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  3220ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 
 
 

התאריכים החלים בימי מועד )שבהם משוחררים העובדים מהעבודה(, ימי בחירה  רשימת ב"מצ . 1
 בטבת י"טיום ( ועד 1.1.2023) ג"פבטבת התש 'חבתקופה שמיום  ,מקוצרים עבודהוימי 
   (.31.12.2023)ד "פהתש

 עמ'    
 2 .......................................... מקוצרים עבודה וימי בחירה ימי, מועד ימי - ישראל מועדי. א
 4 ................. מקוצרים עבודה וימי (2)בחירה ימי, מועד ימי - (1)והדרוזים המוסלמים מועדי. ב
 5 ...................................... מקוצרים עבודה וימי (1)בחירה ימי, מועד ימי - הנוצרים מועדי. ג
 6 ......................................................................................... העובדים לכלל בחירה ימי .ד

 

 הדתות השונות.מועדי נן את עבודתם בהתאם למועדי ישראל ולבא לאפשר למשרדים לתכ חוזר זה . 2

 
 

במשך כל שנה בשני ימים  ,לפי בחירתו ,עובד רשאי להיעדר לתקשי"ר, 32.411בהתאם לפסקה  . 3
פי -ם העובד מקיים או לא מקיים את המועדים עלשנקבעו כימי בחירה, ללא הבדל א הימיםמתוך 
 כמו כן, עובד רשאי לנצל את ימי הבחירה העומדים לרשותו גם לאירועים אישיים. השונות. העדות

 .את כל ימי הבחירה המרכזתבנוסף לציון ימי הבחירה לפי מועדי העדות, צירפנו טבלה 
 

 

 32.51בהתאמה לסעיף  ,בחוזר זה ונקבעובימי חול המועד חגים ערבי השעת סיום העבודה ב . 4
בבוקר. כיוון שעם  7:30עובדי המדינה החלו את עבודתם בשעה  שכלבהתבסס על כך,  לתקשי"ר

יה, שעת סיום העבודה או אחר 7:30עובדים שמתחילים לעבוד לפני השעה  וישהזמן חלו שינויים, 
 בחוזר זה:השעות  למספרתהיה בהתאמה 

 

 ;שעות ארבע וחצי -הכיפורים ובערב פסח  יום בערב .א
חמש  -ת שבועו השנה, בערב סוכות, בערב שמחת תורה, ערב שביעי של פסח ובערב ראש בערב .ב

 חמש שעות; -ואם חל ביום שישי, לגבי עובדים העובדים שישה ימים בשבוע  שעות, וחצי
חמש  - (יום העצמאות ערביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור ) .ג

      וחצי שעות;
לגבי עובדים העובדים שישה  -חנוכה וביום פורים  ערבהמועד של סוכות ופסח, ב חול בימי      .ד

ם חמישה ; לגבי עובדים העובדיחמש שעות -שעות, ואם חל ביום שישי  שש וחצי - בשבוע ימים
 שעות;שבע  -ימים בשבוע 

 .שעותחמש וחצי  -של מועדי המוסלמים, הדרוזים והנוצרים  חג בערבי .ה
 

 .51סא/ מ"נשולהודעת  רבתקשי" 32.1לשאר המגבלות המפורטות בפרק משנה  זה כפוף בסעיף האמור
 

אינו חל על עובדים במשמרות. האחראי בכל משרד יתאים את שעת סיום העבודה  לעיל האמור . 5
    ובחול המועד לתנאי העבודה וצרכיה. חגבערבי 

 

 ים הר"מ:בנושא הודעת נש"מ /מצ"ב קישורים לחוזרי יחידות לנוחותכם, . 6
 בימי עבודה מקוצרים להורה לילד עד גיל שנה; קיצור שעות עבודה .א

 שנים; 12-הורה לילדים שגילם נמוך מהמועסקים במשרת  שעות עבודה לעובדים .ב

 ;קיצור יום עבודה/חופשה להורה בסוף חודש אוגוסט .ג

 לעדות הלא יהודיות; נוחה וימי מועדימי מ .ד

 מרוכזת בחגים סוכות ופסח; הוראות ביצוע חופשה .ה

 ;35.141ופסקה  5עח/הודעת נש"מ  - של בן/בת זוג מילואים בעת שירותשעות עבודה קיצור  .ו

