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 2018אוגוסט 

 אגודת רנה קאסן - נוהל חופשות וחגים מרוכז

, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת רשימת התאריכים החלים בימי מועדלהלן 
 .2018-2019 טהלימודים תשע"

ירוג ומטרתו לאפשר לעובדינו דבשעתי, חודשי והנוהל חל על עובדים המועסקים בשכר 
 לתכנן את עבודתם בהתאם למועדי ישראל והדתות השונות.

 ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים: -מועדי ישראל .א

וימי  , ימי בחירהימי מועד
 עבודה מקוצרים

 הערות סוג עובד יום בחירה תאריך

  טערב ראש השנה התשע"

 )כ"ט באלול(

  חודשי   '(א)יום  9.9.18

 טראש השנה התשע"

 ב' בתשרי(-)א'

10.9.18-11.9.18 
 (ג'-ב')

חודשי  
 ושעתי

 

 מייום עבודה מקוצר ל   '(ד)יום  12.9.18 ' בתשרי(גצום גדליה )
  13:00עד השעה  ,צםש

  חודשי   '(ג)יום  18.9.18 )ט' בתשרי( ערב יום הכיפורים

חודשי   (ד')יום  19.9.18 )י' בתשרי( יום הכיפורים
 ושעתי

- 

  חודשי  '(א)יום  23.9.18 בתשרי( ד")י ערב חג הסוכות

חודשי   (ב')יום  24.9.18 )ט"ו בתשרי( חג הסוכות
 ושעתי

 

 בתשרי( 'כ-)ט"ז חוהמ"ס*

 

 חופשה מרוכזת חודשי  (ו'-ג') 25-30.9.18

 

  חודשי  '(א)יום  30.9.18 )כ"א בתשרי( הושענא רבה

 ושמחת תורה שמיני עצרת

 )כ"ב בתשרי(

חודשי   '(ב)יום  1.10.18
 ושעתי

 

 13:00עבודה עד השעה  חודשי  '(ב)יום  3.12.18 בכסלו( ה)כ" א' חנוכה

מי יום עבודה מקוצר ל   '(ג)יום  18.12.18 תצום עשרה בטב
 13:00השעה עד  ,שצם

    )יום ו'( 8.3.19 יום האשה הבינלאומי

יום עבודה מקוצר למי    )יום ד'( 20.3.19 תענית אסתר )י"ג באדר(
 13:00שצם, עד השעה 
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 ם-למתגוררים מחוץ לי חודשי + )יום ה'( 21.3.19 פורים )י"ד באדר(

  חודשי  )יום ו'( 22.3.2019 שושן פורים )ט"ו באדר(

  חודשי  )יום ו'( 19.4.19 ערב חג הפסח )י"ד בניסן(

)יום  20.4.19 ט"ו בניסן() חג הפסח
 שבת(

חודשי  
 ושעתי

 

 21.4.18-25.4.19 כ' בניסן(-*חוה"מ פסח )ט"ז
 ה'(-)א'

 חופשה מרוכזת חודשי 

חודשי   )יום ו'( 26.4.19 שביעי של פסח )כ"א ניסן(
 ושעתי

 

)יום  27.4.19 חג המימונה )כ"ב בניסן(
 שבת(

+   

   + )יום ג'( 1.5.19 אחד במאי )כ"ז באייר(

   + )יום ה'( 2.5.19 יום השואה )כ"ז בניסן(

*יום הזכרון לחללי מע' ישראל 
 )הוקדם( )ג' באייר(

 13:00עבודה עד השעה    )יום ד'( 8.5.19

 יום העצמאות )הוקדם( 

 )ד' באייר(

 יום שבתון חודשי  )יום ה'( 9.5.19

   + )יום ה'( 23.5.19 ל"ג בעומר )י"ח באייר(

יום בחירה/עבודה עד   + א'()יום  2.6.19 יום ירושלים )כ"ח באייר(
 12:00השעה 

  חודשי  )יום שבת( 8.6.19 ערב חג השבועות )ה' בסיון(

חודשי   )יום א'( 9.6.19 )ו' בסיון( חג השבועות
 ושעתי

 

)יום  21.7.19 צום י"ז בתמוז )נדחה(
 שבת(

יום עבודה מקוצר למי   
 13:00שצם, עד 

יום שבתון לעובדים    )יום א'( 11.8.19 צום תשעה באב )נדחה(
במתקני 

 העירייה/אגודה

 

  עובדים המועסקים בהיקף משרה חודשי: .1
, ללא קשר למספר ימי העבודה )בהתאם לחלקיות משרה( זכאים לתשלום שכר חודשי מלא

כל ימי העבודה האפשריים או המנוחה השבועית שחלו באותו חודש ובלבד שעבדו את 
  .באותו החודש יםמחוייבשבהם 

 .על חשבון המעביד 40%על חשבון העובד,  60%חופשה מרוכזת  - 20.9.2018*"גשר" 
 .על חשבון המעביד 40%על חשבון העובד,  60% חופשה מרוכזת -סוכות חוה"מ*
 .על חשבון המעביד 40%על חשבון העובד,  60%חופשה מרוכזת  -פסח חוה"מ*
 .13:00החל מהשעה יום הזכרון לחללי מערכות ישראל )ערב יום העצמאות(: *

עובד שהוא קרוב משפחה בדרגה ראשונה )הורים, בן/בת זוג, ילדים, אחים/אחיות( של 
 נופל רשאי להעדר ביום זה ויום זה ייחשב לו כיום עבודה.
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  עובדים המועסקים בהיקף משרה שעתי: .2
העונה על שלושת התנאים זכאים לתשלום שכר עבור תשעת ימי החג הרשומים מטה, 

 :הבאים

 .חודשי עבודה 3העובד השלים  2.1

 החג לא חל בשבת ולא ביום אחר בשבוע שבו ממילא לא עובדים. 2.2

 העובד עבד ביום שלפני החג וביום שאחריו )אלא אם כן נעדר בימים אלה באישור(. 2.3

 לתשלום עבור אותם ימי חג. מספר השעות העובדים מתבקשים לדווח על

   .זכאים לפי חופשות בביה"ס :עובדים המועסקים בהיקף משרה דרוג הוראה .3

  :עובדים המועסקים בשירות הפסיכולוגי לפי הסכם הפסיכולוגים .4
פסיכולוגים חינוכאים זכאים לימי חופשה נוספים למכסת חופשתם השנתית, בתקופות 

ימי הפורים )כולל יום החופשה בט"ו באדר(, ערב חג השבועות, ימי חול  2המוגדרות להלן: 
 המועד פסח. ימי חופשה אלה אינם ניתנים לצבירה ולהחלפה במועדים אחרים.  

חגי המוסלמים נקבעים לפי ראיית הלבנה ולכן  (:)מוסלמים עובדים מהמגזר הערבי .5
  עשויים לחול שינויים במועדי החגים בגבול של יום ואפילו יומיים.

 .13:00מקוצר, עד השעה עבודה העובדים שצמים זכאים ליום  צומות: .6

 .חודשיהמועסקים בהיקף משרה חודשי עבודה,  3שהשלימו זכאים עובדים  :ימי בחירה .7

חודשי עבודה להיעדר  3במסגרתו, רשאית עובדת אשר השלימה  הבינלאומי:יום האישה 
 מהעבודה לצורך השתתפות בפעילות מאורגנת. יום העדרות זה נחשב כיום עבודה. 

  


