
 

 

 ד' בשבט  תשפ"ב 

06/01/2022 

 (  181עובדי החברה למרכזים קהילתיים בעכו בע"מ חל"צ )כבוד ל

 שלום לכולם,

 2220לשנת    – וימי בחירה מרוכזות חופשותים, שבתונלוח  הנדון: 

לכל אחד ואחת  להלן רשימת הימים שניתן לבחור בהם כיום בחירה, ימי חופשה מרוכזת, וערבי חג. מציעה 

ה  /בהתאם לצרכים אישיים ומשפחתיים, בתאום עם הממונה הישיר  ן/לתכנן את לוח החופשות האישי שלכם 

 וצרכי המערכת. 

 זכרו, שימי חופשה, חשובים לא פחות מימי עבודה... לעצור, לנשום, לנפוש, ולחזור מלאים ומחוזקים. 

 ( ימי בחירה והצהרה על פי זכאות חוזית)

 הערות אפשרות  תאריך   חג / מועד 

יום האישה הבינלאומי )ה'  
 באדר ב'( 

  אפשרות ליום בחירה   08.03.2022

 תענית אסתר  
 )י"ג באדר ב'(  

  אפשרות ליום בחירה   16.03.2022

 פורים  
 )י"ד באדר ב'( 

אפשרות ליום בחירה /   17.03.2022
 יום עבודה מקוצר 

/   14:00יום עבודה עד 
14:30 

 12:30עד שעה  אפשרות ליום בחירה  יום שישי  18.03.2022  שושן פורים  

 חג הפסח 
 )י"ד ניסן(  

15.04.2022 - 
23.04.2022 

לכל    חופשה מרוכזת
עובדי החברה למרכזים  

 קהילתיים בעכו

בגין החופשה המלאה  
  ימי חופש  2.5יקוזזו 
 בלבד.

  בחירה אפשרות ליום  24.04.2022 ניסן(  גמימונה )כ"חג ה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה  
 ניסן( ז ב)כ"

  אפשרות ליום בחירה  28.04.2022

  אפשרות ליום בחירה   01.05.2022 אחד במאי )ל' בניסן( 

יום הזיכרון לחללי מערכות  
ישראל וחללי פעולות איבה  

ג'  ערב יום העצמאותוטרור )
 באייר( 

 אפשרות ליום בחירה /  04.05.2022
 13:00עד שעה 

משפחות שכולות   
יום   –מקרבה ראשונה 
חופש על חשבון  

 המעסיק 

    שבתון 05.05.2022 )ד' באייר( צמאות יום הע

יום הניצחון על גרמניה  
 אייר(  ח' הנאצית )

  אפשרות ליום בחירה  09.05.2022

  אפשרות ליום בחירה  19.5.2022 ל"ג בעומר )י"ח באייר( 

 ם ירושלייום 
יהודי  טקס לזכרם של 

אתיופיה שנספו בדרכם  
 לישראל )כ"ח באייר( 

  אפשרות ליום בחירה   29.05.2022

 04.06.2022 )ה' בסיון(  ערב חג השבועות
05.06.2022 

שבתון )ערב חג יוצא  
 שבת...( 

חזרה לעבודה באיסרו  
 6.6.2022 –חג: יום ב' 

  אפשרות ליום בחירה  17.07.2022 צום י"ח בתמוז  

  אפשרות ליום בחירה  19.07.2022 )כ' בתמוז(  הרצליום פטירת 

 



 

 

 הערות אפשרות  תאריך   חג / מועד 

בין התאריכים   חופשה קיץ מרוכזת  
- עד ה 1.8.2022

18.8.2022 

- על כל עובד.ת לצאת ל שבועיים לבחירה  
ימי חופשה לפחות   10

 על פי ייתרתו הקיימת. 

  פתיחת שנת הלימודים 
 )ה' באלול(  תשפ"ג

  אפשרות ליום בחירה  01.09.2022

ערב ראש השנה התשפ"ג  
 )כ"ט באלול(  

25.09.2022-  
27.09.2022 

המרכז   –ערב חג 
 סגור קהילתי 

 שבתון.  –יומיים חג 

  ו  בגין החופשה יקוזז
 ימי חופשה   0.5

 

  אפשרות ליום בחירה  28.09.2022 )ג' בתשרי( צום גדליה 

ערב יום הכיפורים   04-05.09.2022 בתשרי(  ט'ערב יום כיפור ) 
 המרכז הקהילתי סגור 

 שבתון -יום כיפור 

 יום חופש.  0.5ניכוי 
חוזרים לעבודה ביום  

 חמישי  

 ערב חג הסוכות 
 )י"ד בתשרי ( 

09.10.2022  
17.10.2022 

 בגין ימים אלו ינוכו סה"כ   חופשה מרוכזת  
 ימי חופשה    2.5 

  אפשרות ליום בחירה  23.11.2022 חשון( בחג הסיגד )כ"ט 

או   אפשרות ליום בחירה  18.12.2022 כסלו( בערב חנוכה )כ"ד 
או עד   14:00עד שעה 

14:30 

 

 

 חופשות מרוכזות: 

)חוזרים לעבודה ביום א'  23.4.2022-ועד שבת ה  15.4.22- מיום שישי ה  חופשת פסח .1

   .ימים בלבד 2.5ניכוי - (24.04.2022

ימי חופשה על פי   10-באחריות כל עובד לצאת ל 18.8-ועד ה  31.7בין התאריכים  – חופשת קיץ .2

 הצבירה העובדת לזכותו. 

עובדים שלא יכולים לצאת בתאריכים אלו, מתבקשים לתאם איתי מועד חלופי לחופשת קיץ.  

 ימים לפחות 7-10חופשה בת באחריותו של כל עובד לקחת 

 במעונות היום התאריכים נקבעים לפי לוח השנה של רשת התחלה חכמה. 

ג'  )חוזרים לעבודה ביום   17.10.2022-יום שני ה עד  9.10.2022-מיום ראשון ה חופשת סוכות  .3

 . ימים בלבד  2.5 ניכוי  -( 18.10.2022

 מספר ימי השבתון זהה. , בחברה הערבית, המועדים בחלקם שונים  .4

 בברכה,       

   , מנכ"ליתבן יוסף-אילה סיון                        

 ר  הדירקטוריון  "יו ,  גולדשטיין שרי    - העתק

 

 


