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 ימי מועד ובחירה 

 

 1202ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 

 
 מצ"ב רשימת התאריכים החלים בימי מועד )שבהם משוחררים העובדים   .1

 .12021.1-החל מפה  מהעבודה(, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים, בתקו

  . 31.12.2021 ועד יום

 באה לאפשר למשרדים לתכנן את עבודתם בהתאם למועדי ישראל.הודעה זו  .2

שנה   .3 כל  בחירתו במשך  לפי  להיעדר  רשאי  עובד  כי  ימיםנקבע  כימי    בשני  שנקבעו  הימים  מתוך 

 בחירה, ללא הבדל אם העובד מקיים או לא מקיים את המועדים.  

מתוך הימים    ימים  שלושהרשאים להיעדר לפי בחירה    שנים  5מעל  עובדים אשר להם וותק ברשות  

, בנוסף לציון ימי הבחירה לפי המועדים, צירפנו טבלה המרכזת  ותכםילנוח שנקבעו כימי בחירה,  

  את כל ימי הבחירה. 

בחירה   יום  לנצל  ניתן  המצורפת  התאריכים  לטבלת  השלושה(  אחד  בנוסף  או  השניים  )מתוך 

 .לאירועים אישיים כגון: ברית מילה, בר מצווה/בת מצווה

אנו שבים ומזכירים, כי שעת סיום העבודה בחגים השונים נקבעה בהודעה זו, בהתבסס על כך, שכל   .4

בבוקר. כיוון שיש עובדים שמתחילים לעבוד לפני השעה    7:30עובדים החלו את עבודתם בשעה  ה

 או אחריה, שעת סיום העבודה תהיה בהתאמה למספר השעות בהודעה זו.  7:30

 .שעות .53 -בערב יום הכיפורים   .א

 בערב ראש השנה, בערב סוכות, בערב שמחת תורה, ערב פסח  בערב שישי של פסח  .ב

 .  שעות 4.5  –ובערב שבועות 

 .שעות 5.5 –בערב יום העצמאות  .ג

 . שעות 5.5  -בימי חול המועד של סוכות ופסח, בא' חנוכה וביום פורים  .ד

בערב חג    למעטממכסת ימי  חופשתו    יום חופשה מלאעובד שיוצא לחופשה בערבי חג, ינוכה לו   .ה

 שעות חופשה.  3 –ראש השנה, בערב יום הכיפורים, ובערב חג השבועות 

 שהוא צם באחד   ומצהיר בכתבשעות(  8.5)  במשרה מלאה עובד רשות יהודי המועסק  .ו

ובתשעה    י"ז בתמוז  אסתר,בטבת, תענית    עשרה  או יותר מחמשת הצומות הבאים: צום גדליה, 

  .לפני הזמן לסיים עבודתו שעתיים לעבודה או  לאחר שעתייםרשאי  -באב 

הישיר  ובתנאי שצורכי    זכות זו אינה מחייבת והיא כפופה לאישור הרשות עפ"י המלצת הממונה

 באמצעות הממונה הישיר.   שבועיים לפני הצוםעל העובד להגיש התצהיר .  העבודה מאפשרים זאת

 עובד שאושרה יציאתו כאמור, יראו אותו כמי שמילא את מכסת עבודתו. 

  ביום האזכרה   ,איבה וטרורפעולות    חללי מערכות ישראל וחללישל  ראשונה  קרוב משפחה מדרגה   .ז

 . להיעדרות בשכרתחשב 
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 : וחופשת קיץ באוגוסט סוכותחוה"מ פסח,  -חופשות מרוכזות  .ח

 מיום העבודה .   70%החופשה המרוכזת לצורך קיזוז יעשה לפי חישוב           

 . "בקשת חופשה/יום בחירה/היעדרות"ל יש להקפיד על נוה      .5

והעברתו     הנוהל מחייב הודעה בטופס מתאים, לממונה הישיר, חתימתו ואישורו    –להזכירכם       

                                                     לאגף משאבי אנוש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בכבוד רב ,                                            

 
    רעות בן שושן                                           

 
                                                           