  ;בימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים (ח-ז10)סעיף  העסקת סטודנטים .ז

 .קיצור שבוע העבודה .ח
 עטייה ייםח       

     
                         

 
 https://www.csc.gov.il   -טרנט   נש"מ באתר האינ

 

https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=3251
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=321
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/shasa51/he/shasa51.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/201387/he/201387.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashpa18/he/tashpa18.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/directive-18-2021/he/directive-18-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/2012309/he/2012309.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/strategic_planing_4_2017/he/strategic_planing_4_2017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach5/he/tashaach5.pdf
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=35141
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/directive-25-2022/he/directive-25-2022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/directive-59-2018/he/59-2018.pdf
https://www.csc.gov.il/
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   ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים - ישראל מועדי א.
 

 

 פירוט הימים
 

 תאריך
 

 עבודה שעות
  יום

 (1)בחירה
 קבלת
 קהל

 3.1.2023 צום עשרה בטבת
 )יום ג(

 יש + (2) רגילות

  אסתר תענית
  (באדרג )י"

6.3.2023 
 (ב)יום 

 יש + (2) רגילות

 

 (5) פורים
 (באדר ד"י)
 

 

7.3.2023 
 ום ג()י

 (3)14:00עד שעה 
 או

 (4)14:30 שעהעד 
+ 

 
 יש

 פורים שושן 
 ר(באדו )ט" (5) )ירושלים(

8.3.2023 
 )יום ד(

 

 (3)4:001עד שעה 
 או

 (4)14:30 שעהעד 

 

+ 
 

 יש

 האישה הבינלאומי יום
 )ט"ו באדר(

8.3.2023 
 )יום ד(

 יש + רגילות

  חג הפסח ערב
 בניסן( ד)י"

5.4.2023 
 )יום ד(

ה
ש

ופ
ח

 
ה 

שנ
מ

ק 
פר

ת )
כז

רו
מ

33
.7

 
שי

ק
ת

ל
ר(

"
 

 אין + 12:00עד שעה 

 הפסח חג
 (בניסן ו"ט)

6.4.2023 
 )יום ה(

 עובדים אין

 חוהמ"פא' 
 )ט"ז בניסן(

7.4.2023 
 )יום ו(

 

 
 (3)03:21שעה עד 

 

  
 יש

 חוהמ"פ ד' -ג' 

 (בניסן י"ט-)י"ח
9.4.2023 
 )יום א(

 עד
10.4.2023 

 )יום ב(

 
 (3)14:00עד שעה 

 או
 (4)14:30 שעהעד    

  
 יש

 

  שביעי של פסח ערב
  ניסן()כ' ב

 

 

11.4.2023 
 )יום ג(

 
 (4( )3)13:00עד שעה 

 

 
+ 

 
 יש

 של פסח שביעי
 בניסן( א)כ"

12.4.2023 
 )יום ד(

 עובדים אין

  המימונה חג
   בניסן( ב)כ"

13.4.2023 
 )יום ה(

 יש + רגילות

  ולגבורההזיכרון לשואה  יום
 )כ"ז  בניסן( 

18.4.2023 
 )יום ג(

 יש + רגילות

 הזיכרון לחללי מערכות יום
 וטרור איבה פעולות ולחלליישראל 

 )ערב יום העצמאות(
 ( באייר ד')

 
25.4.2023 

 )יום ג(

 
 (6)  0013: שעה עד

 
+ 

 
 (7)  אין

 

  העצמאות  יום
  )ה' באייר(

26.4.2023 
 )יום ד(

 
 עובדים אין

  

 אחד במאי
 )י' באייר(

1.5.2023 
 )יום ב(

 יש + רגילות

 בעומר ג"ל
  יום הניצחון על גרמניה הנאצית

 (באייר ח)י" 

 
9.5.2023 

 )יום ג(

 
 רגילות

 
+ 

 
 יש

 ירושלים יום
יה טקס לזכרם של יהודי אתיופ

  שנספו בדרכם לישראל
  באייר( ח)כ"

 
19.5.2023 

 )יום ו(

 
 (3)03:21עד שעה 

 

