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 י"א שבט תשפ"ג           

 2023פברואר   02          

 2 -)מ. וכוח אדם(           

 לכבוד 

 עובדות ועובדי המועצה 

 
 3202ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת  :הנדון

 
 

 להלן מס' דגשים:. 2023וימי בחירה לשנת  , ימי מועדלנוחיותכם לוח חופשותמצורף 

 

 ימי צום .1

עובד המועסק במשרה מלאה ומצהיר בכתב שהוא צם באחד או יותר מחמשת הצומות 

י אסתר,  תענית  בטבת,  עשרה  שעתיים ")גדליה,  לאחר  רשאי  באב(  ותשעה  תמוז  ז 

זכות זו אינה מחייבת וכפופה לאישור לסיים עבודתו שעתיים לפני הזמן,    אולעבודה  

   .המועצה, להמלצת הממונה הישיר ובתנאי שצורכי העבודה מאפשרים זאת

 . לממונה הישירמראש   בקשההעובד יגיש 

 

 ימי שמחה ושבתון    .2

עובד שנשא אישה או עובדת שנישאה לאיש רשאי/ת להעדר    –  נישואי עובד/ת 2.1

שבוע  כך  על  הודעה  למסור  יש  המועצה,  חשבון  על  ימים  שלושה  העבודה  מן 

 .  ולצרף הזמנה מראש

 עובד/ת המשיא/ה את בתו או בנו רשאים להעדר בשכר ביום   –  נישואי בת/בן 2.2

 .מנהולצרף הז יום לפני מועד הנישואין 14הנישואין, יש להודיע 

 )כגון יום בחירות כללי( על חשבון המועצה. – יום שבתון 2.3

 

 ימי חופשה  .3

)עובד המועסק שישה   ימים  55עד לכל היותר  עובד רשאי לצבור ימי חופשה בסוף שנה,  

 . ימים לכל היותר( 65עד  –ימים בשבוע 

בכל   31.12  -כך שב  –יש לעקוב אחר היתרות סמוך לחודש נובמבר ולממש את היתרות  

ימי העודף ימחקו   –  למכסה זו)מעל    ימים  65או    ימים  55שנה לא יוותרו מעבר למכסת  

 וחבל!(.  בסוף שנה

 

 ימי בחירה .4

ברשות   ותק  להם  מעובדים  מהעבודה שנים  5-פחות  להיעדר  שנה  בכל  זכאים  יהיו   ,

 בשניים מתוך ימי הבחירה המפורטים לעיל. 

יהיו זכאים בכל שנה להיעדר מהעבודה בשלושה   שנים,  5-יותר מעובדים בעלי ותק של  

 מתוך ימי הבחירה המפורטים לעיל.
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 ,אגפים השוניםמחלקות/ב  ייצאו כל העובדים לחופשה, למעט תורניםבחופשות המרוכזות  
 , ובקבלת אישור לכך מראש ממנכ"לית המועצה. עפ"י צורכי המועצה

 
ימי  ממכסת  לחרוג  מבלי  החופשות  של  השנתי  התכנון  את  לבצע  העובדים  מכל  אבקש 

 עובד.החופשה השנתיים ומכמות ימי החופשה הצבורים לכל 

 

 

 

 כללי .5

היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות  5.1

 .איבה וטרור, תחשב ליום עבודה

 ימי הבחירה אינם ניתנים לפדיון או לצבירה.  5.2

 

 חופשות מרוכזות:  .6

 : 2023להלן רשימת החופשות המרוכזות לעובדי המועצה במהלך שנת  

חמישי , שבים לעבודה ביום  12.4.2023  רביעיועד    5.4.2023  רביעי מיום    –חופשת פסח   

13.4.2023. 

, שבים לעבודה ביום 7.10.2023  שבתועד יום    29.9.2023שישי    מיום  –  חופשת סוכות        

 .8.10.2023ראשון 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

 

      
 
 

 שלי ברנדס                                                               
 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                  
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תאריך   פירוט הימים 
 יום בחירה  שעות עבודה תאריך לועזי   יום בשבוע  עברי

 3.1.2023 יום ג'   י' בטבת   צום עשרה בטבת  
 רגילות  

לעבוד    ת/רשאי ה/שצם ת/)עובד
 שעתיים פחות באישור מנהל(

 יום בחירה  

 6.3.2023 יום ב'   י"ג באדר   תענית אסתר  

 רגילות 
  ת/רשאי ה/שצם ת/)עובד 

לעבוד שעתיים פחות באישור 
 מנהל( 

 יום בחירה  

 יום בחירה  13:00עד שעה  7.3.2023 יום ג'   י"ד אדר   פורים 

 שושן פורים )ירושלים( 
 

 יום האישה הבינלאומי 
 יום בחירה   רגילות   8.3.2023 יום ד'  ט"ו אדר  

  יום בחירה   חצי יום חופש 5.4.2023 יום ד'   י"ד ניסן   ערב חג הפסח 

 ע"ח המערכת  –חג  6.4.2023   ה'יום  ניסן   ט"ו חג הפסח 

   –ניסן  זט" חול המועד פסח 
 י"ט ניסן  

יום    -ו' יום 
 ב' 

