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 כ"ג אלול תשפ"ב 
 2022ספטמבר   19

 2  -)מ. וכח אדם( 
 לכבוד 

 המועצה  ות ועובדיעובד

 
 גחופשות חגי תשרי תשפ" -משולחן משאבי האנוש הנדון: 

 

 עובדות ועובדים יקרים, 

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

לקבלת    סגורהתהיה  המועצה  ,  בפ", כ"ט באלול תש 29/202/25  יום ראשון,  ,ערב ראש השנה .1

 קהל. 

   ..תבהתאם לזכאות העובד ,יום בחירהלממש שעות חופש. ניתן   4יופחתו   

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

 שבתון.  –  גב' בתשרי תשפ"-, א'26/9/22-27/9/22, שלישי-שני, ימים ראש השנה

 

ניתן לממש יום בחירה,  יום עבודה,    –  גפ", ג' בתשרי תש28/9/2022,  רביעי, יום  צום  גדליה .2

 . .תבהתאם לזכאות העובד

 

המועצה תהיה סגורה לקבלת  ,  גט' בתשרי תשפ"  ,2202/04/10,  שלישי, יום  ערב יום הכיפורים .3

 קהל. 

 ניתן לממש יום בחירה, בהתאם לזכאות העובד.ת.  .שעות חופש 3יופחתו               

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

 שבתון.  – ג , י' בתשרי תשפ"05/10/2022, רביעייום יום כיפור, 

 

, כב'  17/10/2022,  שניועד ליום    ג, יד' בתשרי תשפ"09/10/2022,  ראשוןהחל מיום    –  סוכות .4

 .18/10/2022, שלישי. חזרה לעבודה ביום תתקיים חופשה מרוכזת – ג "בתשרי תשפ

 ימי חופשה.  3ימים בשבוע ינוכו  6לעובדים  

 ימי חופשה.  2.5ימים בשבוע ינוכו  5לעובדים  

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

 החישוב נעשה על בסיס משרה מלאה.  

 

ליבכם עבודות  לתשומת  לצרכים ,  בהתאם  המרוכזת  החופשה  בתקופת  יתבצעו  חיוניות 

 .  בתיאום עם מנכ"לית המועצה ולאישור מנהל
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האמור לעיל הינו מידע לעובד, בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין הוראות החוק, יגברו הוראות  

 החוק. 

 

 

 ובנימה אישית,

 מי יתן ונזכה לשנה טובה ומאושרת,

 שנת בריאות ושלום, 

 שנה בה יתמלאו משאלות ליבנו לטובה!

 לכם ולבני ביתכם, נה מתוקה וש חג שמח

 

 

                                                                                   

 שלי ברנדס                                                                                                                      

        מנהלת משאבי אנוש                                                                                                             

 

 

                                                                                         

 

 המועצה   ית, מנכ"ללילך שיינגורטן העתק:  

 מנהלי עמותות              

 מדור שכר  

 כוכי פנקר, מנהלנית מש"א  

 

 