 
+ 

 
 יש

 
 ערב חג השבועות

 )ה' בסיוון(

 
25.5.2023 

 )יום ה(

 אין עובדים

 אין +   (8)  13:00  שעהעד 

 השבועות חג
 )ו' בסיוון(

26.5.2023 
 )יום ו(

 אין עובדים

  צום
 )י"ז בתמוז( 

6.7.2023 
 )יום ה(

 
 (2) רגילות

 יש +

 פטירת הרצל יום
 )כ' בתמוז(

9.7.2023 
 )יום א(

 

 רגילות
 יש +

  אבב תשעה צום
 

27.7.2023 
 )יום ה(

 יש + (2) רגילות

 שנת הלימודיםפתיחת 
 במערכת החינוך

 )ט"ו באלול(

 

1.9.2023 
 )יום ו(

 
 (3)03:21עד שעה 

 

 
+ 

 
 יש

           

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D#%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=337
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%22%D7%92_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
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 ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים - ישראל המשך מועדי                
 

 

 עבודה שעות תאריך  פירוט הימים
 יום

 (1)בחירה
 קבלת
 קהל

 ד"פהתש  השנה ראש   ערב
 (באלול כ"ט)

15.9.2023 
 (ו)יום 

 עובדים אין

 אין + (8)03:21 עד שעה

 ד"פהתש השנה ראש
 ב' בתשרי(-)א'

16.9.2023 
 (שבת)יום 

 עד
17.9.2023 

 (א)יום          

 
 

 עובדים  אין

 גדליה צום
  ' בתשרי(ג)

18.9.2023 
 (ב)יום 

 יש + (2) רגילות

 

 הכיפוריםיום  ערב
 )ט' בתשרי(

 

24.9.2023 
 (א)יום 

 עובדים אין
 אין +   0021:  שעהעד 

 יום הכיפורים
 )י' בתשרי(

25.9.2023 
 (ב)יום        

 אין עובדים

  חג הסוכות ערב
 בתשרי( ד)י"

29.9.2023 
 (ו)יום 

ה
ש

ופ
ח

 
ה 

שנ
מ

ק 
פר

ת )
כז

רו
מ

33
.7

 
שי

ק
ת

ל
"ר(

 

 אין +  (3)03:21 עד שעה

  חג הסוכות
 בתשרי( ו"ט)

30.9.2023 
 (שבת)יום      

 

 עובדים אין

 חוהמ"ס 'ה-א'
 (בתשרי כ'-)ט"ז

1.10.2023 
 (א)יום
 עד

5.10.2023 
 )יום ה(

 
 (3)14:00עד שעה 

 או
 (4)14:30 שעהעד 

  
 יש

  הושענא רבה
 )כ"א בתשרי(

6.10.2023 
 (ו)יום 

  (3)03:21 עד שעה
 

 יש +

 תורה  ושמחת  עצרת  שמיני
 (בתשרי ב)כ"

7.10.2023 
 (שבת)יום     

 

 עובדים אין

 חג הסיגד
 )כ"ט בחשוון( 

13.11.2023 
 (ב)יום 

 יש + רגילות

 חנוכה ערב
 (סלובכ ד)כ"

7.12.2023 
 (ה)יום 

 (3)14:00עד שעה 
 או

 (4)14:30 שעהעד 

  
 יש

 22.12.2023 צום עשרה בטבת
 )יום ו'(

 
 (3)03:21 עד שעה

 
 

 יש +

 
 (.חוזרל 3ימים בשנה בלבד )ראה סעיף  שני (1)
את יום העבודה בשעתיים באישור מוקדם, כמפורט  לסייםרשאי לאחר או  םהצ עובד (2)

  .רבתקשי" 1א()32.531בפסקה 
לאור חשיבות יום צום זה, אין למנוע מעובד הצם ביום זה, לממש   -לגבי צום תשעה באב 

 את זכותו ליום בחירה או ליום מנוחה.
 המועסק שישה ימים בשבוע. עובד (3)
 סק חמישה ימים בשבוע.המוע עובד (4)
 באדר ו(, או ביום ט"7.3.2023) גפ"התש  באדר ד"ייום בחירה בפורים,  קחתרשאי ל עובד (5)

