
 

 מינהל משאבי אנוש              

 

 שלום לעובדי ולעובדות האו"פ,
 
 

 הנדון: לוח ימי חג ומועד, חופשות מרוכזות וימי עבודה מקוצרים 
 תשפ"א – תש"פ

 
 

תשפ"א –תש"פ :  מצ"ב לעיונכם  פירוט סדרי העבודה בערבי החג והמועד ל  

  

 ימי חג  
חופשות מרוכזות וימי עבודה מועד,

 מקוצרים

ום י
 בשבוע

 סדרי העבודה תאריך

 צום עשרה בטבת
 יום בחירה 7.1.2020 ג

( י"ב באדריום האישה הבינלאומי )  
 יום בחירה 8.3.2020 א

(תענית אסתר )י"ג באדר  
 יום בחירה 9.3.2020 ב

(פורים )י"ד באדר  
 10.3.2020 ג

 יום בחירה
שעות למשרה  5יום מקוצר )

 מלאה(

ו באדר(שושן פורים )ירושלים( )ט"  
 יום בחירה 11.3.2020 ד

בניסן( כ"א-י"ד) חג הפסח  
ד-ד  15.4.2020-.202048.  

 חופשה מרוכזת
 מתקני האו"פ סגורים

בניסן( בחג המימונה )כ"  יום בחירה 16.4.2020 ה 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה )כ"ז 
 בניסן( 

 יום בחירה 21.4.2020 ג

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
פעולות איבה וטרור )ערב יום  ולחללי

באייר(  ד'העצמאות( )  
 28.4.2020 ג

 יום בחירה
שעות למשרה  5יום מקוצר )

 מלאה(

  באייר( 'היום העצמאות )
 

 חג 29.4.2020 ד

 יום בחירה 1.5.2020 ו אחד במאי )ז' באייר(

 יום הניצחון על גרמניה הנאצית
 )י"ג באייר(

 יום בחירה 7.5.2020 ה

מר )י"ח באייר(ל"ג בעו  
 

 יום בחירה 12.5.2020 ג

 יום בחירה 22.5.2020 ו יום ירושלים )כ"ח באייר(

בסיון ( 'החג השבועות )ערב   
 28.5.2020 ה

ערב חג מתקני האו"פ 
 סגורים

 

 חג 29.5.2020 ו חג שבועות )ו' בסיון (



בתמוז (  זצום י"ז בתמוז ) י"  יום בחירה 9.7.2020 ה 

)כ' בתמוז( יום פטירת הרצל  יום בחירה 12.7.2020 א 

באב ( ט'צום תשעה באב )  יום בחירה 30.7.2020 ה 

פתיחת שנת הלימודים במערכת 
באלול(י"ב החינוך )  

.20201.9 ג  יום בחירה 

פ"א תשהערב ראש השנה   
 )כ"ט באלול(

האו"פ סגורים מתקני 18.9.2020 ו  

ב' תשרי( -)א'פ"א התשראש השנה  א-ש   חג 20.9.2020 – 19.9.2020 

 יום בחירה 21.9.2020 ב צום גדליה ) ג' בתשרי(

)ט' בתשרי( ערב יום הכיפורים  27.9.2020 א 
 

 חופשה מרוכזת
 

 מתקני האו"פ סגורים

)י' בתשרי( יום הכיפורים  28.9.2020 ב 

ה-ג חופשה מרוכזת   29.9.2020-1.10.2020 

כ"ב בתשרי( –סוכות )י"ד בתשרי  ש-ו   202.10.20 -10.10.2020 

 יום בחירה 16.11.2020 ב חג הסיגד  )כ"ט בחשון(

בכסלו( דא' של חנוכה )כ"  
 10.12.2020 ה

שעות למשרה  5יום מקוצר )
 מלאה(

 

 יום בחירה 25.12.2020 ו צום עשרה בטבת 

 

 