7.4.2023 
- 

10.4.2023 

יום חופש לעובדים חמישה  
 ימים 

לעובדים שישה  ימי חופש 1.5
 ימים בשבוע 

 חופשה מרוכזת 
 

 יום בחירה     חצי יום חופש 11.4.2023 יום ג'   כ' ניסן     של פסח ערב שביעי 

 ע"ח המערכת  –חג  12.4.2023   ד'יום  ניסן   כ"א פסח שביעי של חג 

 יום בחירה  רגילות  13.4.2023 יום ה'  כ"ב ניסן   חג המימונה 

יום הזיכרון לשואה  
 יום בחירה   רגילות   18.4.2023 יום ג'   כ"ז ניסן   ולגבורה  

יום הזיכרון לחללי מערכות  
ישראל וחללי פעולות איבה  

   וטרור 
 )ערב יום העצמאות( 

 יום בחירה     13:00עד השעה   25.4.2023 יום ג'   ד' אייר  

 ע"ח המערכת  –חג  26.4.2023 יום ד'   ה' אייר   יום העצמאות  

 יום בחירה  רגילות  1.5.2023 יום ב'  י' אייר  אחד במאי 

 ל"ג בעומר 
 

יום הניצחון על גרמניה  
 הנאצית 

 יום בחירה   רגילות   9.5.2023 יום ג'   י"ח אייר  

  19.5.2023 יום ו'   כ"ח אייר   יום ירושלים 
יום בחירה למי  

ימים    6שעובד 
 בשבוע  

 יום בחירה   חצי יום חופש 25.5.2023 יום ה'   ה' סיוון   ערב חג שבועות 

 ע"ח המערכת   –חג  26.5.2023 יום ו'   ו' סיוון   חג שבועות 
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יום  תאריך עברי  פירוט הימים 
 יום בחירה  שעות עבודה תאריך לועזי   בשבוע 

 6.7.2023 יום ה'   י"ז תמוז  צום י"ז בתמוז 

 רגילות  
  ת/רשאי ה/שצם ת/)עובד

לעבוד שעתיים פחות באישור 
 מנהל( 

 יום בחירה  

 יום בחירה   רגילות   9.7.2023 יום א'   כ' תמוז   יום פטירת הרצל 

 27.7.2023 יום ה'   ט' אב   צום תשעה באב 

 רגילות  
  ת/רשאי ה/שצם ת/)עובד

לעבוד שעתיים פחות באישור 
 מנהל( 

 יום בחירה  

 רגילות   1.9.2023 יום ו'   ט"ו אלול   פתיחת שנת הלימודים 
יום בחירה למי  

ימים    6שעובד 
 בשבוע  

חופש לעובדים שישה  חצי יום 15.9.2023 יום ו'   כ"ט אלול   ערב ראש השנה  
 יום בחירה   ימים בשבוע  

ב'   –א'  ראש השנה  
 תשרי  

- יום ש' 
 יום א'  

16.9.2023   
- 

17.9.2023 
 ע"ח המערכת  –חג 

 18.9.2023 יום ב'   ג' תשרי   צום גדליה 

 רגילות  
  ת/רשאי ה/שצם ת/)עובד

לעבוד שעתיים פחות באישור 
 מנהל( 

 יום בחירה  

 יום בחירה   שעות חופש  3 24.9.2023 יום א'   ט' תשרי   ערב יום הכיפורים 

 ע"ח המערכת   -יום צום  25.9.2023 יום ב'   י' תשרי   יום הכיפורים 

לעובדים שישה  חצי יום חופש 29.9.2023 יום ו'   י"ד תשרי   ערב חג סוכות  
 יום בחירה   ימים בשבוע  

 חג  30.9.2023 יום ש'   ט"ו תשרי   חג סוכות  

 חול המועד סוכות  
 ט"ז תשרי  

- 
 כ' תשרי  

  –יום א' 
 יום ה'  

1.10.2023 
- 

5.10.2023 

 
לעובדים   החופש ימי 2.5

ולעובדים שישה   חמישה ימים
 ימים בשבוע 

 

 חופשה מרוכזת  

הושענא    -ערב חג שני 
לעובדים שישה חצי יום חופש  6.10.2023 יום ו'   כ"א תשרי   רבה 

 יום בחירה   ימים בשבוע  

 חג  7.10.2023 '  שיום  תשרי   בכ" הושענא רבה   -חג שני 

 יום בחירה   רגילות   13.11.2023 יום ב'   כ"ט בחשוון   חג הסיגד  

    13:00עובדים עד השעה  7.12.2023 יום ה'  כ"ד כסלו   ערב חנוכה  

 22.12.2023 יום ו'   י' טבת   צום עשרה בטבת  

 רגילות  
  ת/רשאי ה/שצם ת/)עובד

לעבוד שעתיים פחות באישור 
 מנהל( 

למי  יום בחירה 
ימים    6 שעובד

 בשבוע 