הוא  מגוריו(, לפי בחירתו ללא הבדל אם מקום עבודתו או מקום 8.3.2023) גפ"התש
 שניצל יום בחירה עובד; רבתקשי" )א(32.411בירושלים או במקום אחר, כמפורט בפסקה 

בפורים  שלא ניצל יום בחירה עובד; ביום האחר העבודהלא זכאי לקיצור שעות  בפורים
 לרק באחד מהימים הנ" העבודהזכאי לקיצור שעות  בתקשי"ר,)א( 32.411בהתאם לפסקה 
 )א(. 32.502כמפורט בפסקה 

(6) 
ישראל וחללי פעולות איבה  מערכותקרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי  היעדרות .1

 .ר"בתקשי)ז( 32.411, כמפורט בפסקה וטרור, תחשב ליום עבודה
חבר/ה של חלל כוחות הביטחון )צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או  .2

. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יוםב שירותי הביטחון(, רשאי/ת להיעדר מעבודה
זה ייחשב כיום חופשה בשכר על חשבון המעביד. ההכרה תיקבע על בסיס תצהיר של 

 )ז(.32.411)ראה פסקה  נציבות שירות המדינהידי -בן/ת הזוג שיאושר על
 למעט יחידות במערכת הבריאות הנותנות שירותים לציבור. (7)
 לא חלה עליהם. 51סא/יום עבודה או יום בחירה לעובדים שהודעת נש"מ  (8)

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=337
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2%D7%A0%D7%90_%D7%A8%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32531
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32502
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/maternity_leave_for_spouses_of_security_forces_casualties/he/csc_16_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/maternity_leave_for_spouses_of_security_forces_casualties/he/csc_16_2018.pdf
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/shasa51/he/shasa51.pdf
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  וימי עבודה מקוצרים (2)בחירהימי ימי מועד,  - (1)מים והדרוזיםהמוסלמועדי ב.        
 

 הדרוזים
 עבודה שעות תאריך פירוט הימים

 
 'דר אלח  חג ערב

  (יאהנב )אליהו

 
24.1.2023 

 

 
 13:00שעה  עד

 )יום בחירה(

 
 'דר אלח  עיד חג

 (הנביא)אליהו 

 
25.1.2023 

 

 עובדים אין
 

 

 יום האישה הבינלאומי

 
8.3.2023 

 
 רגילות

 )יום בחירה(
 

יב יהנביא שוע חג ערב
 )יתרו(

 
24.4.2023 

 

 
 13:00שעה  עד

 )יום בחירה(
 

 יתרו() הנביא שועייב חג
 ימים( 4)

25.4.2023 
 עד

28.4.2023 

 עובדים אין
 

הזיכרון לחללי  יום
 ולחלליישראל מערכות 

)ערב  וטרור איבה פעולות
 ( יום העצמאות

 
25.4.2023 

 

 
 (3)00:31 שעהעד 

 )יום בחירה(

  

  העצמאות  יום
26.4.2023 

 

 עובדים אין
 

 1.5.2023 אחד במאי
 

 רגילות
 )יום בחירה(

 
 עושר-אלתפילות 

19.6.2023 
 עד

27.6.2023 

 
 (5) רגילות
 

 
 הקורבן   חג ערב

 ( אלאדחא עיד)ערב 
 עושר-אל ותפילות 

 
28.6.2023 

 
 13:00שעה  עד

 )יום בחירה(

 

עיד ) הקורבן חג
  ימים( 4()אלאדחא

29.6.2023 
 עד

2.7.2023 

 
 עובדים אין

 

 פתיחת שנת הלימודים
 במערכת החינוך

 
1.9.2023 

 

 

 רגילות
 )יום בחירה(

 

 חג הנביא סבלאן ערב
 

9.9.2023 
 13:00שעה  דע

 )יום בחירה(

 10.9.2023 הנביא סבלאן חג
 עובדים אין

 
          

 

 
 

 המוסלמים
 עבודה שעות תאריך פירוט הימים

 הנביא עליית
 השמיימה

לילת אלאסרא )
 ('ואלמעראג

 

18.2.2023 
 

 רגילות
 )יום בחירה(

 יום האישה
 הבינלאומי

 

