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 2 -וכח אדם( . )מ                                 

 

 עובדות ועובדי המועצהלכבוד: 

 

 2021וימי עבודה מקוצרים לשנת ימי מועד, ימי בחירה  הנדון:

 

שעות עבודה /  תאריך לועזי  יום בשבוע תאריך עברי  מועד חודש
 בחירה/חופש/שבתון

 פברואר
 יום בחירה  25/02/2021 ה' י"ג באדר   תענית אסתר 

 ימים  6לעובדים  יום בחירה 26/02/2021 ו'  י"ד באדר   פורים 
  

 מרץ

יום האישה  
 יום בחירה  08/03/2021 ב' כ"ד באדר  הבינלאומי 

כ"א  -ט"ו חופשת פסח  
03/04/21-28/03 ש'-א' בניסן    

 חופשה מרוכזת 
 ימי חופש   2ימים יקוזז  5לעובדים  
 ימי חופש2.5ימים יקוזז  6לעובדים  

 אפריל 

 יום בחירה  04/04/2021 א' כ"ב בניסן    "חג המימונה"

יום הזיכרון  
לשואה  
 ולגבורה  

 יום בחירה  08/04/2021 ה' כ"ו בניסן  

יום הזיכרון  
  מערכותלחללי 

 ישראל 
 13:00יום בחירה/עד שעה   14/04/2021 ד' ב' באייר  

 כלל עובדי המועצה  

 יום שבתון   15/04/2021 ה' ג' באייר   יום העצמאות  

 ימים  6לעובדים  בחירהיום  30/04/2021 ו'  י"ח באייר   ל"ג בעומר 

 מאי 

יום הניצחון  
על גרמניה  

 הנאצית 
 יום בחירה  09/05/2021 א' כ"ז באייר 

 יום בחירה  10/05/2021 ב' כ"ח באייר   יום  ירושלים 

  ינוכה חצי יום חופש/ –לא עובדים  16/05/2021 א' ה' בסיוון  ערב שבועות 
 יום בחירה שעות משכר / 5

 יום  שבתון  17/05/2021 ב' ו' בסיוון   חג השבועות  

 יוני
 יום בחירה  27/06/2021 א' י"ז בתמוז   צום י"ז בתמוז  

יום פטירת  
 יום בחירה  30/06/2021 ד' כ' בתמוז   הרצל
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צום תשעה   יולי
 יום בחירה  18/07/2021 א' ט' באב  באב 

 ספטמבר 

)פרט לעובדי מח'  יום בחירה  01/09/2021 ד' כ"ד באלול   שנה"ל  פתיחת 
 החינוך( 

ערב ראש  
ינוכה חצי יום חופש /   –לא עובדים  06/09/2021 ב' כ"ט באלול  השנה תשפ"א 

 יום בחירה שעות משכר / 4

ראש השנה  
 תשפ"א 

ב'  -א' 
08/09/21-07 ד' -ג' בתשרי    יום שבתון  

 יום בחירה  09/09/2021 ה' ג' בתשרי   צום גדליה 

שעות מחופש /   3ינוכה  - לא עובדים 15/09/2021 ד' בתשרי ט'  ערב יום כיפור 
 יום בחירה משכר / 

 יום שבתון  16/09/2021 ה' י' בתשרי   יום כיפור  

- י"ד בתשרי  חג הסוכות 
28/09/21-20 ג'  -ב' כ"ב בתשרי    

 חופשה מרוכזת 
 מי חופש 2.5ימים יקוזז  5לעובדים  
 ימי חופש   3ימים יקוזז  6לעובדים  

 נובמבר
 יום בחירה  04/11/2021 ה' כ"ט בחשוון  חג הסיגד  

   13:00שעה העבודה עד  29/11/2021 ב' כ"ה בכסלו   א' של חנוכה 

צום עשרה   דצמבר
 יום בחירה  14/12/2021 ג' י' בטבת  בטבת

 

 : דגשים

זכאים בכל שנה להיעדר מהעבודה בשניים מתוך ימי  שנים, יהיו  5- עובדים להם ותק ברשות פחות מ •

 .הבחירה המפורטים לעיל

שנים, יהיו זכאים בכל שנה להיעדר מהעבודה בשלושה מתוך ימי  5-עובדים בעלי ותק של יותר מ •

   .הבחירה המפורטים לעיל

ב היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור, תחש  •

 . ליום עבודה

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

 ימי הבחירה אינם ניתנים לפדיון או לצבירה.  •

 

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

  .החוק

 

סשלי ברנד                                                                                                           

 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                                           


