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 ט' אלול תשפ"א 
 2021אוגוסט  17

 2  -)מ. וכח אדם( 
 

 לכבוד 

 המועצה  ות ועובדיעובד

 
 חופשות חגי תשרי תשפ"בהנדון: 

 

 בד יקר, עועובדת יקרה, 

 בתכנון תקופת החגים: להלן ריכוז מידע על חופשות חגי תשרי שיסייע 

שעות חופש. ניתן   4המועצה סגורה, יופחתו ,  פ"א, כ"ט באלול תש 6/9/2021,  ערב ראש השנה .1

   לבחור כיום בחירה בהתאם לזכאות העובד.

 .עבודה ביום זה באישור מנכ"לית המועצה )באמצעות פנייה מרוכזת למנהלת מש"א( 

 שבתון.  – בב' בתשרי תשפ"-א', 7/9/21-8/9/21, רביעי-שלישי, ימים ראש השנה

 

יום עבודה, יום זה הינו יום בחירה    – פ"ב  , ג' בתשרי תש9/9/2021י,  חמיש , יום  צום  גדליה .2

 בהתאם לזכאות העובד. 

 

שעות    3המועצה סגורה, יופחתו  ,  בט' בתשרי תשפ"  15/9/2021,  ביעי, יום רערב יום הכיפורים .3

 העובד. ניתן לבחור כיום בחירה בהתאם לזכאות . חופש

 עבודה ביום זה באישור מנכ"לית המועצה )באמצעות פנייה מרוכזת למנהלת מש"א(. 

 שבתון.   – ב, י' בתשרי תשפ"16/9/2021י, חמישיום כיפור, יום 

 

ש  –  סוכות .4 מיום  תשפ"20/9/2021,  ניהחל  בתשרי  יד'  ליום    ב ,  כב' 28/9/2021,  שלישיועד   ,

 .29/9/2021, רביעיתתקיים חופשה מרוכזת. חזרה לעבודה ביום   – "בבתשרי תשפ

 ימי חופשה.  3ימים בשבוע ינוכו  6לעובדים  

 ימי חופשה.  2.5ימים בשבוע ינוכו  5לעובדים  

 בהתאם לזכאות העובד.  ניתן לממש כימי בחירה –* את ערב סוכות והושענא רבא 

 החישוב נעשה על בסיס משרה מלאה. 

 

  עבודות חיוניות יתבצעו בתקופת החופשה המרוכזת בהתאם לצרכים ולאישור מנהלבנוסף,  

 . בתיאום עם מנכ"לית המועצה

 

 



 

 משאבי אנוש 

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים 

 

 

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  

 
  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

  www.sng.org.il|  אתר:   :hrm@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-077-9802233 :פקס|    Tel: -972-077-9802216טל': 
Web: 

 

 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם למענה על שאלות. 

 

 

                                                                                   

 שלי ברנדס                                                                                                                      

        מנהלת משאבי אנוש                                                                                                             

 

 

                                                                                         

 

 המועצה ית, מנכ"ללילך שיינגורטן העתק: 

 מנהלי עמותות             

 מדור שכר 

 כוכי פנקר, מנהלנית מש"א  

 

 