8.3.2023 
 רגילות

 )יום בחירה(

 חודש) רמדאן 1
 הצום(

23.3.2023 
 עד

19.4.2023 

 
 (4) רגילות

 ערב חג הפסקת הצום
 )ערב עיד אלפיטר(

20.4.2023 
 

 13:00שעה  עד
 חירה()יום ב

 חג הפסקת הצום
 (ימים 3עיד אלפיטר )

21.4.2023 
 עד

23.4.2023 

 
 עובדים אין

 
הזיכרון לחללי  יום

ישראל מערכות 
 פעולות ולחללי

ערב ) וטרור  איבה
 ( יום העצמאות

 
25.4.2023 

 

 
 (3)00:31 שעהעד 

 )יום בחירה(

  

  העצמאות  יום
26.4.2023 

 

 עובדים אין
 

 

 אחד במאי

 

 

1.5.2023 

 

 

 רגילות
 )יום בחירה(     

 ערב חג הקורבן
עיד  )ערב

 (אלאדחא

 
28.6.2023 

 
 13:00שעה  עד

 )יום בחירה(

עיד ) הקורבן חג
  ימים( 4()אלאדחא

29.6.2023 
 עד

2.7.2023 

 
 דיםעוב אין

 
ראשית השנה  ערב

 1ההג'רית )
 מוחרם(

 13:00שעה  עד 18.7.2023
 )יום בחירה(

השנה  ראש
  ההג'רית

 מוחרם( 1) 

 
19.7.2023 

 
 עובדים אין

 
תיחת שנת פ

 הלימודים
 במערכת החינוך

 
1.9.2023 

 רגילות
 )יום בחירה(

 הולדתיום  ערב
 הנביא

 13:00עד שעה  26.9.2023
 )יום בחירה(

 עובדים אין 27.9.2023  הולדת הנביא יום

יים לחול שינויים במועדי החגים , ולכן עשוהאסטרונומינקבעים לפי ראיית הלבנה ולא לפי החישוב  והדרוזים המוסלמים חגי (1)
 .יומייםבגבול של יום ואפילו של 

 (.חוזרל 3בלבד )ראה סעיף  בשנהימים  שני (2)
ישראל וחללי פעולות איבה וטרור, תחשב ליום עבודה,  מערכותקרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי  היעדרות .1 (3)

 .ר"בתקשי)ז( 32.411כמפורט בפסקה 
חבר/ה של חלל כוחות הביטחון )צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או שירותי הביטחון(, רשאי/ת להיעדר  .2

על  . יום זה ייחשב כיום חופשה בשכר על חשבון המעביד. ההכרה תיקבעהזיכרון לחללי מערכות ישראל יוםב מעבודה
 )ז(.32.411)ראה פסקה  נציבות שירות המדינהידי -בסיס תצהיר של בן/ת הזוג שיאושר על

לסיים את יום העבודה בשעתיים,  אולאחר   רשאי( 23.3.2023תאריך בחודש הרמדאן )המתחיל השנה ב םמוסלמי הצ עובד (4)
 .רבתקשי" 2)א(32.531יום במשך חודש הרמדאן, באישור מוקדם, כמפורט בפסקה  בכל

עושר, רשאי לסיים את העבודה שעתיים לפני הזמן, במשך אותם הימים באישור מוקדם, -עובד דרוזי המשתתף בתפילות אל (5)
 בתקשי"ר. 3)א(32.531כמפורט בפסקה 

 קבלת קהל
 החג, להודיע על מועדי קבלת קהל בימי המועד השונים. לרגלבכל משרד רשאי, בשים לב למספר העובדים הנעדרים  האחראי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/maternity_leave_for_spouses_of_security_forces_casualties/he/csc_16_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/maternity_leave_for_spouses_of_security_forces_casualties/he/csc_16_2018.pdf
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?Link=32531&amp;searchParam=32.531
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32531
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 וימי עבודה מקוצרים (1)בחירהימי ימי מועד,  -נוצרים מועדי הג.        
 

