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 משאבי אנוש 
 

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה 
 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 2023-2202ימי בחירה בשנת עבודה הנדון : 
 

בעבודה.  .1 הוותק  ע"פ  בחירה  כימי  המוגדרים  בימים  לעבודה  להופיע  לא  לבחור  זכאי  עובד   כל 

 . ימי בחירה בשנה 2 -שנים זכאי ל 5עד עובד בעל ותק של 

 . ימי בחירה בשנה 3 –עובד בעל ותק של יותר מחמש שנים זכאי ל 

שנה לא נבחר  לכל המועצה בהתאם לרשימת המועדים המפורטת. ה  מרוכזיםהמועצה יכולה לקבוע ימי בחירה   .2

 יום לכל המועצה וכל עובד יבחר את המועדים בו ירצה לממש את זכאותו. 

  ,, אינם זכאים לבחור כיום בחירה את יום ירושליםמערכת החינוך ועובדי נוער וקהילההעובדים המנהליים ב .3

בשל קיומם של לימודים , זאת על פי הודעה לענייני עובדים שמספרה    ויום פתיחת שנת הלימודים  במאי  1-היום  

814/98 . 

מילה,   .4 ברית  כגון:  אישי,  )אירוע  אישי  בחירה  ביום  הקבועים  הבחירה  מימי  אחד  להמיר   ניתן 

 בר מצווה וכו'(. 

 אין להחליף ימי בחירה מהרשימה בימים אחרים. .5

 מי הבחירה: להלן רשימת י .6

 חופש/עבודה  יום בשבוע  תאריך לועזי   תאריך עברי  ום בחירה י
יום פתיחת שנת 

 הלימודים  
  חמישי  01.09.22 ' באלול ה

 12עבודה עד  ראשון 25.9.22 כ"ט באלול  ערב ראש השנה
  רביעי  28.09.22 ג' בתשרי  צום גדליה 

 11עבודה עד השעה   שלישי  04.10.22 ט' בתשרי   ערב יום הכיפורים 
  ראשון 09.10.22 י'ד בתשרי   ערב סוכות 

  שני 10.10.22  סוכות
  ראשון  16.10.22 רי  כ"א בתש הושענה רבה  

  רביעי  23.11.22 כ"ט בחשוון  חג הסיגד  

 13:00עבודה עד השעה   שני 06.03.22 י"ג אדר  תענית אסתר  
  שלישי  07.03.22 י"ד באדר   פורים 

  רביעי  08.03.22 ט"ו   שושן פורים  
  רביעי  08.03.22 ט"ו   יום האישה הבינלאומי  

  חמישי  05.04.23 י"ד באדר   ערב פסח
  רביעי 12.04.23 כ"א בניסן   ערב שביעי של פסח 

  חמישי 13.04.23 כ"ב בניסן  חג המימונה/אסרו חג 
יום הזיכרון לשואה  

 והגבורה  
  שלישי  18.04.23 בניסן ז כ"

יום הזיכרון לחללי  
 מערכות ישראל

 13:00עבודה עד השעה   שלישי  25.04.23 ד' באייר 

  שני 01.05.23 י' באייר   אחד במאי  
  שלישי   09.05.23 י"ח באייר  ל"ג בעומר  
  שישי  19.05.23 כ"ח באייר  יום ירושלים 

  חמישי  06.07.23 י"ז בתמוז   צום י"ז בתמוז 
  ראשון  09.07.23 כ' בתמוז   יום פטירת הרצל 

  חמישי 27.07.23 ט' באב   צום ט' באב  
 

 דבורה אגרנטי                                                                                                               
 מנהלת ההון האנושי 


