד
 עובדי המועצה 

 
 2018ימי בחירה לשנת הנדון: 

 

 :2018להלן פירוט ימי הבחירה לשנת 

 תאריך  תאריך עברי ימי בחירה

 לועזי

 יום 

 בשבוע

 הערה

  ד 28.2.18 יג באדר תשע"ח תענית אסתר

 13:00עבודה עד  ה 1.3.18 יד באדר תשע"ח פורים

  ו 2.3.18 טו באדר תשע"ח שושן פורים

  ה 8.3.18 כא באדר תשע"ח יום האישה הבינלאומי

, 12:00עבודה עד  ו 30.3.18 יד בניסן תשע"ח ערב פסח

 חופשה מרוכזת

, 12:00עבודה עד  ה 5.4.18 כ בניסן תשע"ח ערב שביעי של פסח

 חופשה מרוכזת

  ה 12.4.18 כז בניסן תשע"ח יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 13:00עבודה עד  ד 18.4.18 ג באייר תשע"ח יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

  ג 1.5.18 טז באייר תשע"ח במאי 1

  ה 3.5.18 יח באייר תשע"ח ל"ג בעומר

  ד 9.5.18 כד באייר תשע"ח יום השנה לניצחון על הנאצים –במאי  9

  א 13.5.18 כח באייר תשע"ח יום ירושלים

  א 1.7.18 יח בתמוז תשע"ח צום יז בתמוז )נדחה(

  ג 3.7.18 כ בתמוז תשע"ח יום פטירת הרצל

  א 22.7.18 י באב תשע"ח ט באב )נדחה(

  )פרט לעובדי מערכת החינוך(יום תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך 

 12:00עבודה עד  א 9.9.18 כט באלול תשע"ח ערב ראש השנה

  ד 12.9.18 ג בתשרי תשע"ט צום גדליה

 11:00עבודה עד  ג 18.9.18 ט בתשרי תשע"ט ערב יום הכיפורים

 12:00עבודה עד  א 23.9.18 יד בתשרי תשע"ט ערב חג הסוכות

 חופשה מרוכזת

 12:00עבודה עד  א 30.9.18 בתשרי תשע"ט כא הושענא רבה

 חופשה מרוכזת

  ד 7.11.18 כ"ט בחשון תשע"ט חג "הסיגד" –כ"ט בחשון 

  ג 18.12.18 טי' בטבת תשע" צום עשרה בטבת

  אירוע אישי )כגון: ברית מילה, בר מצווה וכו'(
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 בחירה לפי להיעדר רשאים שנים 5-מ פחות המקומית ברשות ותק להם אשר עובדים •

 המפורטים. הימים מתוך בשניים

 בשלושה בחירה לפי להיעדר רשאים, שנים 5 מעל המקומית ברשות ותק להם אשר עובדים •

 המפורטים. הימים תוך

 ניתן לנצל ימי בחירה לאירועים אישיים כגון: ברית מילה, בר מצווה וכו'. •

 
לבין הוראת החוק, יגברו הוראות האמור לעיל הינו מידע לעובד, בכל מקרה של סתירה בין האמור 

 החוק.
 

 
 ,בברכה

 
 קרן רוזן

 מנהלת משאבי אנוש
 עודד פלוט, מנכ"ל המועצה העתק: 

 עלי דבסן, מבקר המועצה  
 מנהלי עמותות 
 מדור שכר 
 , מנהלנית מש"אכוכי פנקר 

 
 
 
 
 