 

 

 

 (.חוזרל 3בלבד )ראה סעיף  בשנהימים  שני (1)
יום עבודה, ישראל וחללי פעולות איבה וטרור, תחשב ל מערכותקרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי  היעדרות .1 (2)

 .ר"בתקשי)ז( 32.411כמפורט בפסקה 
חבר/ה של חלל כוחות הביטחון )צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או שירותי הביטחון(, רשאי/ת להיעדר  .2

. יום זה ייחשב כיום חופשה בשכר על חשבון המעביד. ההכרה תיקבע על ראלהזיכרון לחללי מערכות יש יוםב מעבודה
  )ז(.32.411ראה פסקה ) נציבות שירות המדינהידי -בסיס תצהיר של בן/ת הזוג שיאושר על

 קבלת קהל
 החג, להודיע על מועדי קבלת קהל בימי המועד השונים. לרגלבכל משרד רשאי, בשים לב למספר העובדים הנעדרים  האחראי

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 פרוטסטנטיםוה הקתולים

 תאריך פירוט הימים
 

 עבודה שעות
 עובדים אין 1.1.2023 השנה ראשית

 
 

חג  ערב
 ההתגלות

 

5.1.2023 
 

 13:00שעה  עד
 )יום בחירה(

 עובדים אין 6.1.2023 ההתגלות חג
 

ום האישה י
 הבינלאומי

 רגילות 8.3.2023
 )יום בחירה(

 רגילות 25.3.2023 יום הבשורה
 )יום בחירה(

 
שישי  יוםערב 

 הפסחאלפני חג 

 

6.4.2023 
 

 13:00שעה  עד
 )יום בחירה(

שישי לפני  יום
  הפסחאחג 

 עובדים אין 7.4.2023
 

 13:00שעה  עד 8.4.2023 חג הפסחא ערב
 )יום בחירה(

 
 הפסחא חג

 )יומיים(

9.4.2023 
 עד

10.4.2023 

 
 עובדים אין

 
הזיכרון  יום

לחללי מערכות 
 ולחלליישראל 

 איבה פעולות
)ערב יום  וטרור

 ( העצמאות

 
25.4.2023 

 

 
 

 (2)00:31 שעהעד 

 )יום בחירה(

  
  העצמאות  יום

 
26.4.2023 

 

 
 עובדים אין

 

 

 אחד במאי

 

 

1.5.2023 
 

 

 רגילות
 )יום בחירה(     

 העליי ערב
 השמיימה

 13:00שעה  עד 17.5.2023
 )יום בחירה(

 
ה עליי

 השמיימה

 
18.5.2023 

 

 
 עובדים אין

 
 13:00שעה  עד 27.5.2023 שבועות ערב

 )יום בחירה(
 

 שבועות
 )יומיים(

28.5.2023 
 עד

29.5.2023 

 
 עובדים אין

 
 

פתיחת שנת 
 הלימודים

 וךבמערכת החינ

 
1.9.2023 

 
 רגילות

 )יום בחירה(

 13:00שעה  עד 24.12.2023 חג המולד ערב
 )יום בחירה(

 
 המולד חג

 )יומיים(

25.12.2023 
 עד

26.12.2023 

 
 עובדים אין

 
 

 

 ראשית ערב
 השנה

 
 

31.12.2023 

 
 

 13:00שעה  עד
 )יום בחירה(

 האורתודוכסים והארמנים
 

 עבודה שעות תאריך פירוט הימים
 חג המולד ערב

)אורתודוקסים 
 בלבד(

 13:00שעה  עד 6.1.2023
 )יום בחירה(

 

 )יומיים( המולד חג
)אורתודוכסים 

 בלבד(

7.1.2023 
 עד

8.1.2023 

 
 עובדים אין

 

 13:00שעה  עד 13.1.2023 ראשית השנה ערב
 )יום בחירה(

 עובדים אין 14.1.2023 השנה ראשית
 

 13:00שעה  עד 18.1.2023  חג ההתגלות ערב
 )יום בחירה(

  19.1.2023 חג ההתגלות
 

 יומיים(חג המולד ) אין עובדים
 )ארמנים בלבד(

19.1.2023 
 עד

20.1.2023 
 

יום האישה 
 הבינלאומי

 

8.3.2023 
 

 

 רגילות
 )יום בחירה(

 יום הבשורה
)אורתודוכסים 

 בלבד(

 רגילות 7.4.2023
 )יום בחירה(

שישי לפני  יוםערב 
 חג הפסחא

 13:00שעה  עד 13.4.2023
 )יום בחירה(

שישי לפני חג  יום
 הפסחא

 עובדים אין 14.4.2023
 

  חג הפסחא ערב
 

 13:00שעה  עד 15.4.2023
 )יום בחירה(

 )יומיים( הפסחא חג

 

