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 2 -)מ. וכח אדם( 
 

 לכבוד

 עובדי המועצה 
 

 9201 מרץ –לעובדי המועצה דף מידע 
 

 מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 

 ,עובד/ת יקר/ה

 בתחומי תנאי השירות, תנאי העבודה והשכר.לל עדכונים כלליים ומידע וכדף מידע הלהלן 

 

 חגים ומועדים

 תענית אסתר:

ביום זה עובד רשות יהודי המועסק במשרה  – 20.3.19, ב' תענית אסתר חלה ביום ד', יג' באדר

מלאה ומצהיר בכתב שהוא צם, רשאי לאחר שעתיים לעבודה או לסיים עבודתו שעתיים לפני 

 הזמן.

 יש להגיש את ההצהרה בכתב לממונה הישיר לפני יום התענית.

לא  כן-עובד שאושרה יציאתו, כאמור, לא ינוכה משכרו עקב איחורו או יציאתו המוקדמת, כמו

 יופחתו ימים ממכסת חופשתו השנתית וכן לא יהא עליו להשלים שעות אלו.

 יום בחירה.אפשרות ליום זה הינו 

 יום הפורים:

אפשרות . יום זה הינו 13:00, תיפסק העבודה בשעה 21.3.19,  ב' ביום הפורים, יום ה', יד' באדר

 יום בחירה.ל

 :שושן פורים

 יום בחירה.אפשרות להינו  22.3.19,  ב' ' באדרטו', ו, יום שושן פורים

 

 גיבוש עובדים

בבית הספר היסודי  14:00בשעה  8.4.19הרמת כוסית לרגל חג הפסח תתקיים בתאריך  •

 החדש. הזמנה תופץ בקרוב.

 שריינו תאריכים אלו. – 9-10.7.19טיול דו יומי מתכונן לתאריכים  •

למעוניינים ניתן אנו מזמינים אתכם להיות שותפים ולהשפיע על פעילות הגיבוש של המועצה. 

 לפנות למשאבי אנוש.

 

 קופות ברירת מחדל

פרסם הממונה על שוק ההון, כי קרנות ברירת המחדל שקבע לתקופה  14.10.18בתאריך 

 הן: 1.11.18-31.10.21
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 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה. •

 קרן פנסיה מקיפה. הלמן אלדובי •

 איילון מיטב קרן פנסיה מקיפה )מיטב דש(. •

 פסגות פנסיה מקיפה. •

הממונה על שוק ההון קבע, כי מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל אחרת חייב להפקיד את 

 הכספים לאחת מהקופות הנ"ל.

ת , עובד אשר לא יבחר בקופ31.10.21ועד לתאריך  1.4.19לאור האמור לעיל, החל מתאריך 

, גמל אחרת, לאחר שניתנה לו האפשרות לעשות כן, בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים

יופרשו לפיצויים ו/או לתגמולים בגינו לאחת מארבעת קרנות ברירת המחדש שנבחרו על ידי 

 הממונה על שוק ההון.

 

 הורה לאדם עם מוגבלות

הורה לאדם עם מוגבלות מטעם נציבות שירות  מצ"ב קישור למסמך ריענון והבהרה בנושא

  חוזר זה. מרכז שלטון המקומי מאמץהמדינה. 

 .נציבות שירות המדינה 58/2018חוזר 

 

 מניעת הטרדה מינית

לכלל העובדים באמצעות ההצגה "מטרידה המחשבה" של שנתית השנה בחרנו לקיים פעילות 

 .13:30. בשעה 1.4.19ההצגה תתקיים בתאריך  תאטרון הכרכרה.

 ההשתתפות הינה חובה.

 

 לכל פניה או סיוע.נשמח לעמוד לרשותכם 

 g.ilhra@sng.or, 9802216-077כוכי: 

 hr@sng.org.il, 9802609-077קרן: 

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

 יגברו הוראות החוק.
 

 

 
 ,בברכה

 
 קרן רוזן

 מנהלת משאבי אנוש
 המועצה ית , מנכ"ללילך שיינגורטן העתק: 

 עמותותמנהלי  

 מדור שכר 
 , מנהלנית מש"אכוכי פנקר 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/directive-58-2018/he/58-2018.pdf
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