        מנהלת אגף משאבי אנוש                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנכ"ל העירייה  –שמוליק חנוך העתק: 
 גזבר העירייה   –מוטי ברשישת               
 ועד עובדים              
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 ימי מועד, ימי בחירה, וימי עבודה מקוצרים   –מועדי ישראל 
    131.12.202 -ועד ל 11.1.202  -החל מ

ימי מועד, ימי בחירה  
 עבודה מקוצריםוימי 

יום 
 שעות עבודה תאריך  בשבוע

יום 
 מועד

יום 
 הערות בחירה 

            תענית אסתר  
 ( ב' )י"ג אדר

  
   *   רגילות  25/2/2021  ה'

   *    שעות עבודה  5.5 26/2/2021 ו'  פורים )י"ד באדר( 
              שושן פורים

   *   רגילות  28/2/2021 ' א (  באדר ז)ט"

  *  רגילות  8/3/2021 ב' האישה הבינלאומי יום 

 פסח
 (   כ"א בניסן–)י"ד בניסן

 - שבת
 שבת

27/3/2021- 
      אין עובדים  3/4/2021

                   חג המימונה
   *   רגילות  4/4/2021 א' בניסן(  ב)כ"

כרון לשואה  ייום הז
   *   רגילות  8/4/2021 ה' בניסן(   ו)כ" ולגבורה
כרון לחללי  ייום הז

מערכות ישראל ולחללי  
פעולות איבה וטרור 
               )ערב יום העצמאות(

   *   13:00עד השעה   14/4/2021 ד' ' באייר(  ב)
                         יום העצמאות

     * אין עובדים  15/4/2021 ה באייר(   'ג)
 ל"ג בעומר

  *  רגילות  30/4/2021 ו'  )י"ח באייר( 
 

    אין עובדים  1/5/2021 שבת באייר(  י"טאחד במאי )
יום הניצחון על גרמניה  

אייר   כ"ז הנאצית)
  *  רגילות   9/5/2021 א' הוקדם( 

                           יום ירושלים
   *   רגילות  10/5/2021 ב' באייר(  "ח )כ

                           ערב שבועות
     אין עובדים  16/5/2021 א' ן( ו)ה' בסיו

תחויבו        
שעות   3 -ב

 חופש
                             חג שבועות

     * אין עובדים  17/5/2021 ב' ן( ו)ו' בסיו
  צום י"ז בתמוז

   *   רגילות  27/6/2021 א' בתמוז(  ז)י"
                      יום פטירת הרצל

   *   רגילות  30/6/2021 ד' )כ' בתמוז( 
                       צום תשעה באב

   *   רגילות  18/7/2021 א' באב(  ט')

       חופשה מרוכזת 15-19/8/2021 ה'   -א' חופשת קיץ )מרוכזת( 

פתיחת שנת הלימודים  
                      במערכת החינוך

   *   רגילות  1/9/2021 ד' באלול(   כ"ד)
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ערב ראש השנה  
 *   אין עובדים 6/9/2021 ב' )כ"ט באלול(    פ"בהתש

 
       תחויבו 

שעות   3 -ב
 חופש

       "בראש השנה התשפ
 ב' בתשרי(  -)א'

 ג' יום 
עד יום  

8/9/2021-7 ' ד   *     
 

   *   רגילות  9/9/2021 ה' )ג' בתשרי(   צום גדליה

                    ערב יום הכיפורים
 *   אין עובדים  15/9/2021  ד' )ט' בתשרי(  

       תחויבו 
שעות   3 -ב

 חופש
                           יום הכיפורים
     * אין עובדים  16/9/2021 ה' )י' בתשרי(  

                            סוכותחג  
28.9.2021-20 ב' בתשרי(   כ"ב-)י"ד    *   חופשה מרוכזת  

                                              חג הסיגד
   רגילות  4/11/2021   ה' )כ"ט בחשוון( 

 
*  

          חנוכה     ערב 
11.202128. א' כסלו(  ד)כ"        שעות עבודה  5.5 

  *  רגילות  14/12/2021 ג' עשרה בטבתצום 