16.4.2023 
 עד

17.4.2023 

 
 עובדים אין

 יום הבשורה
 )ארמנים בלבד(

 רגילות 20.4.2023
 )יום בחירה(

הזיכרון לחללי  יום
ישראל מערכות 

 איבה פעולות ולחללי
)ערב יום  וטרור

 ( העצמאות

 
25.4.2023 

 

 
 (2)00:31 שעהעד 

 )יום בחירה(

 26.4.2023  ותהעצמא  יום 
 

 עובדים אין
 

 

 אחד במאי

 

 

1.5.2023 
 

 

 רגילות
 )יום בחירה(     

 העליי ערב
 השמיימה

 13:00שעה  עד 24.5.2023
 )יום בחירה(

 עובדים אין 25.5.2023 השמיימה העליי
 

 13:00שעה  עד 3.6.2023 שבועות ערב
 )יום בחירה(

 
 )יומיים( שבועות

4.6.2023 
 עד

5.6.2023 

 
 עובדים אין

 
פתיחת שנת 

הלימודים במערכת 
 החינוך

 
1.9.2023 

 רגילות
 )יום בחירה(

https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/maternity_leave_for_spouses_of_security_forces_casualties/he/csc_16_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/maternity_leave_for_spouses_of_security_forces_casualties/he/csc_16_2018.pdf
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D


    נציבות שירות המדינה  (4.12.2022) בכסלו התשפ"ג 'י
 

 
6 

 

  העובדים לכלל בחירה ימי ד.  
 

ימים מתוך הימים שנקבעו כימי  בשניבמשך כל שנה  ,לפי בחירתו ,עובד רשאי להיעדרלתקשי"ר קובעת, כי  32.411פסקה  .1
ן, עובד רשאי לנצל את ימי הבחירה כמו כ .לפי דתו המועדיםבחירה, ללא הבדל אם העובד מקיים או לא מקיים את 

 העומדים לרשותו גם לאירועים אישיים. 

עובד קראי רשאי לבחור ביום בחירה או בימי בחירה במקום הימים הפורטים להלן, ביום מועד אחד או בשני ימי מועד של  .2
 )ו((.32.411קראים )פסקה 

  :במיון לפי חודשים הבחירהימי  להלן .3

 

 
                                    

   לא חלה עליהם. 51סא/* ימי בחירה לעובדים שהודעת נש"מ         
 

                                                                                                            
                                                                                                                 

 

 תאריך  יום   3202שנת  - בחירה ימי חודש

 
 
 
 
 
 

 ינואר

 
 ראש השנה האזרחית

 
 א

 
1.1.2023 

 3.1.2023 ג צום עשרה בטבת

 ערב חג ההתגלות
 פרוטסטנטים(, )קתולים

 5.1.2023 ה

  
  המולדחג    ערב

 ()אורתודוכסים

 
 ו

 
6.1.2023 

ערב ראשית השנה 
 )אורתודוכסים, ארמנים(

 ו
 

13.1.2023 
 

 ערב חג ההתגלות
 )אורתודוכסים, ארמנים(

 ד
 

18.1.2023 

 

 ערב חג אלח'דר 
 )אליהו הנביא( דרוזים

 

 ג
 

24.1.2023 

 
 פברואר

 
 
 
 

 
 

 מרץ

 
עליית הנביא השמיימה 

( ואלמעראג' )לילת אלאסרה
 )מוסלמים( 

 
 ש
 

 
18.2.2023 

 
 

 
  אסתר תענית

 
 ב

 
6.3.2023 

 
 פורים

 
 ג

 
7.3.2023 

 
יום /פורים )בירושלים(

 האישה הבינלאומי

 
 ד

 

 
8.3.2023 

 
 יום הבשורה

 פרוטסטנטים(, )קתולים
 25.3.2023 ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אפריל

