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 2  -)מ. וכח אדם( 
 

 לכבוד  
 עובדי המועצה  עובדות ו

 
 

  , הרמת כוסית לחגה, שבתון בחירותתעודות הערכועובדים מצטיינים  הנדון:
 פסח חג חופשת ו

 

 :ותעודות הערכהמצטיינים 

ליישם  , ע"כ החליטה המועצה מעודדת את עובדיה לאיכות, מצוינות ושיפור מתמיד

, אשר נועד  מיוחדים   עובדים מצטיינים שהינם בעלי הישגים  תהליך בחירה שנתי של 

 לבטא את ההוקרה וההערכה של המועצה לעובדים ולהניע מצוינות בשירות.

עובדים מצטיינים אשר יעמדו   2עד   של מדי שנה המועצה תקיים ועדה לבחירה

 בסיכום עם האוצר.הוגדרו ע"י מרכז השלטון המקומי ש כפי בקריטריונים 

 : עובדים מצטייניםכ נבחרו 2020לשנת  

מנהלת המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ועו"ס לסדרי דין,   -  ראביטל ני

 באגף לשירותים חברתיים.

 . מח' חינוך/הגיל הרךבסייעת לגננת בגן "ארזים" במושב יכיני,   -  הדסה חג'בי

 

 : עודות הערכהמקבלי ת

 . המוניציפאליאגף בלוגיסטיקה ותחזוקה, רכז   –איציק אמסלם 

 .ומזכירת רכש, במח' גזברות קניינית  –צאלה עוזי  

 

 , מודים להם על תרומתם הרבה והמשמעותית.  לעובדיםחמות  ברכות 

 

 : 42-יום הבחירות לכנסת ה  –יום שבתון 

 .23/3/2021, י' בניסן תשפ"א,  לישייתקיימו ביום ש 24-הבחירות לכנסת ה

, יום הבחירות הינו  1969בהתאם לחוק הבחירות לכנסת )נוסח משולב( התשכ"ט 

 יום שבתון. 
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 הרמת כוסית לרגל הפסח:

 ,  24.3.2021  -הרמת כוסית לרגל החג תתקיים ביום רביעי, ה 

 באתר הראשונים בנגב, פארק רוחמה.  11:30-13:30בין השעות 

 אה מרובה... לכם הנ יםשל כלל העובדים, מבטיח םהשתתפותמצפים ל 

  –ך ורחבת המועצה( ת החינוי קום האירוע יצאו משתי נקודות )קריהסעות למ 

 . בהמשךישלחו אליכם ,  מדויקיםפרטים  

 

 פסח: חג חופשת

 . 27.3.2021ערב חג הפסח יחול השנה במוצאי שבת, י"ד בניסן תשפ"א, 

  תשפ"א,בניסן   'ועד ליום שישי, כ  29.3.2021, תשפ"אבניסן  "ז ט, שניחל מיום ה

 .4.4.2021. חזרה לעבודה ביום ראשון,  חופשה מרוכזתתתקיים  2.4.2021

 ימי חופשה.  2.5ימים בשבוע ינוכו  6לעובדים 

 ימי חופשה.   2ימים בשבוע ינוכו  5לעובדים 

 החישוב נעשה על בסיס משרה מלאה. 

 

ור  עבודות חיוניות יתבצעו בתקופת החופשה המרוכזת בהתאם לצרכים ולאיש

 ה. מנכ"לית המועצ

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

 יגברו הוראות החוק.
 

 בברכת חג שמח וחופשה נעימה. 
 

 
 י ברנדס של

 
מנהלת משאבי  

 אנוש 
 

 המועצה   ית, מנכ"ל לילך שיינגורטן העתק:  
 מנהלי עמותות  
 מדור שכר סולי אשואל,  
 מש"א , מנהלנית כוכי פנקר 