  ערב פסח
 

 5.4.2023 ד

ערב שישי לפני חג הפסחא 
 )קתולים פרוטסטנטים(

 6.4.2023 ה

 7.4.2023 ו )אורתודוכסים(בשורה יום ה

 ערב חג הפסחא 
 )קתולים פרוטסטנטים(

 

 
 ש
 

 
8.4.2023 

 
 11.4.2023 ג ערב שביעי של פסח

חג המימונה/ערב יום שישי 
לפני חג הפסחא 

 )אורתודוכסים, ארמנים(
 חג המצות )שומרונים(

 13.4.2023 ה

הפסחא  חגערב 
 ארמנים(  אורתודוקסים,)

 15.4.2023 ש

יום הזיכרון לשואה 
 ולגבורה

 18.4.2023 ג

 

 יום הבשורה )ארמנים(
 
 ה

 

20.4.2023 

 ערב הפסקת הצום 
 )מוסלמים( )עיד אלפיטר(

 20.4.2023 ה

נביא הערב חג /חג המימונה
 שועייב )יתרו(

 24.4.2023 ב
 

יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ולחללי פעולות 

 איבה וטרור 
 מאות()ערב יום העצ

 
 ג

 
25.4.2023 

 

 
 חודש

 
 תאריך  יום   2023שנת  - בחירה ימי

 
 
 
 
 
 
 

 מאי

 1.5.2023 ב אחד במאי 
יום קורבן זבח פסח 

 )שומרונים(
 3.5.2023 ד

 4.5.2023 ה חג הפסח )שומרונים(
יום הניצחון על ל"ג בעומר/

  גרמניה הנאצית
 9.5.2023 ג

 10.5.2023 ד שביעי של פסח )שומרונים(

 ערב עלייה השמיימה
 )קתולים, פרוטסטנטים(  

 17.5.2023 ד

 יום ירושלים; 
טקס לזכרם של יהודי אתיופיה 

 שנספו בדרכם לישראל

 ו
 

19.5.2023 
 

 יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית
 

 21.5.2023 א

ערב עלייה השמיימה  
 )אורתודוכסים, ארמנים(

 

 ד
 

24.5.2023 
 
 

 25.5.2023 ה ערב חג השבועות
 

  ערב חג השבועות 
 )קתולים, פרוטסטנטים(

 27.5.2023 ש

 
 
 
 יוני

  ערב שבועות
 )אורתודוכסים, ארמנים(

 3.6.2023 ש

 25.6.2023 א חג השבועות )שומרונים(

ערב חג הקורבן )ערב עיד 
 אלאדחא( )מוסלמים, דרוזים(

 28.6.2023 ד

 
 
 
 יולי
 

 

 

 צום י"ז בתמוז 
 

 ה
 

6.7.2023 

 

 יום פטירת הרצל
 
 א

 
9.7.2023 

 ערב ראשית השנה ההג'רית
 מוחרם( )מוסלמים( 1)

 18.7.2023 ג

 27.7.2023 ה צום תשעה באב 
 

 
 
 
 
 

 ספטמבר

פתיחת שנת הלימודים 
 במערכת החינוך

 1.9.2023 ו
 

 

 9.9.2023 ש ערב חג הנביא סבלאן )דרוזים(

 
 

 ערב ראש השנה * 
 15.9.2023 ו

 

  גדליהצום 
 ב

 
18.9.2023 

 
 

 24.9.2023 א ערב יום הכיפורים* 

ערב יום הולדת הנביא 
 )מוסלמים(

 26.9.2023 ג

 29.9.2023 ו ערב חג סוכות

 
 

 אוקטובר

 6.10.2023 ו הושענא רבה
 

מועד החודש השביעי 
 )שומרונים(

 
 ש

 
14.10.2023 

 
 23.10.2023 ב (יום הכיפורים )שומרונים

 28.10.2023 ש ות )שומרונים(חג הסוכ

 
 נובמבר

 4.11.2023 ש שמיני עצרת )שומרונים(

 13.11.2023 ב חג הסיגד

 
 
 

 דצמבר

 22.12.2023 ו צום עשרה בטבת

 ערב חג המולד
 )קתולים פרוטסטנטים(

 24.12.2023 א

 ערב ראשית השנה 
 )קתולים פרוטסטנטים(

 א
 

31.12.2023 
 

https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=32411
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/shasa51/he/shasa51.pdf

